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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan salah satu aspek keterampilan yang penting untuk 

dikuasai. Terlebih lagi bagi manusia sebagai makhluk sosial yang harus hidup 

berdampingan dengan yang lain. Peran manusia sebagai makhluk sosial 

mengharuskan ia agar mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesamanya 

secara baik dan benar (Hodiyanto, 2017: 14). Komunikasi juga menjadi salah satu 

aspek kecakapan yang harus dikuasai untuk menghadapi perkembangan ilmu 

pengetahuan yang sangat pesat pada kehidupan abad 21 (Ariani, 2017: 98).  

Komunikasi dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan untuk 

menyampaikan pesan kepada penerima pesan untuk memberitahu, berpendapat, 

atau berperilaku, yang dilakukan secara lisan maupun melalui media (Susanto, 

2014: 83). Rustam dan Ramlan (2017: 46) menjelaskan bahwa komunikasi 

merupakan bagian penting untuk mengartikan sebuah ide dalam menjelaskan 

suatu pemahaman kepada seseorang. Komunikasi adalah dasar dari hubungan 

interpersonal yang paling disukai di antara anak-anak. Komunikasi dengan rekan 

merupakan salah satu bentuk saluran informasi spesifik yang sangat penting 

(Abdigapbharova et al. 2016: 1345). Pada usia sekolah dasar, anak-anak mulai 

mengekspresikan minat satu sama lain dan anak cenderung ingin bersaing. Daya 

saing dalam pencapaian akan menentukan motivasi anak dalam mencapai tujuan 

yang akan menentukan keberhasilan dalam sebuah pengakuan. Peristiwa ini 

menunjukkan dekatnya aspek komunikasi dengan perkembangan sosial siswa 

(Abdigapbharova et al. 2016: 1345). Besarnya peran aspek komunikasi untuk 

mencapai keberhasilan menandakan pentingnya aspek komunikasi untuk dikuasai 

oleh setiap orang. Dengan demikian, aspek ini perlu dikuasai oleh siswa sejak 

kecil. Siswa SD hendaknya dilatih untuk mengembangkan keterampilan 

berkomunikasinya sejak usia SD agar mereka mampu mengungkapkan 

pemikirannya dengan baik, baik secara tertulis maupun lisan.  
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Program pengembangan keterampilan berkomunikasi telah mendapat 

perhatian dari pemeritah melalui dunia pendidikan pada dua kurikulum terakhir. 

Salah satu program tersebut ditekankan pada pembelajaran matematika. Hal itu 

dapat diketahui dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan 

tersebut menerangkan bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika yaitu 

agar siswa memiliki kemampuan untuk mengomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

Pada kurikulum terbaru berikutnya, pemerintah melalui Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah juga menyebutkan salah satu keterampilan 

yang menjadi sasaran dalam pembelajaran matematika yaitu keterampilan 

komunikatif. Program pemerintah tersebut sejalan dengan standar proses dalam 

matematika yang disebutkan oleh National Council of Teacher of Mathematics 

(NCTM) yaitu pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, dan koneksi (NCTM, 

2000). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa kemampuan 

komunikasi pada pelajaran matematika penting untuk dikuasai.  

Selain itu, Efriyadi & Nurhanurawati (2021: 267) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa komunikasi matematis perlu dikembangkan kepada siswa 

karena dua alasan. Adapun alasan pertama yaitu matematika bukan hanya alat 

berpikir untuk mendapatkan ide dan solusi. Alasan yang kedua yaitu matematika 

sebagai kegiatan sosial dalam proses pembelajaran dan sarana interaksi antara 

siswa dengan siswa dan guru dengan siswa. Senada dengan hal tersebut Baroody 

juga mengungkapkan dua alasan pentingnya pengembangan kemampuan 

komunikasi matematis pada siswa (Sinaga, Sinaga, & Napitupulu (2021: 133). 

Baroody menjelaskan yang pertama matematika adalah bahasa yang artinya 

matematika merupakan alat yang berharga untuk mengomunikasikan berbagai ide 

secara jelas dan akurat disamping matematika sebagai alat bantu berpikir dan 

memecahkan masalah. Alasan kedua yaitu matematika sebagai aktivitas sosial 

yang berarti matematika merupakan wahana interaksi antar siswa serta antara guru 

dan siswa.  
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Kemampuan komunikasi matematika merupakan kemampuan dalam 

menyampaikan gagasan/ide matematika secara lisan maupun tulisan, serta 

kemampuan memahami dan menerima gagasan/ide matematika orang lain secara 

cermat, analisis, kritis, dan evaluatif untuk mempertajam pemahaman (Ariani, 

2017: 100). Penguasaan keterampilan ini dapat berpengaruh pada banyak hal 

termasuk kehidupan disetiap harinya (Yaniawati, Indrawan, & Setiawan, 2019: 

640). Kemampuan komunikasi yang baik akan membantu seseorang lebih cepat 

dalam merepresentasikan permasalahan dengan benar, sehingga hal ini akan 

mendukung untuk menyelesaikan suatu permasalahan (Wijaya, Sujadi & Riyadi, 

2016: 779). Apabila kemampuan siswa dalam mengomunikasikan ide matematik 

baik maka dapat diketahui pula bahwa penalaran matematika siswa baik pula 

(Amir, 2014: 31). Penalaran matematika yang baik akan berpengaruh pada 

prestasi belajar yang baik (Setiawan, 2016: 98). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (2015), diketahui bahwa 

hasil The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 

siswa SD Indonesia masuk pada kategori rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

TIMSS skor matematika Indonesia menempati ranking 45 dari 50 partisipan 

dengan pencapaian point 397.  

 

Tabel 1.1 Perbandingan Rerata Persentase Jawaban Benar Siswa Indonesia pada 

TIMSS 2015 

Negara Rerata 

Konten Kognitif 

Bila-

ngan 

Geo-

metri 

Paparan 

Data 

Menge-

tahui 

Mengapli-

kasikan 

Berna-

lar 

Indonesia 26 24 28 31 32 24 20 

Internasional 50 49 50 57 56 48 44 

 

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa kemampuan matematika siswa 

Indonesia masih jauh dari kemampuan rata-rata matematika pada tingkat 

Internasional. Rendahnya aspek mengaplikasikan menunjukkan rendahnya 

kemampuan ekspresi matematika (mathematical ekspression) dalam menyatakan 

masalah atau peristiwa sehari-hari ke bahasa model matematika. Kemampuan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4 
 

ekspresi matematika tersebut merupakan salah satu indikator untuk mengukur 

kemampuan komunikasi matematis tertulis (Hodiyanto, 2017: 15). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa rendahnya capaian siswa pada domain kognitif aspek 

mengaplikasikan menandakan bahwa komunikasi matematis siswa di Indonesia 

masih rendah.  

Penjelasan dari tabel 1.1 di atas, diperjelas oleh argumentasi Rahmawati. 

Pada seminar Puspendik, Rahmawati (2015: 3) memaparkan bahwa berdasarkan 

analisis hasil TIMSS tingkat SD diketahui bahwa mayoritas siswa Indonesia 

belum mampu menggabungkan beberapa fakta, memadukan konsep, 

mengaplikasikan, apalagi mengkomunikasikan hasil penalaran. Oleh karena itu, 

kemampuan komunikasi matematis siswa penting untuk diperhatikan. 

Peneliti kemudian melakukan studi lapangan untuk memperdalam informasi 

berkaitan dengan permasalahan tersebut. Selain itu, studi lapangan ini dilakukan 

guna mencari data akurat terkait dengan kondisi atau kenyataan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Peneliti memutuskan untuk melakukan observasi 

dan wawancara berkaitan dengan pembelajaran matematika yang dilakukan di 

salah satu sekolah dasar di Kecamatan Jebres, Surakarta pada tanggal 28 Maret 

2019. Terbatasnya waktu, biaya, serta tenaga yang peneliti memiliki menjadikan 

salah satu alasan peneliti untuk melakukan studi lapangan hanya pada satu 

sekolah. Adapun sekolah yang peneliti gunakan untuk studi lapangan atau 

observasi awal yaitu sekolah yang berada pada tingkat sedang (bukan sekolah 

yang prestasinya baik bukan juga sekolah yang prestasinya kurang/buruk). 

Dengan demikian, diharapkan hasil studi lapangan atau observasi awal ini dapat 

mewakili sekolah yang lain. Kegiatan observasi lapangan ini dilakukan untuk 

memperkuat data pada studi pendahuluan yang telah dilakukan. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa pembelajaran terjadi secara satu arah dengan penggunaan 

metode ceramah yang masih mendominasi. Ariani (2017: 99) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan melalui pemberitahuan langsung 

(ceramah) tanpa eksplorasi akan berakibat pada kurangnya kemampuan 

komunikasi matematis siswa baik secara lisan maupun tulisan. 
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Berdasarkan hasil observasi (lampiran 1) pada saat pembelajaran matematika, 

tidak sedikit siswa yang hanya mencontoh susunan jawaban dari guru dan ketika 

siswa diberikan soal yang berbeda siswa tidak dapat menyelesaikan dengan 

sempurna. Selain itu, siswa juga kesulitan untuk menjelaskan asal jawaban 

tersebut atau konsep dari jawaban yang dituliskan. Kesulitan tersebut 

menunjukkan kurangnya kemampuan siswa dalam menggunakan kosa 

kata/bahasa untuk menyatakan ide matematika. Adapun Ansari (2018: 63) 

menjelaskan bahwa aspek menyatakan ide matematika merupakan salah satu 

indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis 

siswa. Dengan demikian, kurang mampunya siswa dalam menjelaskan konsep 

jawaban yang telah dibuat menunjukkan komunikasi matematis siswa masih 

tendah. 

Pada observasi lapangan diketahui pula soal yang diberikan masih sederhana 

dengan hanya memberikan soal dalam bentuk angka (pada soal sudah diberi 

keterangan unsur dan angkanya). Dengan demikian, siswa tidak menganalisis soal 

yang ada dan hanya menghitung angka yang telah disediakan. Hal ini menjadi 

salah satu penyebab rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa karena 

siswa terbiasa mengerjakan permasalahan yang disajikan dalam bentuk simbol 

dan angka, sehingga siswa langsung mengetahui apa yang akan dicari tanpa 

menginterpretasi soal terlebih dahulu (Ariani, 2017: 99). 

Pada awal pembelajaran, guru langsung menunjuk siswa untuk mencocokkan 

pekerjaan rumah yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran dimulai dengan kondisi yang belum siap. 

Selain itu, pada saat mencocokkan pekerjaan rumah, siswa hanya maju 

menuliskan pekerjaannya pada papan tulis tanpa diberi kesempatan untuk 

menjelaskan hasil pekerjaanya. Pada saat tersebut, guru juga memberikan arahan 

hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh siswa saat mengerjakan meskipun itu 

merupakan pekerjaan rumah. Dengan demikian, siswa menjadi kurang mandiri 

karena sering diarahkan oleh guru.  

Pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa cenderung diam ketika 

guru melontarkan pertanyaan kepada siswa. Tidak sedikit pula siswa yang tidak 
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berani bertanya saat mengalami kesulitan dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Namun, ada pula beberapa siswa yang aktif merespon saat 

proses pembelajaran. Selain itu, terlihat pula beberapa siswa aktif bertanya kepada 

teman disampingnya meskipun sama-sama kurang memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Peneliti tidak hanya melakukan observasi lapangan untuk memperkuat data 

pendahuluan yang ada. Akan tetapi, peneliti juga melakukan wawancara kepada 

guru kelas. Berdasarkan hasil wawancara (lampiran 1) dijelaskan bahwa prestasi 

matematika siswa menempati peringkat terbawah bersama dengan prestasi mata 

pelajaran IPS siswa. Siswa mengalami banyak kesulitan dalam memahami materi. 

Banyak siswa yang mengeluhkan bahwa matematika merupakan mata pelajaram 

yang sulit. Keluhan ini dipengaruhi daya tangkap siswa yang cukup lambat dalam 

menangkap konsep materi yang diberikan, terlebih pada materi matematika. Hal 

ini mengharuskan guru untuk mengajar dengan pelan dan berulang-ulang. Dengan 

demikian guru lebih memilih menggunakan metode ceramah untuk memahamkan 

konsep kepada siswa. Menurut beliau, metode ini dianggap paling efektif dan 

efisien untuk membelajarakan siswa. Tidak hanya itu, metode ini dianggap dapat 

mempercepat dan memudahkan proses pemecahan masalah, serta membantu 

siswa dalam mengomunikasikan permasalahan.  

Hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti dapatkan menambah bukti 

kuat rendahkan kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar. Peneliti 

kemudian mengerucutkan lagi studi pendahuluan ini dengan memberikan tes 

kemampuan komunikasi matematis tertulis kepada siswa kelas lima sekolah dasar. 

Secara keseluruhan, hasil tes menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis tertulis siswa masih rendah.  

Pada tes ini, peneliti mengembangkan soal dari beberapa indikator 

kemampuan komunikasi matematis dari penelitian Hodiyanto pada tahun 2017. 

Berdasarkan hasil tes yang dilakukan, pada aspek menyatakan benda-benda nyata 

ke dalam ide matematika (gambar, tabel, grafik, diagram, aljabar) dari 25 siswa 

yang mengikuti test hanya 36% yang mampu memenuhi indikator tersebut. Pada 

bagian ini, siswa masih kesulitan dalam menggambarkan sebuah bentuk benda 
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nyata (lemari) yang belum diketahui ukurannya ke dalam gambar matematis 

(balok).  

Pada aspek menjelaskan ide dan model matematika (gambar, tabel, grafik, 

diagram, aljabar) ke dalam bahasa sendiri hanya 44% dari 25 siswa yang mampu 

memenuhi indikator. Kemudian pada aspek keterampilan membuat pertanyaan, 

siswa masih kesulitan dalam merangkai kata-kata untuk membuat sebuah 

pertanyaan berdasarkan situasi yang disediakan. Hal ini dapat diketahui dari 

jumlah siswa yang mampu membuat pertanyaan berdasarkan situasi yang 

disajikan hanya 36% dari 25 siswa. 

Pada indikator menyatakan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari, siswa yang mampu menyelesaikan soal sesuai indikator hanya 28%. 

Sedangkan pada aspek mengungkapkan argumen berkaitan dengan jawaban atas 

permasalahan yang diajukan, diketahui hanya 32% siswa yang mampu 

mengungkapkan argumennya dengan tepat. Padahal seperti yang diketahui bahwa 

dalam matematika tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjawab soal, 

tetapi juga berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau 

mengomunikasikan masalah atau materi yang sedang dipelajari. 

Keadaan ini didukung penelitian Rahman et al. (2018: 6) bahwa berdasarkan 

temuan di lapangan, diketahui kemampuan komunikasi matematis siswa masih 

kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan siswa sudah terbiasa untuk mendapatkan 

pertanyaan yang langsung menerapkan rumus yang ada di buku, sehingga ketika 

diminta untuk membuka ide-ide mereka sendiri siswa masih merasa sulit. 

(Rahman et al., 2018: 6). 

Berdasarkan uraian pentingnya penguasaan kemampuan komunikasi 

matematis dan kondisi atau keadaan lapangan kemampuan komunikasi matematis 

tertulis di atas, diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara pentingnya 

penguasaan kemampuan komunikasi matematis tertulis yang seharusnya dimiliki 

oleh siswa dengan rendahnya penguasaan kemampuan komunikasi matematis 

tertulis yang dimiliki oleh siswa pada kenyataannya. Permasalahan rendahnya 

kemampuan komunikasi matematis apabila dibiarkan terus menerus akan 

berdampak pada prestasi belajar siswa. Selain itu, tidak berkembangnya 
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kemampuan komunikasi matematis juga akan mempengaruhi pemahaman siswa 

terhadap suatu konsep. Mahmud & Hartono (2014: 190) menyatakan bahwa 

kemampuan komunikasi matematis akan berdampak pada pemahaman yang baik 

terhadap konsep yang dipelajari sehingga mampu memecahkan permasalahan 

yang berkaitan dengan konsep tersebut. Selain itu, baiknya penguasaan 

kemampuan ini berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa. 

Besarnya pengaruh kemampuan komunikasi matematis bagi siswa hendaknya 

menjadi perhatian bagi guru untuk melakukan pembelajaran dengan menekankan 

keterampilan komunikasi matematis. Pada pembelajaran ini, guru hendaknya 

bertindak sebagai fasilitator. Selain itu, guru diharapkan memberikan tugas 

matematika dengan berbagai variasi agar kemampuan siswa dalam 

mengomunikasikan berbagai persoalan menjadi berkembang (Amir, 2014: 32). 

Guru dapat mengemas pembelajaran dalam bentuk eksploratif, karena dengan hal 

ini siswa akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan dan terlibat dalam 

kegiatan eksplorasi secara langsung yang memungkinkan mereka untuk berpikir 

secara matematis (Vale & Barbosa, 2017: 50). 

Oleh karena itu, diperlukan riset yang mendalam mengenai upaya 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa yaitu dengan melakukan pembelajaran yang menarik. Proses pembelajaran 

yang dilakukan haruslah mengaktifkan siswa untuk mencari jawaban secara 

mandiri. Selain itu, proses pembelajaran juga harus memberi kesempatan kepada 

siswa untuk saling berbagi informasi. Proses pembelajaran juga harus 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menginformasikan dengan bahasa 

sendiri apa yang telah dipelajari.  

Berdasarkan data pra survei penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa penggunaan model pembelajaran yang tepat penting untuk digunakan. 

Pada survei diketahui penggunaan metode ceramah kurang mendukung untuk 

digunakan. Selain itu, dengan mempertimbangkan indikator dari kemampuan 

komunikasi matematis siswa seperti menyatakan ide matematika dan 

menginterpretasikan data pada gambar, maka model pembelajaran yang tepat 
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untuk digunakan yaitu model pembelajaran yang berbasis pada masalah dan 

bersifat eksploratif. Rohim & Umam (2019: 287) dalam penelitiannya 

mengungkapkan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menunjang kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa yaitu model 

pembelajaran Problem Posing.  

Penggunaan Problem Posing pada pengajaran dan pembelajaran memberikan 

efek yang positif dan bermakna bagi siswa dalam pembelajaran (Rosli, Capraro, 

& Capraro, 2014: 238). Model pembelajaran ini tidak hanya dapat digunakan oleh 

guru pada tingkat sekolah atas, namun juga guru di sekolah dasar. Model ini 

menganjurkan siswa untuk mengajukan permasalahan. Juano & Pardjono (2016: 

51) menyatakan bahwa dengan merumuskan soal-soal yang ada menjadi 

pertanyaan-pertanyaan, akan mendukung siswa dalam menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. Selain itu, guru dapat mengetahui pemahaman siswa terhadap 

materi dan kesulitan yang dihadapi siswa.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diasumsikan bahwa model Problem 

Posing cocok apabila digunakan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Hal ini karena dalam kemampuan komunikasi matematis, siswa 

dapat menyatakan sebuah ide matematika, memahami serta menafsirkan ide 

matematik (Ansari, 2018: 16). Akan tetapi, model pembelajaran ini masih bersifat 

umum dan cenderung digunakan untuk mengembangkan proses pembelajaran 

pada bahasa (Huda, 2015: 80). Oleh karena itu, peneliti mengolaborasikan model 

pembelajaran Problem Posing dengan pendekatan Pendidikan Matematik 

Realistik Indonesia (PMRI) untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan model 

Problem Posing pada peningkatan kemampuan komunikasi matematis tertulis. 

Pendekatan PMRI merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dirancang 

khusus untuk pembelajaran matematika (Hadi, 2017: 27). 

Penambahan pendekatan PMRI ini akan membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya. Penggunaan model ini 

akan membantu siswa dalam menganalisis permasalahan. Hal tersebut karena 

pada saat pembelajaran dengan pendekatan PMRI siswa akan melewati fase 

matematisasi baik horizontal maupun vertikal (Hadi, 2017: 26). Pada fase 
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matematisasi ini siswa akan medapatkan kemampuan dalam memecahkan 

masalah. Hal itu karena dalam proses ini, siswa akan berusaha menguraikan 

persoalan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang dibuat sendiri. Dengan 

demikian, melalui pembelajaran PMRI ini siswa secara tidak langung telah 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya (Hadi, 2017: 27). 

Disamping itu, melalui pendekatan ini siswa juga dapat meningkatkan 

pemahamannya terhadap materi yang tengah dipelajari. 

Pemahaman pada materi akan memudahkan siswa dalam mengomunikasikan 

materi yang di dapatkan. Uraian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Hodiyanto (2017: 16) yang menyatakan bahwa penggunaan model Problem 

Posing (PP) dengan pendekatan PMR akan menuntut siswa lebih aktif dalam 

membuat soal dan berdiskusi dengan teman lainnya. Aktifnya siswa dalam 

menyusun soal akan mendorong meningkatnya keampuan komunikasi matematis 

siswa.   

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam menguasai 

komunikasi matematis. Selain faktor proses pembelajaran yang telah dipaparkan 

di atas, beberapa faktor lainnya yaitu self-efficacy (Andrianingsih, Waluyo & 

Sugianto, 2021: 145), jenis kelamin (Islami & Priatna, 2021: 1)  kemandirian 

belajar (Asih, Isnarto & Sukestiyarno, 2021: 112), dan gaya kognitif siswa 

(Kadarsono, Suyitno, & Waluya, 2019: 93). Berdasarkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi penguasaan siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis 

tertulis, penulis ingin meneliti faktor dari gaya kognitif. Perbedaan gaya kognitif 

yang dimiliki siswa akan mempengaruhi siswa dalam proses penguasaan 

kemampuan komunikasi matematis.  

Gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam menerima, menyimpan, 

maupun menggunakan informasi untuk menanggapi suatu tugas atau menanggapi 

berbagai jenis situasi lingkungannya (Susanto, 2015: 140). Sudarman, Setyosari, 

Kuswandi, & Dwiyogo (2016: 141) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar yang dicapai kelompok siswa yang memiliki gaya 

kognitif yang berbeda. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



11 
 

oleh Pratiwi (2015: 134) bahwa siswa dengan gaya kognitif yang berbeda akan 

memiliki penguasaan kemampuan komunikasi matematis yang berbeda pula. 

Terdapat beberapa macam gaya kogntif siswa. Nasution (2017: 67) 

menyebutkan terdapat tiga jenis gaya kognitif yaitu gaya kognitif field 

dependence – field independence; gaya kognitif impulsif - reflektif; dan gaya 

kognitif perseptif/ reseptif – sistematis/ intuitif. Pada penelitian ini, peneliti akan 

meneliti gaya kognitif berdasarkan psikologinya yaitu gaya kognitif field 

independence (FI) dan gaya kognitif field dependence (FD). Menurut Uno (2012: 

83), gaya kognitif FI dan FD merupakan gaya kognitif yang dikelompokkan 

berdasarkan psikologinya. Peneliti memilih jenis gaya kognitif ini karena secara 

psikologis gaya kognitif ini akan cenderung tetap. 

Faktor gaya kognitif ini penting untuk diperhatikan karena perbedaan gaya 

kognitif akan mempengaruhi proses penyerapan informasi saat pembelajaran. 

Siswa dengan gaya kognitif FI akan mempersepsikan segala sesuatu secara 

analitik, siswa bergaya kognitif FI juga tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan 

sekitar dalam menyelesaikan permasalahan, dan siswa ini lebih mudah bekerja 

secara mandiri (Uno, 2012: 84). Siswa FD umumnya lebih tertarik untuk 

mengamati kerangka situasi sosial dan lebih mengutamakan motivasi eksternal 

dalam beraktivitas atau belajar (Uno, 2012: 84). Dasar peneliti mengambil gaya 

kognitif FI dan FD untuk diteliti dengan subyek siswa SD karena pada usia ini 

siswa masih sangat bergantung pada lingkungan. Oleh sebab itu, peneliti 

berkeinginan untuk mengetahui proses pembelajaran yang tepat digunakan untuk 

siswa dengan melihat gaya kognitif masing-masing. Dengan demikian, peneliti 

bermaksud untuk melakukan penelitian tentang model pembelajaran ditinjau dari 

gaya kognitif siswa. 

Permasalahan yang telah dipaparkan di atas cukup kompleks, serta banyak 

pula faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, peneliti akan membatasi 

beberapa hal yang berkaitan dengan peneliti yang akan peneliti lakukan. Adapun 

pembatasan ini dilakukan agar penelitian dapat berjalan dengan baik, lancar, dan 

terfokus nantinya. Beberapa hal-hal yang peneliti batasi, akan peneliti paparkan 

pada bagian berikutnya. 
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Berdasarkan kajian permasalahan yang telah dipaparkan di atas tentang 

anggapan bahwa model pembelajaran Problem Posing dengan pendekatan PMRI 

serta gaya kognitif dapat memengaruhi kemampuan komunikasi matematis tertulis 

siswa, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan variabel tersebut. 

Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian eksperimen dengan 

judul “Efektivitas Model Pembelajaran Problem Posing dengan pendekatan PMRI 

pada Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Tertulis Ditinjau dari 

Gaya Kognitif Siswa”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

1. Rendahnya kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa yang 

dimungkinkan karena aspek tersebut kurang mendapatkan perhatian khusus 

dari guru. Guru hanya fokus pada penyelesaian penyampaian materi saja. 

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian tentang pentingnya penguasaan 

kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa. Hal itu karena kemampuan 

komunikasi matematis tertulis siswa berpengaruh pada kemampuan-

kemampuan dalam matematis lainnya. 

2. Rendahnya kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa yang 

disebabkan karena kegiatan pembelajaran yang masih berpusat pada guru. 

Guru belum melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Guru masih 

cenderung menyampaikan materi dengan metode ceramah untuk semua 

materi matematika. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang model 

pembelajaran inovatif yang dapat mengaktifkan siswa seperti model Problem 

Posing dan pendekatan Pendidikan Matematik Realistik Indonesia. 

3. Rendahnya kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa yang 

dimungkinkan karena rendahnya minat dan motivasi belajar matematika 

siswa yang diakibatkan dari kegiatan belajar yang membosankan. Oleh sebab 

itu, perlu dilakukan sebuah penelitian tentang metode pembelajaran yang 

unik dan menarik siswa untuk belajar. 
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4. Rendahnya kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa yang 

dimungkinkan karena kurangnya perhatian guru terhadap karakteristik siswa 

yang mempengaruhi proses pembelajaran. Karakteristik tersebut yaitu gaya 

kognitif siswa.  Guru tidak memperhatikan gaya kognitif yang dimiliki oleh 

siswa, sehingga dalam kegiatan pembelajaran guru menggunakan model dan 

metode pembelajaran yang kurang variatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian tentang model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan gaya 

kognitif siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini. 

Pembatasan ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih fokus. 

Penelitian ini dibatasi pada: 

1. Model pembelajaran yang dieksperimenkan yaitu Problem Posing dengan 

pendeketan PMRI dan model Problem Posing. 

2. Kemampuan yang akan diteliti yaitu kemampuan komunikasi matematis 

tertulis siswa. 

3. Karakteristik siswa yang diteliti yaitu gaya kognitif siswa yang meliputi gaya 

kognitif field independent (FI) dan gaya kognitif field dependent (FD). 

4. Subyek yang diteliti yaitu siswa kelas V SDN di Kecamatan Jebres, Kota 

Surakarta. 

5. Kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa dibatasi pada kemampuan 

siswa dalam mengomunikasikan permasalahan yang berkaitan dengan materi 

kecepatan dan debit pada kelas V SD. 

6. Penelitian dilakukan pada tahun ajaran 2019/2020. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang 

telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut. 
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1. Manakah yang lebih baik kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa 

yang belajar dengan model pembelajaran Problem Posing dengan pendekatan 

Pendidikan Matematik Realistik Indonesia (PP PMRI), model Problem 

Posing (PP), atau model Direct Instruction (DI)? 

2. Manakah yang memiliki kemampuan komunikasi matematis tertulis lebih 

baik, siswa dengan gaya kognitif Field Dependent (FD) atau siswa dengan 

gaya kognitif Field Independent (FI)? 

3. Manakah gaya kognitif siswa yang memiliki kemampuan komunikasi 

matematis tertulis siswa paling baik pada tiap-tiap model pembelajaran?  

4. Manakah model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis tertulis siswa lebih baik pada tiap-tiap gaya kognitif? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui: 

1. Model pembelajaran yang tepat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis tertulis siswa kelas V SD dengan menggunakan model 

Problem Posing dengan pendekatan PMRI, model Problem Posing, atau 

model Direct Instruction. 

2. Siswa kelas V SD dengan gaya kognitif field independent (FI) atau gaya 

kognitif field dependent (FD) yang memiliki kemampuan komunikasi 

matematis tertulis lebih baik.  

3. Tipe gaya kognitif field independent (FI) atau gaya kognitif field dependent 

(FD) yang memiliki kemampuan komunikasi matematis tertulis paling baik 

pada model Problem Posing dengan pendekatan PMRI, model Problem 

Posing, dan model Direct Instruction. 

4. Model pembelajaran Problem Posing dengan pendekatan PMRI, model 

Problem Posing, atau model konvensional yang tepat digunakan pada siswa 

dengan gaya kognitif field independent (FI) dan gaya kognitif field dependent 

(FD) yang mampu meningkatkan komunikasi matematis tertulis siswa. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu manfaat secara 

teoretis dan manfaat secara praktis.  

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori dalam 

menjawab pernyataan sebagian permasalahan yang berkaitan dengan 

kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada 

pendidik terkait pentingnya kemampuan komunikasi matematis tertulis 

siswa. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian 

penelitian yang relevan untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan 

model pembelajaran Problem Posing dengan pendekatan PMRI, gaya 

kognitif, dan kemampuan komunikasi matematis. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan menambah motivasi 

bagi siswa untuk belajar, karena pembelajaran disampaikan dengan desain 

yang berbeda dari biasanya. Dengan demikian, siswa dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis tertulis dan mampu mengatasi 

kesulitan belajar yang dihadapi siswa. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif solusi 

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran Problem Posing dengan 

pendekatan PMRI. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk 

pengembangan dan evaluasi sekolah dalam upaya untuk meningkatkan 

mutu pendidikan sekolah.  
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d. Bagi Pengambil Kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam 

pengambilan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. 

e. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu baru bagi peneliti 

terkait variable-variabel dalam penelitian. Selain itu, dengan melakukan 

penelitian ini, peneliti menjadi lebih memahami banyaknya permasalahan 

di kelas yang perlu untuk diatasi. 

f. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dalam 

kajian penelitian pendidikan dengan fokus yang sama, sehingga dapat 

mengembangkan kajian secara mendalam. 
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