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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah   

Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan yang 

perlu dimiliki oleh peserta didik, karena memiliki peranan penting dalam pembelajaran 

matematika. Peserta didik yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, cenderung 

akan lebih mudah dalam mendapatkan alternatif penyelesaian dari berbagai persoalan 

matematika. Hal ini menandakan komunikasi matematis menjadi bagian standar penting 

yang harus dimiliki oleh peserta didik, namun kenyataannya masih terdapat beberapa 

peserta didik yang mengalami masalah dalam kemampuan komunikasi matematis salah 

satunya peserta didik yang lamban belajar atau yang disebut Slow Learner. Menurut 

Amelia (2016), Permasalahan yang dihadapi peserta didik lamban belajar adalah dari 

segi komunikasi, baik komunikasi secara lisan maupun tulisan dan proporsi paling 

banyak peserta didik lamban belajar berdasarkan jenis kelamin adalah peserta didik 

dengan jenis kelamin laki-laki. Komunikasi matematis mengacu pada cara peserta didik 

mengemukakan ide atau gagasannya melalui tulisan maupun lisan dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika, sehingga kemampuan komunikasi matematis setiap peserta 

didik berbeda-beda. Dengan kata lain, sangat dimungkinan terdapat perbedaan 

kemampuan komunikasi matematis antara peserta didik laki-laki dan perempuan, dimana 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini mengarah pada istilah gender. Artinya cara 

penyelesaian masalah yang berbeda-beda serta perbedaan gender dapat mempengaruhi 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik lamban belajar. 

Kemampuan komunikasi matematis sendiri merupakan kemampuan peserta didik 

dalam menyampaikan ide atau gagasan yang berhubungan dengan matematika baik 

secara lisan maupun tulisan. Komunikasi matematis secara lisan berupa keterlibatan 

peserta didik dalam diskusi, bertanya, menjelaskan konsep dan strategi penyelesaian 

suatu masalah, sedangkan komunikasi matematis secara tulisan berupa kemampuan 

peserta didik dalam mengungkapkan ide matematika melalui simbol-simbol matematika 

seperti gambar, diagram, grafik, dan lain sebagainya (Hikmawati dan Nurcahyono, 

2019). Kemampuan komunikasi matematis menjadi hal yang sangat sulit bagi peserta 

didik yang lamban dalam belajar (Slow Learner). Hal ini disebabkan peserta didik 
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lamban belajar (Slow Learner) merupakan anak yang mempunyai kosakata terbatas 

dalam mengutarakan pendapatnya, lambat dalam merespon guru dan seringkali tidak 

mau mengambil risiko tantangan yang diberikan guru (Turi dan Ghani, 2017). Kesulitan 

kemampuan komunikasi matematis yang dialami peserta didik lamban belajar tersebut, 

termasuk ke dalam kemampuan komunikasi matematis secara lisan. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan melalui wawancara kepada guru matematika MAN 2 Kota 

Tasikmalaya, terdapat beberapa peserta didik yang masuk kategori peserta didik lamban 

belajar (Slow Learner). Umumnya mereka masih kesulitan dalam memahami materi 

sehingga perlu dijelaskan berulang-ulang, dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan 

matematika. Faktor yang mempengaruhi peserta didik menjadi lamban belajar yaitu 

kurangnya motivasi belajar peserta didik, ketidakpercayaan yang mengakibatkan mereka 

takut mengutarakan pendapatnya, sehingga peserta didik lamban belajar seringkali 

tertinggal dengan peserta didik yang lain. Selain itu, diungkapkan bahwa cara peserta 

didik dalam menyelesaikan soal matematika serta dalam mengekspresikan ide atau 

gagasannya juga berbeda-beda. Perbedaan cara tersebut juga berpengaruh terhadap 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

Perbedaan gender menimbulkan perbedaan dalam menganalisis dan 

memecahkan suatu permasalahan. Secara umum peserta didik perempuan setara dengan 

laki-laki, akan tetapi laki-laki memiliki daya abstrak yang lebih baik dalam bidang 

matematika dibandingkan dengan perempuan, sehingga laki-laki dimungkinkan akan 

lebih mudah mempelajari matemat ika (Ridlo dkk., 2019). Sedangkan menurut Sadikin 

(2019), dimungkinkan perbedaan gender dapat memberikan kontribusi terhadap proses 

berfikir peserta didik, seperti komunikasi matematika peserta didik dalam pembelajaran. 

Artinya perbedaan gender dapat mempengaruhi proses belajar dan kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Zubaidah Amir (2013), tentang Perspektif Gender Dalam Pembelajaran Matematika, 

terdapat perbedaan kemampuan matematika dari aspek gender. peserta didik perempuan 

lebih dominan dalam kemampuan komunikasi dibandingkan laki-laki. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

kemampuan komunikasi matematis, peserta didik lamban belajar (Slow Learner), dan 

perspektif perbedaan gender. Dengan demikian peneliti mengambil judul penelitian 

Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik Lamban Belajar (Slow 
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Learner) dalam Menyelesaikan Soal Matematika Ditinjau Dari Perbedaan Gender. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik lamban belajar (Slow Learner) dalam menyelesaikan soal 

matematika ditinjau dari perbedaan gender.  

2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

(1) Bagaimana kemampuan komunikasi matematis peserta didik lamban belajar 

(Slow Learner) dalam menyelesaikan soal matematika ditinjau dari gender laki-

laki? 

(2) Bagaimana kemampuan komunikasi matematis peserta didik lamban belajar 

(Slow Learner) dalam menyelesaikan soal matematika ditinjau dari gender 

perempuan? 

3.1 Definisi Operasional 

(1) Analisis 

Analisis merupakan sebuah proses yang didalamnya mencakup, memilah, 

menguraikan dan membedakan suatu unsur dengan kriteria tertentu dengan tujuan 

untuk mengetahui makna, sifat serta hubungan dari tiap-tiap unsur supaya lebih 

sederhana dan lebih mudah dipahami. Analisis dalam penelitian ini yaitu analisis 

kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari perbedaan gender. Adapun aktivitas 

analisis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: (a) Analisis sebelum 

kelapangan yaitu hasil studi pendahuluan maupun data sekunder baikberupa 

dokumentasi, buku, karya, foto, maupun material lainnya yang diduga berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti. (b) Analisis selama dilapangan yaitu analisis 

yang bertujuan untuk mengentisipasi apakah fokus atau topik penelitian akan terus 

dilanjutkan atau akan diperbaiki karena berbagai pertimbangan yang esensial. 

(2) Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan peserta didik 

dalam mengomunikasikan ide atau gagasan matematis dalam bentuk tulisan maupun 

lisan serta dapat menyajikan ide atau gagasan tersebut kedalam bentuk model 
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matematika, grafik, bahasa, ataupun simbol-simbol matematika. Adapun beberapa 

indikator dalam kemampuan komunikasi matematis meliputi, Menulis (Written 

Teks), Menggambar (Drawing), dan Ekspresi Matematika (Mathematical 

Ekspression). Kemampuan komunikasi matematis peserta didik diperoleh dari hasil 

tes kemampuan komunikasi matematis. 

(3) Peserta Didik Lamban Belajar (Slow Learner) 

Peserta didik lamban belajar (Slow Learner) merupakan anak yang memiliki 

fisik normal seperti anak pada umumnya, namun memiliki prestasi yang lebih rendah 

atau sedikit dibawah rata-rata anak normal lainnya. Karakteristik peserta didik 

lamban belajar yaitu memiliki IQ dibawah rata-rata antara 70-90, memiliki masalah 

dalam komunikasi baik dalam bahasa ekspresif atau menyampaikan ide, memiliki 

emosi yang kurang stabil dan sensitif, serta dalam bersosialisasi cenderung pasif.  

(4) Gender 

Gender merupakan suatu konsep yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan 

jenis  kelamin laki-laki dan perempuan untuk membedakan peran antara laki-laki 

dan perempuan dilihat dari aspek sosial budaya, nilai, perilaku dan lainnya, yang 

sewaktu-waktu konsep atau peran tersebut dapat berubah karena perbedaan agama, 

norma, dan budaya dari masyarakat itu sendiri. Identitas gender dibagi menjadi dua 

yaitu laki-laki dan perempuan. 

4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

(1) Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik lamban belajar (Slow Learner) dalam menyelesaikan soal matematika 

ditinjau dari gender laki-laki. 

(2) Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik lamban belajar (Slow Learner) dalam menyelesaikan soal matematika 

ditinjau dari gender perempuan.  

5.1 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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(1) Secara Teoritis 

Melalui manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi dunia pendidikan. Khususnya ilmu pendidikan matematika mengenai 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik lamban belajar (Slow Learner) jika 

ditinjau dari perbedaan gender. 

(2) Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya: 

a Manfaat Bagi Peserta Didik 

Bagi peserta didik penelitian ini diharapkan dapat memotivasi peserta didik  

untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis terutama untuk 

peserta didik lamban belajar (Slow Learner). 

b Manfaat Bagi Pihak Sekolah dan Guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pihak sekolah dan guru 

mengenai kemampuan komunikasi matematis peserta didik lamban belajar (Slow 

Learner) dalam menyelesaikan soal matematika ditinjau dari perbedaan gender 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik khususnya untuk peserta didik Slow Learner. 

c Manfaat Bagi Peneliti 

Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai kemampuan komunikasi matematis peserta didik lamban 

belajar (Slow Learner) dalam menyelesaikan soal matematika ditinjau dari 

perbedaan gender. 

 

 

 

 

  


