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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan mata pelajaran yang sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari karena berperan penting dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pada kenyataannya setiap orang seringkali 

menganggap matematika itu suatu hal yang sulit dan abstrak. Objek dari 

matematika itu sendiri adalah benda-benda yang bersifat abstrak dan tidak dapat 

diamati oleh panca indera. Akan tetapi, jika matematika dipelajari lebih lanjut, 

ruang lingkup matematika tidak hanya terbatas pada angka-angka dan simbol-

simbol yang abstrak, matematika juga merupakan suatu bahasa dalam bentuk 

simbol dan angka yang mewakilinya.  

Menurut National Council of Teacher of Matematics (NCTM, 2000) 

menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran matematika yaitu untuk 

mengembangkan kemampuan siswa, yakni: (1) Pemecahan Masalah (problem 

solving), (2) Penalaran dan pembuktian (reasoning and proofing), (3) Komunikasi 

(communication), (4) Koneksi (connection), (5) Representasi (representation). 

Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan matematika menurut Depdiknas 

(2006:346) menyatakan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar siswa 

mampu memahami konsep matematika dan menjelaskan keterkaitan antar konsep, 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, memecahkan masalah, 

mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk 
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memperjelas keadaan masalah dan memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan. 

Kitcher (Fathani, 2008: 19) mengklaim bahwa matematika terdiri atas 

komponen-komponen sebagai berikut: 1) bahasa (language) yang dijalankan oleh 

para matematikawan, 2) pernyataan (statements) yang digunakan oleh para 

matematikawan, 3) pertanyaan (question) penting yang hingga kini belum 

terpecahkan, 4) alasan (reasonings) yang digunakan untuk menjelaskan 

pernyataan, 5) ide matemaika itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut Turmudi 

(2003:9) menyebutkan bahwa Matematika adalah salah satu bahasa yang 

digunakan untuk menjelaskan kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari, 

bisnis, sains, maupun teknologi. 

Sejalan dengan penyataan tersebut, disebutkan bahwa salah satu tujuan 

pembelajaran matematika yaitu mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, 

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

Dahrim (2002:3) biasanya jika dalam proses belajar mengajar terjadi hambatan, 

setelah ditelusuri salah satu penyebabnya adalah terjadinya kesalahan dalam 

komunkasi. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan komunikasi dalam 

pembelajaran matematika memiliki peranan penting untuk dapat memenuhi tujuan 

pembelajaran matematika yang lainnya.   

Komunikasi matematika merupakan salah satu yang diharapkan dapat 

dikembangkan dengan baik sehingga siswa dapat menyampaikan ide-ide 

matematika baik secara tertulis maupun secara lisan. Wichelt & Kearney (2009:7) 

menyebutkan pula bahwa komunikasi baik secara tertulis maupun secara lisan 
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Gambar 1.1 Jawaban soal nomor 1 oleh salah satu siswa 

 

merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki setiap siswa, pendidik harus 

bersedia mendorong siswa untuk menjadi komunikator yang baik. Mengingat 

pentingnya komunikasi matematika dalam kehidupan, diharapkan pembelajaran 

yang digunakan mampu mengembangkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 

Berdasarkan pemaparan diatas tentang pentingnya kemampuan 

komunikasi matematis, oleh sebab itu peneliti melakukan pra-penelitian terhadap 

siswa kelas VIII untuk mengetahui sejauh mana kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di MTs. Negeri 2 Kota 

Bandung, kemampuan komunikasi matematis siswa kualitasnya masih rendah. 

Hal tersebut diperkuat dengan adanya hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis siswa di kelas VIII- D pada materi bangun datar sebagai berikut: 

1. Diketahui persegi panjang ABCD dengan titik E dan F merupakan titik 

tengah garis AB dan CD. Tarik garis AF, BF, DE, dan CE. Bentuk segiempat 

apakah yang terbentuk di tengah-tengah persegi panjang tersebut? Jelaskan 

alasanmu! 

Adapun indikator kemampuan komunikasi pada soal nomor 1 yaitu 1) 

membuat diagram, grafik, tabel, atau gambar dari ide, situasi dan relasi 

matematika yang disajikan, 2) membuat konjektur, menyusun argumen, 

merumuskan definisi dan generalisasi. Berikut ini salah satu hasil jawaban  siswa 

dalam mengerjakan soal nomor 1 yang ditunjukan pada Gambar 1.1 di bawah 

ini:  
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Dari hasil jawaban salah satu siswa, terlihat bahwa siswa sudah memahami 

permasalahan yang ditunjukan dengan kemampuan siswa untuk membuat gambar 

sesuai perintah dari soal. Tahap selanjutnya untuk menjawab soal nomor 1 adalah 

siswa mampu memberikan alasan dari permasalahan yang diberikan. Namun 

terlihat dari jawaban siswa, mereka hanya menuliskan nama bentuk gambar yang 

yaitu Belah Ketupat pada jawaban tanpa memberikan alasan. Hal ini menunjukan 

bahwa kemampuan komunikasi siswa masih kurang karena siswa belum mencapai 

indikator kemampuan komunikasi matematik secara maksimal.  

2. Di samping rumah pak Doni terdapat sebuah hamparan rumput yang luas, di 

hamparan rumput tersebut pak Doni ingin membuat kolam renang yang 

berbentuk persegi panjang sebagaimana gambar di bawah. Daerah yang di 

arsir adalah sketsa rumput. Berapakah luas hamparan rumput? 

Soal nomor 2 memuat indikator kemampuan komunikasi matematik yaitu 

1) menjelaskan  ide dan situasi matematika secara lisan dan tulisan, dengan benda 

nyata, gambar dan aljabar, 2) menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa 

matematika. Berikut ini salah satu jawaban siswa dalam mengerjakan soal nomor 

2 yang ditunjukan pada Gambar 1.2 di bawah ini: 

Gambar 1.2 Jawaban soal nomor 2 oleh salah satu siswa 
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Dari hasil jawaban tersebut, terlihat siswa langsung menghitung luas 

trapesium tanpa memperhatikan situasi dari permasalahan, akibatnya siswa 

melakukan kesalahan dengan memasukan nilai sisi yang berhadapan 45 dan 30 

yang seharusnya (45 + 30) + 45, hal ini berdampak pada hasil perhitungan siswa 

yang kurang tepat dengan hanya mengambil kesimpulan pada hasil jawaban yang 

telah ada. Pada soal ini seharusnya siswa mampu menetukan luas hamparan 

rumput yang berbentuk trapesium, namun jika siswa teliti permasalahan tersebut 

dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan memberikan model matematika 

sebagai berikut: (1) 𝑳𝒖𝒂𝒔𝒓𝒖𝒎𝒑𝒖𝒕  = 𝑳𝒖𝒂𝒔𝒕𝒓𝒂𝒑𝒆𝒔𝒊𝒖𝒎 – 𝑳𝒖𝒂𝒔𝒌𝒐𝒍𝒂𝒎, (2) menghitung 

satu persatu luas bangun datar di atas yang terdiri atas bangun segitga dan persegi 

panjang kemudian dikurangi dengan luas kolam yang akan dibuat, yaitu 

𝑳𝒖𝒂𝒔𝒓𝒖𝒎𝒑𝒖𝒕 = (𝐿𝑢𝑎𝑠𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 + 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔) − 𝐿𝑢𝑎𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎𝑚, namun 

karena siswa tidak menemukan salah satu pun dari bentuk pemodelannya, 

akhirnya siswa tidak dapat menyimpulkan hasil dari jawaban mereka. Hal ini 

menunjukan bahwa kemampuan komunikasi siswa masih kurang karena siswa 

belum mencapai indikator kemampuan komunikasi matematik secara maksimal. 

Sikap siswa terhadap matematika juga menjadi salah satu faktor dalam 

keberhasilan pembelajaran matematika. Pada kenyataannya sikap siswa terhadap 

pembelajaran matematika cenderung bersifat negatif. Salah satu sikap negatifnya 

adalah merasakan kekhawatiran terhadap matematika dan kurang percaya diri 

dalam mengerjakan soal matematika. Sikap negatif siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, mulai dari faktor nilai atau kegunaan matematika serta anggapan 

siswa bahwa matematika hanyalah ilmu abstak yang tidak akan bermanfaat dalam 
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kehidupan sehari-hari dan kehidupan mereka dimasa yang akan datang. Hal ini 

menyebabkan minat dan motivasi untuk mempelajari matematika menjadi kurang. 

Terkait dengan adanya permasalalahan tersebut, maka perlu adanya 

pembenahan dalam proses pembelajaran. Salah satu upaya untuk memperbaiki 

proses pembelajaran adalah dengan memilih metode yang tepat. Pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru memiliki beragam metode, strategi, pendekatan, dan 

model pembelajaran. Eggen dan Kauchak (2012:87) menyebut beberapa tindakan 

guru yang akan meningkatkan pembelajaran siswa secara lebih baik, yaitu 

perilaku, keyakinan, dan keterampilan guru yang diperlukan untuk memastikan 

semua siswa belajar sebanyak mungkin. Selanjutnya Lukman (2017:54) 

menyatakan bahwa tidak sedikit permasalahan dalam matematika yang lebih 

mudah diselesaikan dengan menambahkan tahapan dengan merumuskan kondisi 

yang relevan mengantarkan pada solusi yang ingin dicapai. Sehingga dengan 

proses pembelajaran yang demikian diharapkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa dapat terfasilitasi 

Proses menemukan solusi seperti diuraikan di atas telah dikembangkan 

oleh Kusnandi (2017:55) dalam model pembelajaran dengan strategi Abduktif-

Deduktkif (AD) untuk menumbuhkan kemampuan pembuktian mahasiswa pemula 

yang belajar pembuktian. Pembelajaran dengan strategi Abduktif-Deduktif (AD) 

merupakan suatu strategi pembelajaran yang dimulai dengan menyajikan masalah 

kepada siswa, kemudian mereka dituntut untuk dapat mengelaborasi setiap 

informasi atau fakta yang diberikan. Melalui strategi ini, masalah yang diberikan 

harus dapat mengantarkan siswa untuk memahami objek-objek matematika dan 
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kaitan antara objek matematika yang satu dengan objek yang lain dalam 

kehidupan sehari-hari. Guru mendorong siswa untuk melakukan transactive 

reasoning seperti mengkritik, menjelaskan, mengklarifikasi, menjastifikasi dan 

mengelaborasi suatu gagasan yang diajukan. 

Selain pembelajaran dengan strategi Abduktif-Deduktif yang diterapkan 

pada siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matemasis, terdapat 

strategi lain yang diharapkan dapat memberi peluang siswa untuk belajar dengan 

aktif yaitu pembelajaran dengan Strategi Induktif-Deduktif (ID). Menurut 

Sumarmo (2013:31) Pembelajaran Induktif-Deduktif diawali dengan contoh-

contoh yang ditujukan supaya siswa mengidentifikasi, membedakan, kemudian 

menginterpretasi, menggeneralisasi dan akhirnya mengambil kesimpulan. 

Kemudian secara deduktif siswa dapat memberikan contoh dari generalisasi. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Karli (Fahinu, 2007) menyebutkan bahwa 

tahapan pendekatan Induktif-Deduktif terdiri atas empat tahap kegiatan yaitu tahap 

pendahuluan, tahap eksplorasi, tahap pembuatan konsep, dan tahap penerapan 

konsep. 

Berdasarkan uraian tentang pentingnya kemampuan komunikasi matematis 

siswa dan rendahnya kemampuan tersebut, diperlukan pembelajaran yang 

menuntut siswa aktif sesuai dengan tuntutan kurikulum. Peneliti tertarik untuk 

meneliti pembelajaran dengan menggunakan strategi Induktif-Deduktif (ID) dan 

Strategi Abduktif-Deduktif (AD) terkait dengan peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah “PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN 
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STRATEGI INDUKTIF-DEDUKTIF, ABDUKTIF-DEDUKTIF TERHADAP 

PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa pada pembelajaran dengan Strategi Induktif-Deduktif, 

Strategi Abduktif-Dedukif, dan pembelajaran Konvensional? 

2. Apakah terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi 

matematis siswa pada pembelajaran dengan Strategi Induktif-Deduktif, 

Strategi Abduktif-Dedukif, dan pembelajaran Konvensional? 

3. Bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran matematika setelah 

memperoleh pembelajaran dengan Strategi Induktif-Deduktif dan Strategi 

Abduktif-Deduktif? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang menggunakan Strategi Induktif-Deduktif, Strategi 

Abduktif-Dedukif, dan pembelajaran Konvensional. 

2. Untuk mengetahui perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang menggunakan Strategi Induktif-Deduktif, Strategi 

Abduktif-Dedukif, dan pembelajaran Konvensional. 
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3. Untuk mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran matematika setelah 

memperoleh pembelajaran dengan Strategi Induktif-Deduktif dan Strategi 

Abduktif-Deduktif 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Peneliti, sebagai pengalaman langsung dalam penerapan Strategi Induktif-

Deduktif dan Abduktif-Deduktif 

2. Guru, sebagai tambahan informasi dalam proses pembelajaran matematika 

menggunakan Strategi Induktif-Deduktif dan Abduktif-Deduktif terhadap 

kualitas pembelajaran matematika yang lebih baik. 

3. Siswa, penerapan pembelajaran matematika dengan Strategi Induktif-

Deduktif dan Abduktif-Deduktif ini mampu untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis sehingga siswa mampu menyelesaikan 

masalah-masalah matematis. 

4. Peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau referensi 

untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kompetensi matematika yang 

lainnya dengan menggunakan atau menerapkan Strategi Induktif-Deduktif 

dan Abduktif-Deduktif dalam pembelajaran matematika. 

E. Kerangka Pemikiran 

Pada hakikatnya pembelajaran matematika adalah membangun 

pengetahuan matematika. Proses pembelajaran matematika merupakan 

pembentukan lingkungan belajar yang dapat membantu siswa untuk membangun 

konsep-konsep atau prinsip berdasarkan kemampuannya. 
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Komunikasi dalam pembelajaran matematika adalah penting. Komunikasi 

dalam matematika menolong guru memahami kemampuan siswa dalam 

menginterpretasi dan mengekspresikan pemahamannya tentang konsep dan proses 

matematika yang mereka pelajari. Pada kenyataannya, kemampuan komunikasi 

matematis siswa tidak seperti yang diharapkan. Masih banyak siswa yang 

kesulitan dalam mengungkapkan gagasan, situasi, dan persoalan matematik. 

Menurut Hendriana (Sumarmo, 2017:30) Indikator untuk mencapai 

kemampuan komunikasi matematis adalah sebagai berikut: 

1. Melukiskan atau mempresentasikan benda nyata, gambar, dan diagram ke 

dalam bentuk ide dan atau simbol matematika 

2. Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik secara lisan dan tulisan 

dengan menggunakan benda nyata, gambar, grafik, dan ekspresi aljabar 

3. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika 

atau menyusun model matematika suatu peristiwa 

4. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika 

5. Membaca dengan membaca dengan pemahaman suatu presentasi 

matematika 

6. Menyusun konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan 

generalisasi 

7. Mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam 

bahasa sendiri. 

 

Dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran meningkatkan komunikasi 

matematis diperlukan adanya inovasi-inovasi baru dalam gaya belajar. Strategi 

pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematik siswa pada penelitian ini yaitu Strategi Pembelajaran Induktif-Deduktif 

dan Abduktif-Deduktif  

Strategi Abduktif-Deduktif merupakan suatu strategi pembelajaran yang 

dimulai dengan menyajikan masalah kepada siswa, kemudian mereka dituntut 

untuk dapat mengelaborasi setiap informasi atau fakta yang diberikan.  
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Tahapan pembelajaran dengan strategi Abduktif-Deduktif secara detail 

ditampilkan pada tabel berikut. 

Tabel 1.1 

Sintak Pembelajaran Matematika dengan Strategi Abduktif-Deduktif 

 Fase Perilaku Guru 

Fase 

1 

Orientasi terhadap 

masalah 
 Guru membahas tujuan pembelajran  

 Guru mendeskripsikan berbagai kebutuhan 

logistic penting 

 Guru memotivasi siswa untuk terlibat langsung 

dalam kegiatan pembelajaran 

 Guru memberikan apresiasi 

Fase 

2 

Mengorganisasi 

untuk belajar 
 Guru membantu siswa untuk mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar dan 

informasi yang terkait dengan permasalahannya. 

Fase 

3 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses 

 Guru mengarahkan siswa untuk dapat 

menemukan sendiri solusi dari informasi yang 

telah dimilki oleh siswa 

 Guru mendorong siswa untuk melakukan 

transactive reasoning seperti mengkritik, 

menjelaskan, mengklariikasi, menjastifikasi dan 

mengelaborasi suatu gagasan yang diajukan, 

baik yang diinisiasi oleh siswa maupun guru. 

 Guru membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan bahan-bahan untuk presentasi 

dan diskusi 

 Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi terhadap proses investigasinya dan 

proses-proses lainnya yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah 

Fase 

4 

Menggeneralisasi 

temuan-temuan 

yang diperoleh 

 Guru membantu menggeneralisasikan temuan-

temuan yang diperoleh 

Fase 

5 

Pembahasan 

strategi masalah 

yang lebih banyak 

 Guru membantu siswa dalam menemukan 

strategi terhadap masalah-masalah yang lebih 

banyak 

 Guru memberikan latihan dan evaluasi 

(diadaptasi dari Shodikin (2015)) 

Selain strategi Abduktif-Deduktif terdapat pula strategi Induktif-Deduktif 

yaitu strategi yang menggabungkan keunggulan dari pendekatan induktif dan 
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pendekatan deduktif. Joyce, Weil dan Calhoun (2011:100-101) dalam bukunya 

juga mengemukakan beberapa strategi berpikir induktif yang sekaligus juga 

menggambarkan langkah-langkah pengembangan kemampuan berpikir induktif; 

Strategi pertama adalah Fokus, yaitu membantu siswa untuk berkonsentrasi pada 

suatu ranah (bidang penelitian) yang dapat mereka kuasai untuk menghasilkan 

suatu gagasan. Strategi kedua, pengawasan/control konseptual, yaitu membantu 

siswa mengembangkan pemahaman konseptual tentang ranah tertentu. Strategi 

ketiga, mengkonversi pemahaman konseptual menjadi keterampilan. Tahapan 

pembelajaran strategi Induktif ditampilkan pada tabel sebagai berikut; 

Tabel 1.2 

Sintak Pembelajaran Matematika dengan Strategi Induktif-Deduktif 

 Fase Perilaku  

Fase 

1 

Pembentukan 

konsep 
 Guru mengkalkulasi dan membuat daftar  

 Siswa mengelompokkan daftar 

 Siswa membuat label dan kategori 

Fase 

2 

Interpretasi Data  Siswa mengidentifikasi relasi-relasi penting 

antar kategori 

 Siswa mengeksplorasi relasi-relasi kategorial 

 Siswa membuat kesimpulan 

Fase 

3 

Penerapan Prinsip  Siswa memprediksi konsekuensi, menjelaskan 

fenomena luar, menyusun hipotesis 

 Siswa menjelaskan prediksi atau  hipotesis 

 Siswa menguji kebenaran (verifikasi) prediksi 

(Taba (Huda, 2016:78)) 

Oleh sebab itu, Pembelajaran Strategi Induktif-Deduktif dan Strategi 

Abduktif-Deduktif merupakan Strategi yang memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Strategi Induktif-

Deduktif dan Strategi Abduktif-Deduktif digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematik siswa, karena siswa dituntut untuk berperan 
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aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa harus mempersiapkan diri serta 

materi yang dipelajari. 

Dari uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

dituliskan dalam Gambar 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah 

dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang menggunakan strategi Induktif-Deduktif, Abduktif-Deduktif, dan 

pembelajaran konvensional. 

Pembelajaran dengan 

Strategi Induktif-

Deduktif 

Pembelajaran dengan 

Strategi Abduktif-

Deduktif 

Pembelajaran 

konvensional 

Sikap Siswa 

Kemampuan Komunikasi 

Matematis Siswa 
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2. Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang menggunakan strategi Induktif-Deduktif, Abduktif-Deduktif, dan 

pembelajaran konvensional. 


