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ABSTRAK 

 

Riawati, Beti. 2019. Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Self-Esteem 

Siswa pada Pembelajaran MiC Bernuansa Budaya Jepara. Tesis. Program Studi 

Pendidikan Matematika. Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

I. Dr. Nur Karomah Dwidayati, M.Si., Pembimbing II. Dr. Isnaini Rosyida, S.Si, 

M.Si. 

 

Kata Kunci : Kemampuan Komunikasi Matematis, Self-Esteem, MiC, Budaya 

Jepara 

 
 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan syarat untuk memecahkan 

masalah dan self-esteem merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi. Kemampuan komunikasi matematis 

dan self-esteem yang baik dapat membantu siswa dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui kualitas pembelajaran 

MiC bernuansa budaya Jepara dalam mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa, dan (2) mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa 

ditinjau dari self-esteem pada pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah mixed methods model concurrent embedded. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X MIA SMA N 1 Pecangaan, Jepara. 

Subyek penelitian ditentukan berdasarkan kategori self-esteem rendah dan self- 

esteem tinggi. Teknik pengumpulan data berupa angket, observasi, tes, dan 

wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pembelajaran MiC bernuansa 

budaya Jepara berkualitas secara kualitatif dan kuantitatif, (2) Kemampuan 

komunikasi matematis siswa self-esteem rendah mampu menggambarkan ide-ide 

matematis dalam bentuk visual dengan baik. Kemampuan komunikasi matematis 

siswa self-esteem tinggi mampu menggambarkan ide-ide matematis dalam bentuk 

visual, mampu menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika, mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide matematis dalam 

menyelesaikan permasalahan secara tertulis, dan mampu mengkomunikasikan 

kesimpulan jawaban dari permasalahan sesuai dengan pertanyaan. 
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Riawati, Beti. 2018. Mathematical Communication Ability Reviewed from 

Student’s Self-Esteem on MiC Learning Process with Nuance of Jepara Culture. 

Thesis. Department of Mathematics Education. Postgraduate Program of Semarang 

State University. Advisor I. Dr. Nur Karomah Dwidayati, M.Si., Advisor II. Dr. 

Isnaini Rosyida, S.Si, M.Si. 

 

Keywords : Mathematical Communication, Self-Esteem, MiC, Jepara Culture 

 
 

Mathematical communication ability is a term for solving problems, and 

self-esteem is a factor that determine student’s success to get achievements. A good 

mathematical communication ability and self-esteem can help students to solve a 

problem. The aim of this research are (1) to know the quality of MiC learning 

process with nuance of Jepara culture to improve student’s mathematical 

communication ability, and (2) to know the student’s mathematical communication 

ability reviewed from self-esteem on MiC learning process with nuance of Jepara 

culture. The type of this research is mixed methods model concurrent embedded. 

The population of this research is the students of grade X MIA Pecangaan Senior 

High School, Jepara. The subject of this research determined based on the low and 

high self-esteem category. Data collection technique are questionnaire, observation, 

test, and interview. The result of this research showed that (1) MiC learning process 

with nuance of Jepara culture has a high quality both qualitative and quantitative, 

(2) mathematical communication ability on students with low self-esteem can 

describe mathematic ideas in visual form well. Beside, mathematical 

communication ability on students with high self-esteem can describe mathematic 

ideas in visual form well, can state the daily events to language or mathematic 

symbols, can understand and evaluate the mathematic ideas on solving problems in 

writing, and they also can communicate the conclusion of an answer problem 

suitable with the question. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kompetensi yang 

harus dicapai oleh siswa semakin meningkat sesuai dengan perkembangan 

kemajuan jaman. Menurut kurikulum yang dikembangkan oleh National Council of 

Teachers of Mathematics (2000) terdapat beberapa standar proses yang harus 

dikuasai oleh siswa antara lain yaitu kemampuan pemecahan masalah, penalaran 

dan pembuktian, komunikasi, koneksi dan representasi. Kemampuan komunikasi 

matematis merupakan salah satu standar proses yang harus dimiliki oleh siswa agar 

memiliki kemampuan untuk berpikir secara matematis yang akhirnya akan berguna 

untuk kehidupannya dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Oleh 

karena itu komunikasi matematis merupakan salah satu bagian utama dalam 

aktivitas matematika (Hidayati et al, 2014). Di samping itu, siswa juga dapat 

memberikan respon yang tepat antar siswa dan media dalam pembelajaran (Arifin 

et al., 2014). 

Tidak hanya konsep dan pemecahan saja, penalaran dan komunikasi 

matematika tidak luput dari penilaian matematika (Ayundhita & Soedjoko, 2014). 

Kemampuan komunikasi matematis memiliki peran penting dalam pembelajaran 

matematika (Rahayu et al., 2014). Umar dalam Purnama dan Afriansyah (2016) 

mengemukakan bahwa “kemampuan komunikasi matematis (mathematical 

communication) dalam pembelajaran matematika sangat perlu untuk 
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dikembangkan, hal ini karena melalui komunikasi siswa dapat mengorganisasikan 

berpikir matematisnya baik secara lisan maupun tulisan”. Menurut Hulukati dalam 

Wijaya et al. (2016) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis 

merupakan syarat untuk memecahkan masalah, artinya jika siswa tidak dapat 

berkomunikasi dengan baik memahami suatu permasalahan maupun konsep 

matematika maka ia tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. 

Indikator-indikator kemampuan komunikasi matematis menurut Farda et.al 

(2017) antara lain yaitu (1) siswa mampu menghubungkan benda nyata, gambar, 

dan diagram ke dalam ide-ide matematika, (2) siswa dapat menggunakan simbol- 

simbol matematis dan istilah-istilah matematis dalam menyajikan ide-ide 

matematis tertulis, (3) siswa mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide 

matematis dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis, (4) siswa mampu 

mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sesuai pertanyaan. 

Namun pada kenyataannya banyak siswa belum mampu mencapai 

indikator-indikator tersebut. Banyak faktor yang membuat siswa belum mampu 

mencapai indikator-indikator kemampuan komunikasi matematis di antaranya yaitu 

karena guru tidak melatih siswa untuk memahami permasalahan apa yang sedang 

dihadapi, hal-hal apa yang diketahui, hal-hal apa yang ditanyakan dan simpulan apa 

yang diperoleh dari masalah tersebut. Banyak siswa kurang paham terhadap simbol- 

simbol matematika yang digunakan. Selain itu kebiasaan siswa yang hanya fokus 

pada hasil akhir daripada dengan proses pemahaman apa saja yang seharusnya 

mereka pahami ini berdampak siswa dapat dengan baik menggunakan teknik 

penyelesaian namun belum mampu memahami masalah apa saja yang sebenarnya 
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dihadapi. Ini terbukti saat diberikan soal cerita banyak siswa langsung 

menyelesaikan soal tersebut tanpa memperhatikan simbol-simbol apa yang sedang 

mereka gunakan dan proses apa saja yang digunakan. 

Kemampuan komunikasi matematis sebagai hasil dari belajar matematika 

harus ditingkatkan pada siswa sekolah menengah (Qohar & Sumarmo, 2013). Pada 

pembelajaran matematika ditemukan permasalahan kemampuan komunikasi 

matematis siswa masih rendah (Noviyanti et al., 2014; Prayitno, 2014; Permata et 

al., 2015; & Yanti, 2016). Berdasarkan penelitian Kaselin et al. (2013) bahwa 

kemampuan komunikasi matematis siswa dari 4 rombongan belajar dengan 30 

siswa dalam satu kelas, rata-rata hanya terdapat 6 sampai 8 siswa yang memiliki 

kemampuan komunikasi matematis dengan baik. Masih banyak siswa yang tidak 

mampu mengaitkan masalah yang sedang dihadapi dengan konteks kejadian yang 

ada dalam kehidupan nyata, tidak mampu menggunakan data/informasi pada soal, 

sehingga langkah penyelesaian berikutnya menjadi terhenti. Hal ini juga didukung 

oleh penelitian dari Paridjo dan Waluya (2017) yang menyatakan bahwa kelemahan 

siswa dalam komunikasi matematis adalah siswa belum dapat berpikir evaluasi 

secara matematis dan siswa belum dapat menggunakan bahasa matematika untuk 

mengekspresikan ide-ide dalam membuat analogi variabel. 

Kemampuan komunikasi adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki 

oleh siswa. Dalam berkomunikasi kita harus bisa berpikir bagaimana caranya agar 

pesan yang kita sampaikan dapat diterima dan dipahami oleh penerima (Sarassanti 

et al., 2017). Tanpa komunikasi yang baik siswa tidak mampu memahami masalah 

yang sedang dihadapi di lingkungan sekitarnya. Siswa sebagai makhluk sosial 
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sudah seharusnya mampu berkomunikasi dan peduli terhadap dirinya sendiri 

maupun peduli terhadap orang lain dan lingkungan disekitarnya. Hal inilah yang 

membuat siswa juga perlu memiliki rasa pantas, layak, berharga, mampu dan 

berguna bagi sesamanya. Perasaan demikian diistilahkan dengan self-esteem 

(Fauzan dan Herman, 2016). Belajar formal tidak hanya menekankan siswa dapat 

pintar dalam hal ilmu pengetahuan dan ketrampilan saja melainkan juga terbentuk 

sikap karakter kepribadian yang baik melalui kegiatan pembelajaran (Rizki et al., 

2014 & Ambarwati et al., 2015). 

Siswa dikatakan mempunyai self-esteem yang rendah apabila siswa tersebut 

yakin dan memandang dirinya lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, merasa tidak 

memiliki kemampuan, pesimis, tidak disukai dan kehilangan daya tarik terhadap 

hidup. Siswa dengan self-esteem rendah lebih cenderung bersikap pesimistik 

terhadap kehidupan dan kesempatan yang dihadapinya. Ia tidak mampu melihat 

tantangan sebagai kesempatan, tetapi melihatnya lebih sebagai halangan, ia akan 

mudah menyerah sebelum berusaha dan jika ia gagal, maka ia menyalahkan diri 

sendiri (secara negatif) atau menyalahkan orang lain (Fadillah, 2012). Inilah yang 

membuat self-esteem atau penilaian terhadap diri sendiri merupakan salah satu 

faktor yang menentukkan keberhasilan siswa dalam mencapai prestasinya 

disekolah. 

Lawrence dalam Wardani dan Yuniarti (2015) menyatakan siswa dengan 

self-esteem tinggi cenderung percaya diri dalam situasi sosial serta masalah yang 

sedang dihadapi dan percaya diri dalam menangani tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru. Selain itu, siswa dengan self-esteem tinggi tersebut akan mempertahankan 
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rasa keingintahuan dalam belajar serta memiliki semangat dan antusias ketika 

mengahadapi tantangan baru. Sehingga siswa dengan self-esteem tinggi dirasa 

memiliki kemampuan bersaing yang baik dan dapat mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Sehingga sebagai 

seorang guru kita sudah seharusnya dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

self-esteem yang dimiliki siswa. 

Guru dalam mengajar tidak mengaitkan materi dengan kehidupan sehari- 

hari atau dengan kata lain kedalam konteks dunia nyata (Melati et al., 2017). 

Pendekatan pembelajaran yang dipilih harus mendukung siswa untuk mencapai 

indikator-indikator komunikasi matematis yang telah ditentukan. Pembelajaran 

dengan pendekatan Mathematic In Context mampu mendukung siswa memahami 

matematika dalam konteks kehidupan di dunia nyata. Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Chan dalam Fasha (2017) pada tahun 2005 ditunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan model diskusi menggunakan pendekatan Mathematic In 

Context lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran lainnya. Penelitian 

menunjukan klasifikasi dan karakterisasi model matematika, serta definisi tentang 

"model matematika"; dengan cara yang sama, hal itu menunjukkan keterampilan 

dan pemikiran kognitif yang mempengaruhi dalam membangun model matematika 

dalam konteks kehidupan di dunia nyata. Menurut Bulut (2009) diskusi juga 

mengajarkan komunikasi yang efektif sehingga menjadi salah satu alat yang paling 

efektif untuk meningkatkan self-esteem dan prestasi siswa di sekolah. 

Pembelajaran matematika saat ini masih kurang optimal dalam 

menghubungkan konsep matematika dengan konsep budaya, dengan 
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menghubungkan antara matematika dan budaya dapat membantu pada kemajuan 

pendidikan suatu Negara (Supriadi, 2018). Peraturan menteri pendidikan dan 

kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 lampiran 16 tentang 

kompetensi inti dan kompetensi dasar matematika SMA/MA/SMK/MAK 

menjelaskan kompetensi pengetahuan yang harus dicapai oleh siswa dalam belajar 

matematika. Siswa dapat memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. Kebudayaan dan kebangsaan menjadi salah satu kompetensi 

pengetahuan yang disebutkan. Jadi dalam belajar matematika tidak hanya belajar 

matematika itu sendiri melainkan juga belajar tentang budaya dan kebangsaan yang 

dimiliki. 

Kabupaten Jepara dikenal memiliki banyak kebudayaan, diantaranya perang 

obor, pesta lomban, ukiran Jepara, Benteng Portugis, Sunan Hadirin, dan lain-lain 

(Farda et al., 2017). Kebudayaan-kebudayaan lokal yang beraneka ragam sangat 

disayangkan jika ditinggalkan begitu saja. Banyak generasi-generasi muda saat ini 

justru lebih mempelajari dan mengikuti budaya-budaya luar negeri. Perlu adanya 

pengenalan-pengenalan dan pembelajaran tentang budaya-budaya lokal kepada 

generasi muda untuk menyadarkan bahwa budaya lokal juga tidak kalah bagus 

dengan budaya luar negeri. Salah satu cara untuk melestarikan budaya-budaya lokal 

yaitu dengan cara mengikutsertakan budaya-budaya lokal khususnya budaya- 
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budaya Jepara pada pembelajaran matematika di sekolah. Mengikutsertakan budaya 

dalam belajar matematika membuat siswa dapat lebih memahami matematika 

karena dapat menerapkan matematika langsung kedalam konteks dunia nyata. 

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan di kelas X 

MIA SMA Negeri 1 Pecangaan, peneliti memperoleh hasil yaitu selama proses 

pengamatan pada kegiatan pembelajaran terlihat guru tidak memperhatikan tingkat 

self-esteem yang dimiliki oleh siswa. Padahal self-esteem merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi prestasi siswa yang seharusnya diperhatikan. Peneliti 

juga memperoleh hasil bahwa sebagian siswa secara teknik dapat menyelesaikan 

masalah matematika tetapi kemampuan komunikasi matematisnya dirasa masih 

kurang. Selain itu perangkat pembelajaran yang digunakan belum dapat membuat 

siswa memunculkan kemampuan komunikasi matematisnya. Pembelajaran 

matematika yang selama ini dilakukan belum dapat membantu siswa dalam 

mengaplikasikan materi matematika pada konteks kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan budaya lokal. 

Gambar 1.1, 1.2 dan 1.3 merupakan contoh pekerjaan siswa dalam 

mengerjakan soal matematika materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel. 

Salah satu soal yang diberikan yaitu “Di Toko buku “Adi Jaya” Rina membeli 4 

buku, 2 bolpoin, dan 3 pensil dengan harga Rp 26.000,00. Ali membeli 3 buku, 3 

bolpoin, dan 1 pensil dengan harga Rp 21.500,00. Sedangkan Mita membeli 3 buku 

dan 1 pensil dengan harga Rp 12.500,00. Jika Ida membeli 1 bolpoin dan 3 pensil 

di Toko buku “Adi Jaya” berapakah yang harus dibayar oleh Ida?”. 
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Gambar. 1.1 Hasil pekerjaan siswa 

 

Terlihat pada Gambar 1.1 bahwa siswa secara teknik dapat menyelesaikan 

soal namun kemampuan komunikasi matematis siswa masih rendah. Hal ini terlihat 

dari siswa belum mampu menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 

simbol matematika secara baik dan benar. Seharusnya siswa membuat permisalan 

terlebih dahulu dan membuat model matematika dari permasalahan yang diberikan 

sebelum menyelesaikan soal. Selain itu siswa belum mampu secara baik dan benar 

memahami dan mengevaluasi ide-ide matematis dalam menyelesaikan 

permasalahan secara tertulis. Hal ini terlihat dari pekerjaan siswa dengan tiba-tiba 

mengeliminasi persamaan tanpa ditulis dengan jelas persamaan apa saja yang 

dieliminasi. 

 
 

Gambar. 1.2 Hasil pekerjaan siswa 
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Gambar. 1.3 Hasil pekerjaan siswa 

 

Gambar 1.2 dan 1.3 memperlihatkan bahwa siswa belum mampu 

mengkomunikasikan kesimpulan jawaban dari permasalahan sesuai dengan 

pertanyaan. Siswa secara teknik dapat menyelesaikan soal yang diberikan namun 

siswa belum mampu membuat kesimpulan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang 

diberikan. 

 
 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa permasalahan yang dapat 

didefinisikan sebagai berikut 

1.2.1 Kemampuan komunikasi matematis siswa masih tergolong rendah, terlihat 

dari sebagian besar siswa masih belum mampu mengungkapkan ide-ide 

matematis melalui lisan maupun tulisan. 

1.2.2 Terdapat siswa yang memiliki self-esteem yang rendah yang mengakibatkan 

siswa merasa belum yakin akan kemampuan yang dimilikinya dalam 

memberikan alasan, mengajukan pertanyaan, dan menyelesaikan 

permasalahan matematika. 
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1.2.3 Belum adanya pengintegrasian budaya Jepara pada pembelajaran 

matematika sebagai konteks permasalahan matematika yang ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari mengakibatkan terkikisnya budaya-budaya Jepara 

yang lambat laun berakibat hilangnya budaya-budaya Jepara sebagai 

identitas kebupaten Jepara. 

 
 

1.3. Cakupan Masalah 

 

Cakupan masalah merupakan ruang lingkup yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari self- 

esteem siswa pada pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara. Peneliti 

mengadakan penelitian di kelas X MIA SMA Negeri 1 Pecangaan pada materi 

aturan sinus dan aturan cosinus semester genap tahun ajaran 2017/2018 sesuai 

kurikulum 2013 edisi revisi 2016 yang berlaku. Setelah dilakukan 

pembelajaran, peneliti menganalisis kemampuan komunikasi matematis pada 

pembelajaran MiC bernuansa budaya jepara dan kemampuan komunikasi 

matematis ditinjau dari self-esteem siswa. 

 
 

1.4. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bermaksud untuk 

menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1.4.1 Bagaimana kualitas pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara dalam 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas X MIA 

SMA Negeri 1 Pecangaan? 
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1.4.2 Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari self- 

esteem pada pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara kelas X MIA SMA 

Negeri 1 Pecangaan? 

 

1.5. Tujuan Peneltian 

 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk: 
 

1.5.1 Menganalisis kualitas pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara dalam 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas X MIA 

SMA Negeri 1 Pecangaan. 

1.5.2 Menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari self- 

esteem pada pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara kelas X MIA SMA 

Negeri 1 Pecangaan. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan tesis mengenai 

kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari self-esteem pada 

pembelajaran MiC bernuansa budaya lokal. 

1.6.1 Manfaat Praktis 

 

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut. 
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1.6.1.1 Sebagai acuan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis ditinjau dari self-esteem siswa pada pembelajaran MiC bernuansa 

budaya lokal. 

1.6.1.2 Dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa 

ditinjau dari self-esteem pada pembelajaran MiC bernuansa budaya lokal. 

1.6.1.3 Dapat menjadi bahan referensi atau memberikan masukan kepada peneliti 

lain dan/atau penelitian lanjutan demi pengembangan bidang pendidikan 

khususnya pendidikan matematika. 



 

 

 

 

BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA 

BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 

2.1.1 Belajar 

 

Belajar merupakan hal yang pasti di alami setiap manusia (Hartati & 

Suyitno, 2015). Menurut Slameto (2010), belajar merupakan suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara menyeluruh, sebagai hasil dari pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sejalan dengan pendapat 

Slameto, Surya dalam Rusman et al. (2012:7) mendefinisikan belajar 

sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh 

perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman 

seseorang itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 

Gagne dalam Komalasari (2013:2) menjelaskan belajar merupakan 

suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan 

kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan 

kemampuannnya yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai 

jenis kinerja. Selanjutnya menurut Sunaryo dalam Komalasari (2013:2) 

belajar merupakan suatu kegiatan dimana seseorang membuat atau 

menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 
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Pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar dapat 

membuat tingkah laku seseorang dapat berubah, dilihat dari pengetahuan, 

minat, sikap, dan ketrampilan yang selama ini dimiliki seseorang. 

2.1.2 Pembelajaran Matematika 

 

Gagne dalam Rifa’i dan Anni (2011:192) menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal siswa yang didesain 

untuk mendukung proses internal belajar. Suherman et al. (2003:8) 

menjelaskan bahwa menurut konsep komunikasi, pembelajaran adalah proses 

komunikasi fungsional antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa, 

dalam rangka perubahan sikap pola pikir yang akan menjadi kebiasaan bagi 

siswa yang bersangkutan. Komunikasi itu dilakukan secara verbal (lisan), dan 

dapat pula secara nonverbal, seperti penggunaan media komputer dalam 

pembelajaran (Rifa’i dan Anni, 2011:193). 

Mas (2008:1) menyebutkan bahwa guru profesional akan mampu 

mengelola pembelajaran dengan baik sehingga berakibat pada kualitas belajar 

siswanya. Sejalan dengan pendapat dari Mas, Muhlison (2014: 48) 

menyebutkan bahwa kualitas guru dipandang sebagai penentu kualitas 

sekolah baik kualitas proses berupa kualitas proses pembelajaran maupun 

kualitas output berupa kualitas lulusan. Matematika mempunyai peranan 

penting untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, 
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analitis, sistematis kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama 

(Munawar et al, 2013). Matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

yang memiliki peranan penting dalam kehidupan. Banyak permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan matematika 

(Noviyanti et al, 2013). Pembelajaran matematika diharapkan menjadi suatu 

kegiatan yang menyenangkan dan melibatkan peserta didik aktif dalam proses 

pembelajaran (Findasari et al, 2014). 

Pada pembelajaran matematika harus terdapat keterkaitan antara 

pengalaman belajar siswa sebelumnya dengan konsep belajar yang akan 

diberikan. Hal ini sesuai dengan “pembelajaran spiral”, sebagai konsekuensi 

dari dalil Bruner. Matematika merupakan studi tentang pola-pola dan 

hubungannya dan matematika berkaitan dengan pola fikir yang bersifat 

abstrak karena berkaitan dengan pembuktian logika (Fajariah et al., 2017). 

Dalam, matematika setiap konsep berkaitan dengan konsep lain. Oleh karena 

itu, siswa harus lebih banyak diberi kesempatan untuk melakukan keterkaitan 

pengalamannya dengan konsep yang akan diajarkan (Heruman, 2008:4). 

2.1.3 Teori Belajar Pendukung 

 

Beberapa teori belajar yang mendukung penelitian ini yaitu: 

 

2.1.3.1 Teori Maslow 

 

Abraham Maslow adalah tokoh perintis yang memasukkan harga diri 

sebagai salah satu unsur penting dari teori hierarki kebutuhan manusia 

(Moshahid, 2017). Menurut teori Maslow dalam Jerume (2013), seseorang 

tidak merasakan kebutuhan kedua sampai tuntutan yang pertama sudah 
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terpenuhi atau yang ketiga sampai yang kedua sudah terpenuhi, dan 

seterusnya. Gambar 2.1 merupakan gambaran dari tingkat kebutuhan teori 

maslow. 

 

Gambar 2.1 Ilustrasi Tingkat Kebutuhan Teori Maslow 

 

Bila tiga kelas kebutuhan pertama terpenuhi, kebutuhan akan 

penghargaan bisa menjadi dominan. Ini melibatkan kebutuhan akan harga 

diri dan harga diri seseorang dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan 

akan tingkat harga diri yang stabil, berdasarkan tingkat tinggi, dan rasa 

hormat dari orang lain. Bila kebutuhan ini terpenuhi, orang tersebut merasa 

percaya diri dan berharga sebagai pribadi di dunia. Bila kebutuhan ini tidak 

terpenuhi, orang tersebut merasa minder, lemah, tidak berdaya dan tidak 

berharga (Jerume, 2013). 

Sebuah studi oleh Yamamoto et al. (1996) dalam Martin dan Joomis 

(2007), lebih dari 1.700 anak-anak di kelas 2 sampai 9 melaporkan bahwa 

kejadian paling menegangkan dalam hidup mereka adalah yang mengancam 

keamanan mereka dan hal-hal yang mengancam untuk mempermalukan 
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mereka, sehingga menantang rasa cinta dan rasa memiliki. Sebagai seorang 

guru, kita perlu menemukan cara untuk membantu siswa di kelas untuk 

mengembangkan perasaan positif tentang diri mereka dan dengan demikian 

mulai memenuhi kebutuhan mereka untuk harga. 

Demikian teori Maslow berhubungan dengan penelitian ini bahwa 

self-esteem merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang 

prestasi belajar siswa. Siswa dengan self-esteem yang rendah akan membuat 

siswa tersebut merasa minder, lemah, tidak berdaya dan tidak berharga. Kita 

sebagai guru harus membantu siswa untuk mengembangkan perasaan positif 

tentang harga diri mereka sehingga siswa tidak merasa minder dan dapat 

berinteraksi dengan baik dengan lingkungan disekitarnya. 

2.1.3.2 Teori Piaget 

 

Piaget dalam Rifa’i dan Anni (2011:207) mengemukakan terdapat 

tiga prinsip utama dalam pembelajaran antara lain: 

(1) Belajar aktif 

 

Proses pembelajaran merupakan proses aktif, karena 

pengetahuan terbentuk dari dalam subjek belajar. Sehingga untuk 

membantu perkembangan kognitif siswa perlu diciptakan suatu 

kondisi belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar sendiri 

misalnya melakukan suatu percobaan, memanipulasi simbol-simbol, 

mengajukan pertanyaan dan menjawab sendiri, membandingkan 

penemuan sendiri dengan penemuan teman-temannya. 
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(2) Belajar lewat interaksi sosial 

 

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan 

terjadi interaksi antara subjek belajar. Dengan interaksi sosial, 

perkembangan kognitif siswa akan mengarah ke banyak pandangan, 

artinya khasanah kognitif siswa akan diperkaya dengan macam- 

macam sudut pandangan dan alternatif tindakan. 

(3) Belajar lewat pengalaman sendiri 

 

Perkembangan kognitif siswa akan lebih berarti apabila 

didasarkan pada pengalaman nyata dari bahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi. Pembelajaran di sekolah hendaknya dimulai dengan 

memberikan pengalaman-pengalaman yang nyata ada dalam 

kehidupan sehari-hari dari pada dengan pemberitahuan- 

pemberitahuan, atau pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya harus 

persis yang dimaui pengajar. 

Demikian penelitian ini memiliki keterkaitan dengan teori Piaget 

yaitu belajar aktif dengan berinteraksi sosial melalui kegiatan berdiskusi 

secara berkelompok sesuai dengan pembelajaran MiC. Siswa dapat 

berinteraksi sosial dengan baik itu berarti siswa mempunyai kemampuan 

komunikasi dan self-esteem yang baik. 

2.1.3.3 Teori Vygotsky 

 

Lev Vygotsky (dalam Rosnawati, 2016) seorang psikolog 

berkebangsaan Rusia, mengajukan teori bahwa perolehan pengetahuan dan 

perkembangan kognitif seseorang sejalan dengan teori sosiogenesis. 
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Artinya, pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari 

sumber-sumber sosial di luar dirinya. Hal ini tidak berarti bahwa individu 

bersikap pasif dalam perkembangan kognitifnya, tetapi Vygotsky juga 

menekankan pentingnya peran aktif seseorang dalam mengkonstruksi 

pengetahuannya. 

Vygotsky percaya bahwa beragam perwujudan dari kenyataan 

digunakan untuk beragam tujuan dalam konteks yang berbeda-beda. 

Pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas di mana pengetahuan itu 

dikonstruksikan, dan di mana makna diciptakan, serta dari komunitas budaya 

di mana pengetahuan didiseminasikan dan diterapkan. Melalui aktivitas, 

interaksi sosial, tersebut penciptaan makna terjadi. Karya Vygotsky 

didasarkan pada pada tiga ide utama, yaitu : 

a. intelektual berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide baru dan 

sulit mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka ketahui; 

b. interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual; dan 

 

c. guru adalah bertindak sebagai seorang fasilitator dan mediator 

pembelajaran siswa. 

Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan 

dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi 

sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikologisial sebagai proses yang 

lebih tinggi dan essensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. 

Sehingga, lanjut Vygotsky, munculnya perilaku seseorang adalah karena 

intervening kedua elemen tersebut. Pada saat seseorang mendapatkan 
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stimulus dari lingkungannya, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat 

inderanya untuk menangkap atau menyerap stimulus tersebut, kemudian 

dengan menggunakan saraf otaknya informasi yang telah diterima tersebut 

diolah. Keterlibatan alat indera dalam menyerap stimulus dan saraf otak 

dalam mengelola informasi yang diperoleh merupakan proses secara fisik- 

psikologi sebagai elemen dasar dalam belajar. 

Pengetahuan yang telah ada sebagai hasil dari proses elemen dasar 

ini akan lebih berkembang ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan 

sosial budaya mereka. Oleh karena itu, Vygotsky sangat menekankan 

pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. 

Menurut Vygotsky, fungsi mental tingkat tinggi biasanya ada dalam 

percakapan atau komunikasi dan kerja sama di antara individu-individu 

(proses sosialisasi) sebelum akhirnya itu berada dalam diri individu 

(internalisasi). Oleh karena itu, pada saat seseorang berbagi pengetahuan 

dengan orang lain, dan akhirnya pengetahuan itu menjadi pengetahuan 

personal, disebut dengan private speech (Rosnawati, 2016:36-37). 

Dari teori Vygotsky dapat diketahui bahwa seseorang mendapatkan 

pengetahuan dan perkembangan kognitifnya berasal dari sumber-sumber 

sosial di luar dirinya. Vygotsky menganggap bahwa pengetahuan tidak 

hanya berasal dari dalam diri siswa, tetapi juga diperoleh dari pengalaman- 

pengalaman siswa ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya 

mereka (Bunga et al., 2016). Oleh karena itu, Vygotsky sangat menekankan 

pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Hal 
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ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar seseorang tidak terlepas 

dari interaksi lingkungan sosial budaya. Sama halnya dengan pembelajaran 

Mathematics in Context bernuansa budaya yang menjelaskan matematika 

berasal dari masalah nyata dan dari lingkungan sosial budaya siswa. Saat 

siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya siswa juga 

membutuhkan self-esteem agar dapat berkomunikasi dengan baik dengan 

lingkungan disekitarnya. 

2.1.4 Kemampuan Komunikasi Matematis 

 

Kemampuan komunikasi merupakan salah satu kemampuan sangat 

penting dalam bermatematika yang mendasar yang harus dikuasai oleh siswa 

(Jurotun, 2015; Asnawati, 2016; Hartini et al., 2016; Yuliardi & Casnan, 

2017). Hal ini dikarenakan dengan memiliki kemampuan tersebut, siswa 

mampu mengomunikasikan pikiran, gagasan ataupun ide matematisnya baik 

secara lisan maupun tertulis (Rahmawati et al., 2013; Sefiany et al., 2016; 

Murnaka & Yuniarti, 2018). Siswa yang memiliki kemampuan komunikasi 

matematis yang baik mampu menciptakan representasi yang beragam, serta 

akan lebih mudah dalam mencari alternatif dalam memecahkan suatu 

permasalahan sehari-hari (Purnamasari & Herman, 2016; & Anintya et al., 

2017). Kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada dasarnya 

dapat dilihat dari komunikasi yang terjadi dalam proses pembelajaran 

(Isnaeni et al., 2015). 

Banyak persoalan yang disampaikan dengan bahasa matematika, 

misalnya dengan menyajikan persoalan kedalam model matematika yang 
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dapat berupa gambar, diagram, persamaan matematika, grafik dan tabel 

(Ramellan et al., 2012; Fauziah et al, 2017; Sari, 2017 & Rosmala et al., 

2017). Kaya dan Aydin (2014) menjelaskan komunikasi matematis 

didefinisikan sebagai interaksi yang direncanakan dalam pengaturan kelas, 

yang mencakup strategi seperti tanya jawab, diskusi dan aktivitas kelompok. 

Tujuan komunikasi matematis adalah untuk mendorong siswa 

mengekspresikan, berbagi dan merenungkan gagasan mereka. 

Komunikasi matematis merupakan sebuah cara berbagi ide dan 

menjelaskan suatu pengertian. Melalui komunikasi, ide menjadi objek 

refleksi, perbaikan, dan diskusi. Saat siswa ditantang untuk 

mengkomunikasikan hasil pemikiran mereka secara lisan maupun tulisan, 

siswa belajar untuk menjelaskan, meyakinkan, dan tepat dalam penggunaan 

bahasa matematika. Penjelasan harus menyangkut argumen matematis dan 

alasan, tidak hanya deskripsi prosedural atau ringkasan. Mendengarkan 

penjelasan dari siswa lain memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Percakapan ide matematika 

dieksplorasi dari berbagai perspektif untuk membantu siswa mempertajam 

pemikiran mereka dan membuat koneksi (NCTM, 2000). 

Kemampuan komunikasi merupakan salah satu kemampuan yang 

harus dimiliki siswa. Menurut NCTM dalam Purnama dan Afriansyah 

(2016) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi perlu dikembangkan 

agar siswa dapat: 
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1. Merefleksi dan mengklarifikasi dalam berpikir mengenai gagasan- 

gagasan matematika diberbagai situasi yang dihadapi. 

2. Menjabarkan suatu masalah yang dihadapi dengan lisan, tertulis, gambar, 

grafik dan secara aljabar. 

3. Mengembangkan pemahaman terhadap gagasan matematik termasuk 

kegunaan definisi dalam berbagai kondisi matematika. 

4. Menggunakan keterampilan dalam membaca, mendengar, menulis, 

menginterprestasikan dan memperbaiki gagasan matematik. 

5. Mengkaji konsep matematik melalui konjektur dan alasan yang dapat 

menyakinkan. 

6. Memahami nilai dari notasi peran matematika dalam mengembangkan 

konsep matematik. 

Baroody dalam Nur et al. (2015) menyatakan bahwa pembelajaran 

harus mampu membantu siswa mengkomunikasikan ide matematika melalui 

lima aspek komunikasi yaitu representing, listening, reading, discussing dan 

writing. Selanjutnya disebutkan ada dua alasan penting, mengapa 

komunikasi dalam pembelajaran matematika perlu ditumbuh kembangkan 

dalam pola pikir siswa. Pertama, Mathematics as language, artinya 

matematika tidak hanya sekedar alat bantu berpikir (a tool to aid thinking), 

alat untuk menemukan pola, menyelesaikan masalah atau mengambil 

kesimpulan, tetapi matematika juga alat yang mampu mengkomunikasikan 

berbagai ide dengan jelas, tepat, dan ringkas. Kedua, Mathematics learning 

as social activity, artinya sebagai aktivitas sosial dalam pembelajaran 
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matematika, sebagai tempat interaksi antar siswa, serta sebagai alat 

komunikasi antara guru dan siswa. 

Lebih lanjut Baroody dalam Hasanah et al. (2012) menjelaskan 

bahwa komunikasi adalah kemampuan siswa yang dapat diukur melalui 

aspek-aspek antara lain: (a) representasi (representing) yaitu bentuk baru 

sebagai hasil translasi dari suatu persoalan atau ide; translasi suatu diagram 

atau model fisik ke dalam tanda kata-kata;(b) mendengar (listening) yaitu 

aspek yang sangat penting ketika berdiskusi; (c). membaca (reading) yaitu 

aktifitas untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disusun yang 

difokuskan pada paragraf-paragraf yang diperkirakan terdapat jawaban yang 

relevan dengan pertanyaan; (d) diskusi (discussing) yaitu cara yang baik bagi 

siswa untuk menjauhi jarak, ketidakkonsistenan, atau suatu keberhasilan 

berpikir; dan (e) menulis (writing) yaitu aktifitas yang dilakukan dengan 

sadar untuk mempresentasikan dan merefleksikan pikiran. 

Menurut Kennedy et al. dalam Wijaya et al. (2016), kemampuan 

komunikasi matematika meliputi (1) penggunaan bahasa matematika yang 

dikemukakan dalam bentuk lisan, tulisan, ataupun visual, (2) penggunaan 

representasi matematika yang dikemukakan dalam bentuk tulisan atau 

visual, dan (3) penginterpretasian gagasan matematika, menggunakan istilah 

atau notasi matematika dalam merepresentasikan gagasan matematika, serta 

menggambarkan hubungan-hubungan atau model matematika. 
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Menurut Sumarmo (2006) terdapat beberapa indikator komunikasi 

matematik yang dapat dikembangkan dalam membaca matematika untuk 

siswa, yaitu: 

1. Menghubungkan antara benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam 

ide matematika 

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

tulisan, dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar 

3. Mengungkapkan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika 

4. Mendengarkan, mendiskusikan, dan menulis tentang matematika 

 

5. Membaca presentasi matematika tertulis lalu menyusun pertanyaan 

yang relevan 

6. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan pengertian dan 

generalisasi 

Sedangkan indikator kemampuan komunikasi matematis siswa 

dalam pembelajaran matematika menurut NCTM (2000:248) antara lain: 

1. Mengatur dan mengkonsolidasikan pemikiran matematis siswa 

melalui komunikasi 

2. Mengkomunikasikan pemikiran matematis siswa secara koheren dan 

jelas kepada teman-temannya, guru dan lainnya 

3. Menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematis dan strategi 

yang digunakan oleh orang lain 
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4. Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan gagasan 

matematika dengan tepat 

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli dalam penelitian ini 

menggunakan indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu (1) 

mampu menggambarkan ide-ide matematis dalam bentuk tulisan atau visual, 

(2) mampu menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika, (3) mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide matematis 

dalam menyelesaikan permasalahan secara tertulis, dan (4) mampu 

mengkomunikasikan kesimpulan jawaban dari permasalahan sesuai dengan 

pertanyaan. 

2.1.5 Self-Esteem 

 

2.1.5.1 Pengertian Self-Esteem 

 

Harga diri (self-esteem) adalah keseluruhan rasa akan nilai diri yang 

digunakan untuk menilai sifat dan kemampuan kita. Konsep diri kita 

ditentukan banyak pengaruh, termasuk peran yang kita punyai, 

perbandingan yang kita buat, identitas sosial kita, bagaimana kita 

mengartikan orang lain menilai diri kita, dan pengalaman keberhasilan juga 

kegagalan kita (Myers, 2012). 

Coopersmith dalam Fatah et al. (2016) menjelaskan harga diri 

sebagai evaluasi diri terhadap kemampuannya sendiri. Selanjutnya, 

Coopersmith menyatakan ada empat aspek harga diri yaitu: a) kekuatan 

sebagai kemampuan untuk menngarahkan orang lain, b) signifikansi yang 

berarti sebagai penerimaan sebagai hasil perbaikan orang lain, c) kebajikan 
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yang berarti kesediaan mematuhi aturan dalam komunitas itu, d) kompetensi 

yang berarti kemampuan mencapai target yang ditetapkan oleh dirinya 

sendiri. 

Menurut Lutan dalam Fauzan dan Herman (2016) self-esteem ialah 

penerimaan diri sendiri, oleh diri sendiri yang berkaitan dengan kita pantas, 

berharga, mampu dan berguna, tak peduli dengan apa yang sudah, sedang 

atau bakal terjadi. Tumbuhnya perasaan “aku bisa” dan “aku berharga” 

merupakan inti dari pengertian self-esteem. Istilah self esteem berasal dari 

kata Yunani yang berarti "penghormatan untuk diri". Bagian diri dari diri 

berkaitan dengan nilai-nilai, keyakinan dan sikap yang kami miliki tentang 

diri kita sendiri. Penghargaan bagian dari harga diri menggambarkan nilai 

dan layak yang satu memberikan diri. 

Berdasarkan pengertian self-eteem di atas, peneliti menyimpulkan 

self-esteem merupakan evaluasi diri terhadap kemampuan diri kita sendiri 

untuk menilai sifat dan kemampuan kita terhadap berbagai pengalaman yang 

kita anggap sebagai suatu keberhasilan atau sebagai suatu kegagalan. 

2.1.5.1 Tingkatan Self-Esteem 

 

Lawrence dalam Wardani dan Yuniarti (2015) menyatakan siswa 

dengan self-esteem tinggi cenderung percaya diri dalam situasi sosial yang 

dihadapi dan percaya diri dalam menangani tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru. Selain itu, siswa dengan self-esteem tinggi tersebut akan 

mempertahankan rasa keingintahuan dalam belajar serta memiliki semangat 

dan antusias ketika mengahadapi tantangan baru. Hal ini sesuai dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Irawati dan Hajat (2012: 207) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

harga diri (self-esteem) dengan prestasi belajar siswa, semakin tinggi harga 

diri (self-esteem) siswa maka akan semakin tinggi pula prestasi belajar siswa 

tersebut 

Harga diri remaja dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, dan 

rendahnya harga diri pada remaja dapat membuat mereka rentan terhadap 

berbagai masalah (Naganandini, 2017). Siswa dengan self-esteem rendah 

akan menghindari situasi dimana situasi tersebut berpotensi membuat 

dirinya malu di hadapan orang lain. Siswa dengan self-esteem rendah 

cenderung lebih memilih dihukum dibandingkan terlihat bodoh di depan 

teman-temannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Pamungkas dan 

Setiani (2017: 68) siswa yang mempunyai self-esteem yang rendah akan 

menunjukkan perilaku yang tidak percaya diri, merasa gagal dan kecewa 

apabila melakukan sesuatu yang tidak sesuai harapan sehingga 

mempengaruhi prestasi belajarnya 

Menurut Brown & Dutton, Nezlek et al. (dalam Baron & Byrne, 

2004) memiliki self-esteem yang tinggi berarti seorang individu menyukai 

dirinya sendiri. Evaluasi positif ini sebagian berdasarkan opini orang lain 

dan sebagian lagi berdasarkan dari pengalaman spesifik. Perbedaan budaya 

juga mempengaruhi apa yang penting bagi self-esteem seseorang. Tingkah 

laku individu dengan self-esteem yang relatif rendah lebih mudah di prediksi 

daripada individu dengan self-esteem yang tinggi. Sebagai contoh, jika Anda 
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memandang diri Anda negatif, Anda dapat dengan mudah menjelaskan 

kegagalan atau penolakan dalam hubungannya dengan kekurangan Anda. 

Myers (2012) menjelaskan bahwa semangat harga diri 

mempengaruhi proses kognitif kita. Dalam menghadapi kegagalan, orang 

dengan harga diri (self-esteem) tinggi mempertahankan nilai diri mereka 

dengan mengartikan bahwa orang lain juga gagal dan dengan membesar- 

besarkan superioritas (kelebihan) mereka terhadap orang lain. 

Menurut Tabassam & Grainger (dalam Lo et al., 2011) psikolog 

pada umumnya menganggap mempunyai rasa harga diri yang kuat sebagai 

tanda pemahaman diri dan penerimaan diri, yang memungkinkan individu 

memandang diri mereka dan orang lain secara setara, mencapai integrasi diri 

dan mengembangkan bakat seseorang secara efektif. Sedangkan menurut 

Mason sosiolog dan psikolog telah lama menganggap harga diri sebagai 

penyebab dan konsekuensi penting dari sikap sosial. 

Jika rasa harga diri dan evaluasi diri positif tidak dapat diperoleh 

melalui cara yang dapat diterima secara sosial, motivasi untuk bersikap 

seperti itu (secara positif) akan berangsur-angsur menurun. Sebagai 

gantinya, seseorang mungkin mencoba untuk mendapatkan harga diri dan 

perhatian dengan cara lain yang mungkin termasuk perilaku menyimpang. 

Dengan demikian, mempunyai rasa harga diri yang rendah sering dianggap 

sebagai motivasi untuk menyimpang (Lo et al., 2011). Kategori self-esteem 

siswa berdasarkan Rosenberg Self-Esteem Scale yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu self-esteem rendah dan self-esteem tinggi. 
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2.1.5.3 Pengukuran Self-Esteem 

 

Skala self-esteem adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

self-esteem. Skala self-esteem digunakan untuk mengukur gambaran self- 

esteem yang dimiliki siswa di kelas. Untuk mengetahui gambaran self- 

esteem siswa dalam penelitian ini digunakan Rosenberg Self-Esteem Scale 

(RSES) yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Azwar. 

Untuk versi Bahasa Indonesia, koefisien korelasi item-total yang berada 

antara 0,415 sampai dengan 0,703 bagi kesepuluh item dalam skala (n =71) 

dan 𝑟𝑥𝑥′ = 0,8587 (Azwar, 2017: 191). 

Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) terdiri dari 10 item 

pertanyaan (pada lampiran) yang mengukur harga diri secara global dengan 

mengukur perasaan positif dan negatif tentang diri seseorang. Semua item 

dijawab dengan menggunakan format skala likert 4 poin mulai dari sangat 

setuju sampai dengan sangat tidak setuju (Rosenberg, 1965). 

Bentuk penskalaan dimodifikasi dari Rosenberg Self-Esteem Scale 

(RSES). Pada penelitian ini bentuk penskalaan yang digunakan untuk 

mencari hasil skor ialah berupa penskalaan respon yang terdiri dari STS = 

sangat tidak sesuai, TS = tidak sesuai, E = antara sesuai dan tidak, S = 

sesuai, dan SS = sangat sesuai. Item yang ada dalam skala self-esteem 

terdiri atas item favorabel dan tidak favorabel. Penskalaan respon dengan 

sifat item yang favorabel memberikan skor bergerak dari 0 sampai 4, 

sedangkan sifat item yang tidak favorabel memberikan skor yang bergerak 
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dari 4 sampai 0 (Azwar, 2017: 73). Berikut susunan penskoran item skala 

 

self-esteem yang disajikan dalam Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Susunan Penskoran Item Skala Self-Esteem 

Kategori Favorabel Tidak Favorabel 

STS = sangat tidak sesuai  0  4 

TS = tidak sesuai 1 3 

E = antara sesuai dan tidak 2 2 

S = sesuai 3 1 

SS = sangat sesuai 4 0 
 

 

2.1.6 Mathematics in Context 

 

Menurut Mamengko dalam Titikusumawati et al. (2008) 

pendekatan Mathematics in Contex (MiC) memungkinkan peserta didik 

terlibat secara langsung dalam memahami konsep-konsep mata pelajaran, 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan perserta didik yang meliputi 

pengetahuan, respon siswa dalam proses pembelajaran (proses) dan kinerja, 

serta kerja sama dalam kelompok. 

Prinsip desain untuk Mathematics in Context berasal dari Realistic 

Mathematics Education (RME). Sejak 1971, periset di Freudenthal Institut 

sudah mengembangkan pendekatan teoritis ini menuju pembelajaran dan 

pengajaran matematika. Dalam kurikulum matematika tradisional, urutan 

pengajaran sering dilakukan dari generalisasi, contoh khusus, dan aplikasi 

dalam konteks. Mathematics in Context membalik urutan ini, matematika 

berasal dari masalah nyata. Mathematics in Context memperkenalkan 

konsep dalam konteks realis yang mendukung abstraksi matematis 

(Romberg & Meyer, 2001). 
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Pembelajaran matematika dikelas hendaknya tidak terlepas dari 

kehidupan lingkungan siswa, pembelajaran ini diistilahkan dengan 

Mathematics in Contex (MiC) (Nanang, 2018). Banyak cara yang berbeda 

untuk mengajarkan MiC secara efektif. Namun, ada harapan siswa yang 

spesifik di kelas yang cenderung menyebabkan kenaikan pemahaman siswa 

1. Siswa berbicara dan bekerjasama memecahkan masalah. 

 

2. Siswa didorong menjelaskannya berpikir dan untuk membenarkan 

jawaban mereka. 

3. Siswa terlibat dalam tingkat yang lebih tinggi penyelesaian masalah. 

 

4. Siswa berkolaborasi dalam strategi dan solusi serta mendengarkan 

strategi siswa lainnya. 

5. Siswa terus-menerus menilai kemampuan mereka sendiri dan strategi 

lainnya (Britannica, 2013). 

Mathematics in Context terdiri dari tugas-tugas matematika dan 

pertanyaan yang disusun untuk merangsang pemikiran matematika dan 

untuk mempromosikan diskusi di antara siswa. Gravemeijer (dalam Fasha, 

2017) menyebutkan tiga prinsip tersebut, yaitu: 

1. Guided reinvention and progressive mathematizing. 

 

Berdasar prinsip reinvention, para siswa seharusnya diberi kesempatan 

untuk mengalami proses yang sama dengan proses saat matematika 

ditemukan. Selain itu prinsip reinvention dapat pula dikembangkan 

berdasar prosedur penyelesaian informal. Untuk keperluan tersebut 

maka perlu ditemukan masalah kontekstual yang dapat menyediakan 
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beragam prosedur penyelesaian serta menunjukan rute pembelajaran 

yang berangkat dari tingkat belajar matematika secara nyata ke tingkat 

belajar matematika secara formal (progressive mathematizing). 

2. Didactical phenomenology. 

 

Berdasar prinsip ini penyajian topik-topik matematika yang termuat 

dalam pembelajaran matematika realistik disajikan atas dua 

pertimbangan yaitu (i) memunculkan ragam aplikasi yang harus 

diantisipasi dalam pembelajaran dan (ii) kesesuaiannya sebagai hal yang 

berpengaruh dalam proses progressive mathematizing. 

3. Self-developed models. 

 

Berdasar prinsip ini saat mengerjakan masalah kontekstual siswa diberi 

kesempatan untuk mengembangkan model mereka sendiri yang 

berfungsi untuk menjembatani jurang antara pengetahuan informal dan 

matematika formal. Pada tahap awal siswa mengembangkan model yang 

diketahui sebelumnya. Selanjutnya melalui generalisasi dan 

pemformalan akhirnya model tersebut menjadi sesuatu yang benar- 

benar ada (entity) yang dimiliki siswa. 

2.1.7 Model Pembelajaran MEA 

 

Secara etimologis Means-Ends Analysis (MEA) terdiri dari tiga kata 

yaitu Means yang berarti cara, Ends yang berarti tujuan, dan Analysis yang 

berarti analisis atau menyelidiki secara sistematis. Sehingga secara 

keseluruhan MEA adalah model pembelajaran untuk menganalisis 

permasalahan melalui berbagai cara untuk mencapai tujuan akhir yang 
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diinginkan (Huda, 2013; Masturoh et al., 2015; Qusyairi & Watoni, 2017). 

MEA merupakan suatu model pembelajaran yang mengoptimalkan kegiatan 

penyelesaian masalah melalui pendekatan heuristik berupa rangkaian 

pertanyaan di mana rangkaian pertanyaan tersebut merupakan petunjuk 

untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah (Lestari & 

Yudhanegara, 2017:65). Siswa harus menggunakan berbagai kemampuan 

berpikir dan heuristik untuk membantu mereka menyelesaikan pemecahan 

masalah matematika (Akinmola, 2014). 

Langkah-langkah MEA melibatkan proses pemecahan masalah dan 

komunikasi di setiap langkahnya (Juanda et al., 2014). Langkah-langkah 

yang dilakukan pada model pembelajaran MEA menuntut siswa mempunyai 

kemampuan untuk mengkomunikasikan ide dalam menganalisis sub-sub 

masalah dan dalam memilih strategi solusi, serta membimbing siswa untuk 

melaksanakan aspek pemecahan masalah. Sintaks model pembelajaran MEA 

adalah sebagai berikut: 

1. siswa dikelompokkan secara heterogen, 

 

2. pembelajaran diawali dari suatu situasi masalah, 

 

3. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang konektivitas dengan situasi 

masalah, 

4. mengidentifikasi perbedaan pengajuan masalah yang diajukan siswa, 

 

5. menyusun permasalahan secara hierarkis, 

 

6. memilih strategi solusi dari permasalahan yang muncul, 

 

7. presentasi di depan kelas, dan 
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8. kuis individu (Lestari & Yudhanegara, 2017:65). 

 

MEA memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai model 

pembelajaran yang digunakan. Kelebihan dari model pembelajaran MEA 

adalah sebagai berikut: 

1. memudahkan siswa dalam memecahkan masalah, 

 

2. siswa dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan dengan 

caranya sendiri, 

3. siswa akan mendapatkan pengalaman yang banyak untuk menjawab 

pertayaan dengan berdiskusi dalam kelompok, 

4. merangsang perkembangan berpikir siswa guna menyelesaikan masalah 

dengan tanggap, dan 

5. siswa memiliki kesempatan yang banyak untuk memanfaatkan 

pengetahuan dan keterampilan. 

Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran MEA adalah sebagai 

berikut: 

1. menyajikan masalah yang langsung dipahami oleh siswa sangat sulit 

sehingga banyak siswa yang kesulitan untuk merespon masalah yang 

diberikan, 

2. membuat soal yang bermakna bagi siswa bukan hal yang mudah, dan 

 

3. lebih dominan soal yang sulit dengan pemecahan masalah dapat 

membuat siswa jenuh (Herawanti & Mintohari, 2017). 

Penelitian ini menggunakan model pembelajaran MEA karena dapat 

menudukung pembelajaran Mathematics In Context bernuansa budaya lokal 
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yang pelaksanaan pembelajarannya dengan diskusi kelompok. Langkah- 

langkah pembelajaran MiC didasarkan pada karakteristik model 

pembelajaran MEA yaitu sebagai berikut. 

1. siswa berdiskusi dikelompokkan secara heterogen; 

 

2. pembelajaran diawali dari suatu situasi masalah nyata bernuansa 

budaya; 

3. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang konektivitas dengan situasi 

masalah nyata bernuansa budaya; 

4. mengidentifikasi perbedaan pengajuan masalah nyata bernuansa budaya 

yang diajukan siswa; 

5. menyusun permasalahan secara hierarkis untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematis; 

6. memilih strategi solusi dari permasalahan yang muncul; 

 

7. presentasi di depan kelas; dan 

 

8. kuis individu. 

 

2.1.8 Budaya Jepara 

 

Matematika merupakan bagian dari kebudayaan manusia selama 

berabad-abad. Mulai dari jaman pra sejarah, jaman bangsa Mesir kuno, 

bangsa Yunani, bangsa India, bangsa Cina, bangsa Romawi, hingga bangsa 

Eropa pada masa kini (Wulandari & Puspadewi, 2016). NCTM (2000: 4) 

menjelaskan matematika adalah salah satu prestasi budaya dan intelektual 

terbesar umat manusia, dan warga negara harus mengembangkan apresiasi 

dan pengertian dari prestasi itu, termasuk keindahan dan bahkan aspek 
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rekreasi. Menurut Mulyana dan Rakhmat (2009:18) budaya ialah suatu 

konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya dijelaskan 

sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, 

hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan, ruang, konsep alam semesta, 

objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari 

generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. 

Budaya memiliki makna hasil proses intelektualisme dari sebuah 

masyarakat, atau dapat dimaknai dengan pandangan hidup dari sebuah 

masyarakat atau kelompok dalam wilayah tertentu (Hidayatullah, 2018). 

Kebudayaan merupakan segala hal yang dimiliki oleh manusia yang hanya 

diperoleh dengan belajar dan menggunakan akalnya. Manusia dapat 

berkomunikasi, berjalan karena kemampuannya untuk berjalan dan didorong 

oleh nalurinya sendiri serta terjadi secara alamiah. Berkomunikasi dengan 

berbagai bahasa dan berjalan seperti prajurit maupun peragawati hanya dapat 

dilakukan dengan belajar dan memanfaatkan akalnya (Saliyo, 2012). 

Pannen dalam Wahyuni et al. (2013) menjelaskan bahwa 

pembelajaran bernuansa budaya adalah suatu model pendekatan 

pembelajaran yang lebih mengutamakan aktivitas siswa dengan berbagai 

ragam latar belakang budaya yang dimiliki, diintegrasikan dalam proses 

pembelajaran bidang studi tertentu, dan dalam penilaian hasil belajar dapat 

menggunakan beragam perwujudan penilaian. Unsur-unsur budaya tempat 

tinggal siswa dapat digunakan sebagai sumber belajar siswa dengan harapan 



38 
 

 

 

 

pembelajaran matematika akan lebih bermakna bagi siswa (Danoebroto, 

2012; & Abdullah et al., 2015). 

Budaya yang dibahas pada penelitian ini yaitu budaya Jepara. Jepara 

sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 5°43`20,67” 

sampai 6°47`25,83” Lintang Selatan dan 110°9`48,02” sampai 110°58` 

37,40” Bujur Timur. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Laut Jawa, 

sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati dan sebelah 

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Jarak terdekat dari ibukota 

kabupaten ialah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah 

Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km. Dipandang dari ketinggian 

permukaan tanah dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Jepara terletak 

mulai dari 0 m sampai dengan 1.301 m. 

Kabupaten Jepara dikenal memiliki banyak kebudayaan, antara lain, 

perang obor, pesta lomban, ukiran Jepara, Benteng Portugis, Makam Sunan 

Hadirin, dan lain-lain (Farda et al., 2017). Matematika adalah bagian dari 

warisan budaya. Pembelajaran berbasis budaya yang membawa budaya 

lokal yang selama ini tidak selalu mendapat tempat dalam kurikulum 

sekolah. Agar budaya lokal tetap terjaga, maka siswa perlu ditanamkan rasa 

cinta terhadap budaya lokal (Khaerunnisa & Pamungkas, 2018). Menurut 

Sardjiyo dalam Fujiati dan Mastur (2014) pembelajaran bernuansa budaya, 

lingkungan belajar akan berubah menjadi lingkungan yang menyenangkan 

bagi guru dan siswa, yang memungkinkan guru dan siswa berpartisipasi aktif 

berdasarkan budaya yang sudah mereka kenal. 
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Pada dasarnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa secara 

turun temurun diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan 

proses perubahan sosial kemasyarakatan (Yunus, 2013). Nilai budaya 

merupakan landasan karakter bangsa harus ditanamkan pada setiap individu 

sejak dini agar setiap individu lebih memahami dan menghargai serta 

menyadari pentingnya nilai budaya dalam menjalankan setiap aktivitas 

kehidupan (Astuti, 2018). Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya juga 

dapat dikaitkan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pembelajaran 

yang melibatkan unsur kebudayaan sangat jarang dilakukan bahkan hampir 

tidak pernah kecuali pembelajaran keseniaan dan kebudayaan (Budiyono & 

Astuti, 2017). Kelebihan bagi siswa yang belajar matematika dikaitkan 

dengan budaya yaitu disamping siswa memiliki pengetahuan matematika, 

siswa juga akan memiliki ketertarikan terhadap matematika itu sendiri, 

melalui pembelajaran yang bermakna (Nugraha et al., 2017). 

 

Seperti yang telah kita ketahui dalam spektrum budaya yang lebih 

luas, telah tampak tandatanda terkoyaknya simbol-simbol yang membentuk 

jati diri bangsa kita. Generasi muda lebih berkiblat dan bangga terhadap 

budaya-budaya asing dan bahkan nyaris tidak mengenal dan melupakan 

budaya nasional bangsanya sendiri (Rohaeti, 2011). Oleh karena itu perlu 

adanya pengenalan-pengenalan budaya tersebut kepada generasi muda agar 

kedepannya mereka lebih mencintai budaya-budaya lokal di Kabupaten 

Jepara. Salah satunya adalah dengan cara mengikutsertakan budaya-budaya 

lokal tersebut ke dalam pembelajaran Matematika di sekolah. 
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2.1.9 Kualitas Pembelajaran 

 

Kualitas pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup tiga 

aspek, yaitu: (1) perencanaan proses pembelajaran; (2) pelaksanaan proses 

pembelajaran; dan (3) penilaian hasil pembelajaran. Pada tahap perencanaan 

proses pembelajaran meliputi validasi perangkat pembelajaran dan instrumen 

penelitian yang terdiri dari silabus, RPP, bahan ajar, LKS, TKKM, Lembar 

Pengamatan Keterlaksanaan Pembelajaran dan Pedoman Wawancara. Tahap 

pelaksanaan proses pembelajaran meliputi hasil pengamatan keterlaksanaan 

pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara. Peneliti menggunakan pembelajaran 

MiC bernuansa budaya Jepara pada kelas eksperimen dan menggunakan 

pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Pembelajaran konvensional yang 

dimaksud yaitu pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran PBL. 

Pembelajaran dikatakan berkualitas jika perencanaan proses pembelajaran 

valid dengan kriteria minimal baik, pelaksanaan proses pembelajaran memenuhi 

kriteria minimal baik, serta penilaian hasil pembelajaran memenuhi lima indikator 

yaitu: (1) rata-rata kemampuan komunikasi matematika siswa pada kelas yang 

diajar dengan menggunakan pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara lebih 

dari 71; (2) proporsi ketuntasan siswa pada kelas yang diajar dengan 

menggunakan pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara lebih dari 75%; (3) 

rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas yang diajar dengan 

menggunakan pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara lebih baik daripada 

rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas yang diajar dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional; dan (4) proporsi ketuntasan 



41 
 

 

 

 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas yang diajar dengan 

menggunakan pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara lebih baik daripada 

proporsi ketuntasan kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas yang 

diajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional; (5) ada peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas yang diajar menggunakan 

pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara memenuhi kriteria sedang atau tinggi. 

 
 

2.2 Kerangka Teoritis 

 

Menurut Paridjo dan Waluya (2017) komunikasi matematis 

memiliki peran yang penting dalam pembelajaran matematika, karena 

melalui komunikasi matematis siswa mampu mengekspresikan, 

mendengarkan, menjelaskan, menggambarkan yang dapat membawa siswa 

pada pemahaman matematika yang lebih mendalam. 

Kemampuan komunikasi matematis mendukung kemampuan 

matematis yang lain, salah satunya yaitu kemampuan pemecahan masalah. 

Dengan kemampuan komunikasi yang baik, masalah dapat 

direpresentasikan dengan benar melalui model matematis, tabel, grafik, dll. 

Hulukati menjelaskan bahwa kemampuan komunikasi merupakan prasyarat 

untuk memecahkan masalah matematika. Ini berarti bahwa jika siswa tidak 

mampu berkomunikasi dengan baik dan menafsirkan suatu masalah dan 

konsep matematika, siswa tidak mampu menyelesaikan masalah dengan 

baik (Alhadad et al., 2015). 
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Tidak hanya kemampuan kognitif siswa saja yang harus diperhatikan 

oleh guru matematika agar siswa memperoleh prestasi akademik yang baik. 

Faktor psikologis salah satunya adalah self-esteem atau harga diri siswa juga 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Hal ini sesuai pendapat Harter dalam 

Aryana (2010) menjelaskan self-esteem sebagai salah satu faktor 

berpengaruh yang mempengaruhi prestasi belajar siswa semakin mendapat 

perhatian. Telah dinyatakan bahwa self-esteem yang tinggi dapat 

menyebabkan prestasi akademik yang tinggi. Self-esteem dapat disebut 

sebagai penilaian terhadap kompetensi seseorang secara individu mengenai 

harga diri seseorang. Hal ini muncul saat anak membandingkan evaluasi diri 

mereka dengan kinerja aktual pada berbagai tugas. Selain itu, perbandingan 

antara diri yang dirasakan dan diri ideal sangat penting khususnya selama 

masa remaja karena pada masa remaja siswa menghadapi berabagai macam 

pekerjaan dalam mengembangkan dan menantang zaman mereka sendiri. 

Oleh karena itu, pengembangan harga diri dianggap sebagai salah satu 

proses perkembangan remaja yang paling penting untuk diperhatikan hal ini 

dijelaskan oleh Sirin dan Rogers dalam Aryana (2010). 

Kemampuan komunikasi yang baik dapat mendukung kemampuan 

pemecahan masalah. Menurut Kaselin et al. (2013) kesulitan pemecahan 

masalah matematika siswa karena proses pembelajaran yang belum efektif, 

pembelajaran lebih terpusat pada guru, dan penggunaan perangkat 

pembelajaran masih kurang memadai. Pembelajaran konvensional 

mengakibatkan terjadinya proses penghafalan konsep atau prosedur tanpa 
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bermakna, pemahaman konsep matematika yang rendah, siswa harus 

mengikuti aturan atau prosedur yang berlaku sehingga terjadilah 

pembelajaran mekanistik berakibat pembelajaran bermakna yang 

diharapkan tidak terjadi. 

Romberg dan Meyer (2001) menjelaskan dalam kurikulum 

matematika tradisional, urutan pengajaran sering dilakukan dari 

generalisasi, contoh khusus, dan aplikasi dalam konteks. Mathematics in 

Context membalik urutan ini, matematika berasal dari masalah nyata. 

Mathematics in Context memperkenalkan konsep dalam konteks realis yang 

mendukung abstraksi matematis. Menggunakan Mathematics in Context 

dalam proses pembelajaran membuat pembelajaran menjadi bermakna. 

Wahyuni et al. (2013) mengungkapkan pendidikan dan budaya 

adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari, 

karena budaya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, 

berlaku dalam suatu masyarakat dan pendidikan merupakan kebutuhan yang 

mendasar bagi setiap inidividu dalam masyarakat. Pendidikan dan budaya 

memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan dan 

mengembangakan nilai-nilai luhur bangsa kita, yang berdampak pada 

pembentukan karakter yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang luhur. 

Pembelajaran matematika menjadi salah satu cara penanaman nilai-nilai 

budaya untuk melestarikan kebudayaan daerah dan pengembangan 

kebudayaan nasional. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu 

kemampuan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh guru matematika. 

Melalui kemampuan komunikasi matematis, siswa mampu menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika, mampu 

menggambarkan ide-ide matematis dalam bentuk tulisan atau visual, 

mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide matematis dalam 

menyelesaikan permasalahan secara tertulis, dan mampu 

mengkomunikasikan kesimpulan jawaban dari permasalahan sesuai dengan 

pertanyaan. Sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan saat 

mengungkapkan gagasannya, penulisan simbol matematika, dan 

menggambarkan ide-ide matematis yang diinginkan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi 

siswa adalah harga diri (self-esteem). Self-esteem atau penilaian terhadap 

diri sendiri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi 

akademik siswa merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan 

keberhasilan atau kegagalan akademis siswa. Siswa yang memiliki self- 

esteem yang baik dianggap lebih mampu memperoleh prestasi akademis 

yang baik dan mampu berkomunikasi dengan orang-orang disekitarnya 

dengan baik karena menggangap diri mereka dan orang lain secara setara. 

Pendekatan pembelajaran yang mendukung untuk menganalisis 

kemampuan komunikasi ditinjau dari self-esteem siswa adalah Mathematics 
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in Context. Dalam pembelajaran matematika konvensional, pembelajaran 

sering dimulai dari hasil generalisasi, memberikan contoh masalah, dan 

kemudian aplikasinya dalam kehidupan nyata. Mathematics in Context 

membalikkan urutan ini, konsep Mathematics in Context menyatakan 

matematika berasal dari masalah nyata. Konsep Mathematics in Context 

matematika berasal dari masalah nyata dapat membantu siswa agar lebih 

mudah menggambarkan ide-ide matematis sesuai masalah nyata yang 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pada pembelajaran 

Mathematics in Context bernuansa budaya lokal dapat membantu 

menggambarkan bahwa matematika itu berasal dari persoalan nyata yang 

kita temui sehari-hari disekitar kita. Dengan menerapkan pembelajaran 

matematika bernuansa budaya dapat menumbuhkan karakter rasa cinta tanah 

air yaitu cinta budaya lokal. 

Dari uraian di atas akan dilakukan analisis mengenai kemampuan 

komunikasi matematis ditinjau dari self-esteem siswa pada pembelajaran 

MiC bernuansa budaya Jepara. Alur kerangka berpikir yang akan digunakan 

dalam penelitian ini disajikan dalam Gambar 2.2. 
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Masalah matematika berasal dari masalah nyata dalam 

kehidupan sehari-hari dimasyarakat yang berbudaya lokal 
 

 

 

Self- esteem 

salah satu 

faktor yang 

mempengaruhi 

prestasi belajar 

siswa 

 

Mengelompokkan 

siswa berdasarkan 

self-esteem siswa 

 
Kemampuan 

komunikasi matematis 

merupakan prasayarat 

untuk memecahkan 

masalah matematika 

 

 

Permasalahan: 

1. Belum adanya pengintegrasian budaya lokal sebagai konteks pada 

pembelajaran matematika. 

2. Siswa dengan self-esteem rendah selalu merasa dirinya tidak 

mampu menyelesaikan masalah matematika. 

3. Kemampuan komunikasi matematis siswa masih rendah berakibat 

siswa belum mampu menyelesaikan masalah dengan baik. 
 

 

 

Perlu adanya pembelajaran yang dapat mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan self-esteem 

siswa serta melestarikan budaya lokal. 
 

 

Pembelajaran MiC meruapakan salah satu alternatif dalam 

mengajarkan komunikasi matematis serta dapat melestarikan budaya 
 

 

1. Deskripsi kualitas pembelajaran MiC bernuansa budaya lokal 

terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. 

2. Deskripsi kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari self- 

esteem siswa. 
 

 
 

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

 

1) Kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran MiC 

bernuansa budaya Jepara mencapai nilai KKM yaitu 71, dengan 

proporsi siswa yang mencapai KKM tersebut lebih dari 75%. 

2) Rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran 

MiC bernuansa budaya Jepara lebih baik daripada rata-rata kemampuan 

komunikasi matematis siswa pada pembelajaran konvensional. 

3) Proporsi ketuntasan kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

kelas yang diajar dengan menggunakan pembelajaran MiC bernuansa 

budaya Jepara lebih baik dari proporsi ketuntasan kemampuan 

komunikasi matematis siswa pada kelas yang diajar dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional 

4) Ada peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara. 



 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

 

1) Kualitas pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara terhadap kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas X MIA secara kualitatif termasuk dalam 

kategori baik dan secara kuantitatif dapat dikatakan berkualitas. Hal ini 

ditunjukkan dengan hal-hal berikut. 

a. Rata-rata nilai validasi perangkat pembelajaran silabus, RPP, bahan ajar, 

dan LKS termasuk dalam kategori sangat baik, sedangkan rata-rata nilai 

validasi instrument penelitian Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

termasuk dalam kriteria sangat baik. Dari hasil validasi tersebut dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa persiapan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara berkualitas. 

b. Rata-rata penilaian pengamatan keterlaksanaan pembelajaran dari 

pertemuan pertama termasuk dalam kriteria baik sedangkan pertemuan 

kedua sampai pertemuan kelima yang masuk dalam kategori sangat baik. 

Kualitas pembelajaran pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-5 

termasuk dalam kategori sangat baik. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran MiC bernuansa budaya 

Jepara yang telah dilaksanakan berkualitas. 
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c. Rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa kelas eksperimen 

mencapai nilai ketuntasan 71. 

d. Proporsi siswa kelas eksperimen yang mencapai nilai ketuntasan 71 telah 

melampaui 75%. 

e. Kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran MiC 

bernuansa budaya Jepara lebih baik daripada kemampuan komunikasi 

matematis siswa pada pembelajaran konvensional. 

f. Proporsi ketuntasan kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas 

yang diajar dengan menggunakan pembelajaran MiC bernuansa budaya 

Jepara lebih baik daripada proporsi ketuntasan kemampuan komunikasi 

matematis siswa pada kelas yang diajar dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional. 

g. Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas 

eksperimen termasuk ke dalam kategori gain ternomalisasi sedang, sehingga 

dapat disimpulkan peningkatan kemampuan komunikasi matematis pada 

kelas eksperimen yang diajar menggunakan pembelajaran MiC bernuansa 

budaya Jepara signifikan. 

2) Pola kemampuan komunikasi matematis siswa kelas X MIA dalam 

menyelesaikan soal kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari Self- 

Esteem siswa adalah sebagai berikut. 

a. Kemampuan komunikasi matematis siswa self-esteem rendah SR1 dan SR2 

hanya mampu menggambarkan ide-ide matematis dalam bentuk visual. 

Siswa self-esteem rendah SR1 dan SR2 mampu menyatakan peristiwa 
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sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika namun belum secara 

lengkap sesuai dengan informasi yang ada pada soal kemampuan 

komunikasi matematis. Selain itu siswa self-esteem rendah SR1 dan SR2 

belum mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide matematis dalam 

menyelesaikan permasalahan secara tertulis secara baik dan mereka tidak 

selalu mengkomunikasikan kesimpulan jawaban dari permasalahan sesuai 

dengan pertanyaan. 

b. Siswa self-esteem tinggi ST1 dan ST2 sudah mampu memenuhi keempat 

indikator kemampuan komunikasi matematis dengan baik yaitu (1) mampu 

menggambarkan ide-ide matematis dalam bentuk visual; (2) mampu 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika: (3) 

mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide matematis dalam 

menyelesaikan permasalahan secara tertulis; (4) mampu 

mengkomunikasikan kesimpulan jawaban dari permasalahan sesuai dengan 

pertanyaan. 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut. 

1) Penggunaan pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara dinilai berkualitas dan 

dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Oleh karena 

itu, pembelajaran MiC bernuansa budaya Jepara dapat dijadikan pilihan dalam 

pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematis. 
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2) Guru perlu mengembangkan instrumen yang dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa dengan memperhatikan self-esteem siswa. Self- 

esteem yang dimiliki siswa mempengaruhi kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah. Dengan mengetahui self-esteem siswa, guru dapat 

memilih dan menentukan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswanya. 

Penggunaan pendekatan atau model pembelajaran yang tepat diharapkan 

mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

3) Guru perlu memperhatikan self-esteem siswa dalam pembelajaran. Siswa self- 

esteem rendah membutuhkan bimbingan yang lebih agar dapat menyelesaikan 

soal kemampuan komunikasi matematis. Siswa self-esteem tinggi tetap 

diberikan arahan dan motivasi sehingga tetap maksimal dalam menyelesaikan 

soal kemampuan komunikasi matematis. 

4) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan informasi untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang pembelajaran MiC bernuansa budaya 

Jepara pada kelas yang lain di sekolah yang sama atau di sekolah lain agar dapat 

mengeksplorasi lebih lanjut budaya-budaya daerah Jepara serta materi-materi 

pembelajaran matematika yang sesuai dan mendukung pembelajaran MiC. 
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