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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Proses komunikasi 

sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses penyampaian pikiran atau 

perasaan oleh seseorang atau komunikator kepada orang lain atau 

komunikan. 

Komunikasi didalam pembelajaran matematika sangat penting, hal ini 

disebabkan karena untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang 

interaktif diperlukan komunikasi yang baik antara guru dan siswa maupun 

antara siswa yang satu dengan yang lain. 

Banyak permasalahan atau kendala-kendala yang dialami oleh guru 

saat pembelajaran berlangsung, permasalahan ini meliputi kesiapan serta 

aktifitas komunikasi siswa yang cenderung masih rendah, siswa jarang 

menyampaikan gagasan atau ide-ide yang dimilikinya, siswa jarang 

mengerjakan soal latihan, menggambar atau melukis bangun-bangun saat 

guru sedang mengajarkan langkah-langkah dalam menggambar, siswa malas 

untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang telah diajarkan. 

Berdasarkan hasil dari observasi yang telah dilakukan, permasalahan 

diatas sama dengan permasalahan yang dialami guru dalam proses 

pembelajaran di SMP N 1 Kradenan. Masalah-masalah tersebut meliputi 

kemampuan siswa dalam menyampaikan gagasan ataupun ide-ide yang 
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dimiliki siswa, dengan persentase hanya 7%, siswa yang mau mengerjakan 

soal latihan hanya 12% lainya hanya menyalin jawaban dari siswa lain, 

siswa yang mau menggambar bangun sesuai dengan konsep pembelajaran 

hanya 10% dan lainya hanya melihat langkah-langkahnya tanpa mau 

mengikutinya, sedangkan siswa yang aktif menyimpulkan hasil dari 

pembelajaran hanya 5% yang lainnya hanya diam mendengarkan temannya 

berbicara. 

Penyebab dari timbulnya berbagai permasalahan diatas disebabkan 

oleh beberapa faktor, misalnya guru hanya menerapkan metode ceramah 

tanpa disertai dengan metode yang lain, selain itu karena penggunaan 

strategi pembelajaran yang kurang tepat sehingga keinginan siswa 

mengikuti pembelajaran masih rendah. Selama ini pembelajaran di SMP N 1 

Kradenan masih menggunakan strategi konvensional yang hanya berpusat 

pada guru sehingga proses pembelajaran dikelas kurang menyenangkan, 

kurang memberdayakan kemampuan yang dimiliki siswa dan kurang 

maksimal dalam membantu ingatan (memori) siswa dalam pembelajaran. 

Hal ini mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Salah satu solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan beberapa 

permasalahan diatas adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran 

aktif. Strategi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan dalam proses 

pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa, pengelolaan guru, 

pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengeloaan lingkungan belajar, 
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pengelolaan sumber belajar dan penilaian (asesmen) agar pembelajaran 

lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Dengan adanya strategi pembelajaran dimaksudkan agar siswa 

aktif menyampaikan ide atau pertanyaan dan senang terhadap pelajaran 

matematika. Dari strategi pembelajaran yang ada, satu strategi pembelajaran 

yang menarik adalah strategi pembelajaran tipe pair checks. 

Strategi pembelajaran tipe pair checks ini merupakan cara bagi siswa 

untuk meningkatkan komunikasi siswa dalam pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan pada strategi pembelajaran ini lebih menekankan pada 

kerjasama antar siswa, rasa sosial siswa yaitu dengan cara mengevaluasi 

pemikiran siswa lain, serta kemampuan siswa dalam memberikan penilaian.  

Berangkat dari beberapa uraian diatas, mendorong peneliti melakukan 

suatu penelitian tindakan kelas yang menerapkan strategi pembelajaran tipe 

pair check sebagai upaya peningkatan komunikasi siswa kelas VII SMP N 1 

Kradenan. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji 

adalah: “Apakah terdapat peningkatan komunikasi matematika siswa kelas 

VII SMP N 1 Kradenan setelah dilakukan strategi pembelajaran tipe pair 

checks”? 

Peningkatan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika ini 

meliputi kemampuan siswa dalam : 
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1. Menyampaikan gagasan ataupun ide-ide yang dimilikinya, 

2. Mengerjakan soal latihan, 

3. Menggambar/ melukis bangun yang sesuai dengan konsep pembelajaran, 

4. Menyimpulkan hasil dari pembelajaran. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah diatas, didapatkan tujuan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan komunikasi matematika bagi siswa kelas VII 

SMP N 1 Kradenan. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan komunikasi matematika setelah dilakukan 

strategi pembelajaran tipe pair checks bagi siswa kelas VII C SMP N 

1 Kradenan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan keilmuan tentang pembelajaran matematika terutama pada 

peningkatan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. 
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Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada strategi pembelajaran disekolah, serta mampu 

mengoptimalkan kemampuan siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi guru, dapat memanfaatkan strategi pembelajaran ini untuk 

meningkatkan komunikasi siswa dalam proses belajar matematika. 

Bagi siswa, dapat menumbuhkan sikap aktif dalam proses 

belajar matematika serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Bagi sekolah, memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan 

strategi pembelajaran matematika. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Komunikasi Siswa 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi 

antara orang-orang yang terlibat kesamaan makna mengenai suatu hal. 

Peningkatan komunikasi dalam pembelajaran matematika ini meliputi 

kemampuan siswa dalam : 

a Menyampaikan gagasan atau ide-ide yang dimilikinya, 

b Mengerjakan soal latihan, 

c Menggambar atau melukis bangun yang sesuai dengan konsep 

pembelajaran, 

d Menyimpulkan hasil dari pembelajaran. 
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2. Strategi Pembelajaran tipe pair checks 

Strategi pembelajaran Pair Checks merupakan strategi 

pembelajaran berpasangan yang langkah-langkah pembelajarannya 

yaitu siswa berkelompok berpasangan sebangku, salah seorang siswa 

menyajikan persoalan dan temannya mengerjakan, pengecekan 

jawaban, bertukar peran, penyimpulan dan evaluasi, refleksi. 

 


