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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dan harus di penuhi 

dalam proses kehidupan, karena dengan pendidikan kita semua bisa belajar 

ilmu pengetahuan. Pendidikan yang kita miliki bisa merubah pola pikir 

manusia yang berkualitas dan mampu berkompetensi dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Matematika adalah salah satu bidang study yang memegang peran 

penting dalam pendididkan maupun dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Pentingnya matematika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi 

saat ini telah berkembang sangat pesat baik materi maupun kegunaannya. 

Perkembangan dunia pendidikan menuntut guru untuk efektif 

dalam berkomunikasi dengan siswa. Tetapi matematika sampai saat ini 

sering dianggap sebagai salah satu pelajaran paling sulit bagi siswa. Efek 

negatif dari pandangan ini adalah ada banyak siswa yang sudah merasa 

anti dengan matematika sebelum mereka betul-betul mempelajari 

matematika, sehingga siswa malas belajar matematika. Alasan lain yang 

mempengaruhinya rendahnya komunikasi antara guru dengan siswa. Hal 

yang paling penting bagi kita adalah bagaimana siswa akan merasa senang 

dan penuh perhatian mengikuti pelajaran matematika, oleh karena itu kita 

harus berupaya untuk memelihara maupun menggembangkan komunikasi 

dan hasil belajar siswa. 
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Dalam proses pembelajaran matematika sangatlah diperlukan 

komunikasi antara guru dengan siswa. Karena tanpa adanya komunikasi 

yang baik antara guru dan siswa, guru tidak dapat mengetahui tingkat 

kesulitan yang dihadapi masing-masing siswa. Dan kurangnya komunikasi 

juga akan membuat siswa kesulitan untuk menangkap apa yang sedang 

dijelaskan guru. Untuk itu guru perlu menjalin komunikasi yang baik 

dengan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Dengan adanya 

komunikasi yang baik, maka proses pembelajaran juga akan berlangsung 

dengan baik. 

Komunikasi sebagai salah satu bagian terpenting dalam 

pembelajaran matematika, karena dalam proses pembelajaran matematika 

tidak lepas dari komunikasi siswa dengan siswa, antar siswa dengan guru. 

Menurut Sudrajat (Wibowo, 2014:2), Kemampuan berkomunikasi 

matematik merupakan kemampuan yang dapat menyertakan dan memuat 

berbagai kesempatan untuk berkomunikasi dalam bentuk : (1)  

merefleksikan benda-benda nyata, gambar atau ide-ide matematika, (2) 

membuat model situasi atau persoalan menggunakan metode oral/lisan, 

tertulis konkret, grafik dan aljabar, (3) menggunakan keahlian membaca, 

menulis dan menelaah untuk menginterpretasi dan mengevaluasi ide-ide, 

symbol, istilah serta informasi matematika, (4) merespon suatu 

pernyataan/persoalan dalam bentuk argument yang meyakinkan. 

 Dari hasil observasi awal di SMP Negeri 2 Teras terdapat 

permasalahan komunikasi dan hasil belajar siswa masih rendah. Adapun 
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prosentase siswa dalam komunikasi meliputi : 1) Siswa dalam 

mengemukakan ide matematika dengan berbicara (11,43%), 2) Siswa 

menulis ide matematika alam bentuk visual (22,86 %), 3) Siswa dalam 

mengungkapkan gagasan melalui symbol, tabel, diagram atau gambar 

(8,57%), 4) Siswa menjelaskan mendengarkan, menanyakan dan 

bekerjasama dalam berdiskusi (5,71%), sedangkan hasil belajar siswa 

dilihat dari kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas mandiri yang 

nilainya masih kurang dari Kriteria Ketuntusan Minimal (KKM) yaitu 75 

hanya (14,29%). 

Dari uaraian diatas dapat di simpulkan bahwa komunikasi dan hasil 

belajar matematika masih tergolong rendah. Hal ini di pengaruhi dari 

beberapa faktor dari  siswa dan media pembelajaran. 

Faktor penyebab yang berasal dari siswa yaitu siswa kurang tertarik 

mengikuti pembelajaran, siswa kurang memperhatikan ketika guru 

menerangkan materi di depan kelas sehingga siswa kurang paham dengan 

materi yang dipelajarinya, siswa tidak berani mengemukakan pendapat di 

depan kelas. Sedangkan faktor penyebab dari media pembelajaran guru 

kurang bervariasi dalam menyampaikan pembelajaran sehingga siswa 

kurang tertarik dan banyak siswa kurang aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

Permasalahan lain yang mempengaruhinya yaitu guru belum 

menerapkan media pembelajaran yang belum sesuai untuk di terapkan 

dalam pembelajaran yang dilakukan, guru masih menggunakan metode 
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yang digunakan didominasi oleh ceramah guru, sehingga siswa merasa 

bosan dan mengantuk di kelas. Hal ini mengakibatkan komunikasi dan 

hasil belajar matematika siswa masih rendah. 

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat diambil alternative 

tindakan untuk mengatasi permasalahan dengan menerapkan media 

pembelajaran sederhana. Media pembelajaran sederhana merupakan salah 

satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam 

kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran sederhana dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar, memperjelas atau lebih mudah 

memahami materi pembelajaran dan bahkan memperlancar interaksi antara 

guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud melakukan 

penelitian peningkatan media pembelajaran sederhana diharapkan dapat 

meningkatkan komunikasi dan hasil belajar matematika pada siswa kelas 

VII Semester Genap SMP Negeri 2 Teras Tahun 2014/2015.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas 

sehingga dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah dengan media pembelajaran sederhana dapat 

meningkatkan komunikasi siswa pada pembelajaran matematika? 

2. Apakah dengan media pembelajaran sederhana dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan komunikasi dan hasil belajar siswa kelas VII E 

SMP Negeri 2 Teras tahun 2014/2015. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan komunikasi belajar matematika melalui media 

pembelajaran media siswa kelas VII E SMP Negeri 2 Teras tahun 

2014/2015.  

b. Meningkatkan hasil belajar matematika melalui media 

pembelajaran sederhana siswa kelas VII E SMP Negeri 2 Teras 

tahun 2014/2015. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan sumbangan terhadap pembelajaran matematika 

terutama untuk meningkatkan komunikasi dan hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

b. Dapat memberikan teori baru tentang upaya meningkatkan 

komunikasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika dengan media sederhana. 

c. Sebagai dasar penelitian berikutnya yang relevan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Media pembelajran ini dapat meningkatkan partisipasi dalam 

belajar matematika, mengoptimalkan komunikasi dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan. 

b. Bagi guru 

Media pembelajaran sederhana dapat digunakan untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan untuk 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah, dalam 

rangka perbaikan model pembelajaran matematika. 

 

 


