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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses pembelajaran matematika sangatlah diperlukan komunikasi 

antara guru dengan siswa. Komunikasi adalah suatu tindakan yang mampu 

dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam keberhasilan 

pembelajaran.Komunikasi terjadi dari awal hingga akhir dalam kegiatan 

pembelajaran, sehingga komunikasi sangat penting dalam 

pembelajaran.Kemampuan siswa dalam berkomunikasi sangat penting dalam 

pembelajaran, sehingga siswa mampu mengikuti pembelajaran yang berlangsung 

dengan baik.Guru tidak dapat mengetahui tingkat kesulitan yang dihadapi 

masing-masing siswa apabila siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran, salah 

satu keaktifan siswa yaitu mampu berkomunikasi, 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. 

Kemampuan komunikasi matematika juga sangat terkait dengan 

pemahaman konsep matematika.Dengan adanya komunikasi yang baik 

diharapkan pembelajaran matematika di sekolah tidak hanya berpacu pada 

pemberian rumus-rumus tetapi diharapkan siswa mampu memahami konsep 

dalam pemecahan masalah.Dengan begitu siswa tidak hanya menghafal rumus 

tetapi mampu memahami konsep yang harus dipakai dalam penyelesaian 

masalah. Pemahaman konsep sangat penting dalam pembelajaran matematika, 

ketika siswa tidak mengetahui konsep dengan baik maka proses pembelajaranpun 

tidak mampu berjalan dengan baik. Oleh karena itu keberhasilan pembelajaran 

matematika tidak terlepas dari komunikasi dan pemahaman konsep matematika 

siswa. 

Dari hasil observasi awal di SMP Negeri 1 Ngemplak Boyolali kelas VII A 

yang berjumlah 33 siswa yang terdiri dari 25 siswa perempuan dan 8 siswa laki-
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laki diperoleh data kemampuan komunikasi dan pemahaman konsep matematika 

rendah. Rendahnya kemampuan komunikasi diamati dari indikator: 1) Siswa 

mampu menyatakan ide matematika melalui lisan 5 siswa (15,15%), 2) Siswa 

mampu menuliskan ide matematika 4 siswa (12,12%), 3) Siswa mampu 

menjelaskan konsep-konsep matematika 7 siswa (21,21%). Sedangkan rendahnya 

pemahaman konsep matematika diamati dari indikator: 1) Mengklasifikasikan 

obyek-obyek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 6 siswa 

(18,18%), 2) Menyatakan ulang sebuah konsep 6 siswa (18,18%), 3) 

Memberikan contoh dan non contoh dari konsep 5 siswa (15,15%). Dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi dan pemahaman konsep matematika 

yang dimiliki siswa pada kelas tersebut masih tergolong rendah. 

Bervariasinya kemampuan komunikasi dan pemahaman konsep matematika 

pada siswa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dari siswa, guru maupun 

dari media atau alat pembelajaran. Beberapa faktor penyebab rendahnya 

kemampuan komunikasi dan pemahaman konsep matematika di SMP Negeri 1 

Ngemplak di antaranya yaitu: 1) guru masih sering menjadi pusat dalam proses 

pembelajaran dan mendominasi aktivitas mengajar menyebabkan  siswa merasa 

ketergantungan dan kurang aktif di dalam kelas, 2) rendahnya minat, kualitas 

belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika, sehingga rendah pula 

kemampuan komunikasi matematika siswa yang dapat menghambat pemahaman 

dan penguasaan penyampaian konsep dan materi pembelajaran matematika, 3) 

kurangnya sarana dan prasarana, media, atau alat peraga di sekolah sebagai 

kelengkapan kegiatan pembelajaran, ketersediaan ruang kelas yang tidak sesuai 

dengan jumah siswa, 4) konsep-konsep atau materi pelajaran matematika yang 

dianggap sulit oleh siswa. 

Berdasarkan akar penyebab yang telah diuraikan diatas, faktor penyebab 

rendahnya komunikasi dan pemahaman konsep matematika pada  siswa di SMP 

Negeri 1 Ngemplak yang paling dominan bersumber pada guru. Guru kurang 

mampu menerapkan strategi atau model pembelajaran yang tepat dapat dipahami 

oleh siswa. Hal inilah salah satu alasan yang membuat siswa enggan belajar 

matematika. Siswa cenderung kesulitan mengkomunikasikan materi yang 
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diberikan, serta kurrangnya mengkomunikasikan kesulitanya terhadap guru 

sehingga dalam pemahaman konsep matematika siswa juga akan merasa 

kesulitan. Hal inilah yang menyebabkan komunikasi dan kemampuan 

pemahaman konnsep matematika siswa masih relatif rendah. 

Untuk itu guru matematika harus mampu memilih dan menerapkan 

pendekatanpembelajaran yang tepat, sehingga siswa mampu untuk 

berkomunikasi secara aktif dan siswa mampu memahami suatu konsep dalam 

pelajaran matematika. Salah satu pendekatanpembelajaran  yang dapat digunakan 

sebagai alternatif tindakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan 

pemahaman konsep matematika siswa yaitu pendekatan pembelajaran 

Metakoqnitif. 

Pendekatan  pembelajaranMetakoqnitif adalah pendekatan keterampilan 

yang berkaitan dengan kesadaran berpikir kita. Dengan kesadaran berpikir kita 

dapat mengontrol apa yang kita kerjakan sehingga pendekatan ini sangat tepat 

untuk siswa karena pendekatan pembelajaran Metakoqnitif memiliki banyak 

kelebihan untuk mengembangkan pemahaman konsep matematika siswa. Hal ini 

tentunya berdasar, yaitu dengan mengembangkan kesadaran metakoqnisinya 

siswa akan terlatih untuk selalu berfikir memilih, mengingat, mengenali kembali, 

dan mampu menyelesaikan masalah matematis yang dihadapinya. Melalui 

pendekatan ini siswa diharapkan akan terbiasa untuk selalu merencanakan, 

memilih strategi sesuai masalah yang dihadapi, memonitor kemajuan belajar dan 

mengoreksi kesalahan selama memahami konsep, menganalisis keefektifan 

strategi yang dipilih dan bagian akhir sebagai bentuk refleksi diri. Pengetahuan 

metakoqnitif memuat pengatahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan 

pengetahuan kondisional (OLRC News, 2004).Pengetahuan deklaratif yaitu 

pengetahuan tentang diri sendiri sebagai pembelajaran serta pengetahuan tentang 

strategi, ketrampilan dan sumber belajar yang dibutuhkan untuk keperluan 

belajar.Pengetahuan prosedural yaitu pengetahuan tentang bagaimana 

mengunakan segala sesuatu yang telah diketahui dalam aktivitas 

belajarnya.Pengetahuan kondisional yaitu pengetahuan tentang bila mana 

menggunakan dan tidak menggunakan suatu prosedur, ketrampilan atau 
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strategi.Oleh karena itu pengetahuan metakoqnitif melibatkan fungsi eksekutif 

yang lebih mengkoordinasikan perilaku pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas maka pemggunaan pendekatan pembelajaran  

metakoqnitif  dapat menungkatkan kemampuan komunikasi dan pemahaman 

konsep siswa. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,maka dalam penelitian ini ada 

dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu: 

1. Adakah peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa  setelah 

dilakukan pembelajaran melalui pendekatan pembelajaranMetakoqnitif  bagi 

siswa kelas VII A semester genapSMP Negeri 1 Ngemplak tahun 2015/2016? 

2. Adakah peningkatan pemahaman konsep matematika  setelah dilakukan 

pembelajaran melalui pendekatan pembelajaranMetakoqnitif  bagi siswa kelas 

VII A semester genap SMP Negeri 1 Ngemplak tahun 2015/2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemahaman konsep 

matematika siswa kelas VIIA semester genap SMP N 1 Ngemplak Boyolali 

tahun 2015/2016. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa 

melaluipendekatan pembelajaranMetakoqnitif  bagi siswa kelas VII A 

semester genab SMP Negeri 1 Boyolalitahun 2015/2016. 

b. Untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa 

melaluipendekatan pembelajaranMetakoqnitif  bagi siswa kelas VII A 

semester genab SMP Negeri 1 Boyolalitahun 2015/2016. 
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D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan dalam  pembelajaran matematika melalui 

pendekatan pembelajaranMetakoqnitif guna meningkatkan kemampuan 

komunikasi dan pemahaman konsep matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi dan pemahaman konsep  dalam pembelajaran matematika. 

b. Manfaat bagi guru yaitu memberikan teori baru mengenai pendekatan  

pembelajaran matematika untuk meningkatkan komunikasi dan 

pemahaman konsep matematika. 

c. Manfaat bagi sekolah yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran matematika serta 

meningkatkan kualitas pembinaan guru. 

d. Bagi peneliti yaitu dapat memperoleh pengalaman secara langsung 

mengenai masalah dalam pembelajaran dan bagaimana menerapkan 

solusi yang tepat untuk mengatasinya serta dapat mengembangkan 

penelitian dalam pembelajaran dengan solusi yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


