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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah penelitian ini, didasari oleh pengalaman peneliti pada 

pelaksanaan program Magang III semester ganjil tahun akademik 2016/2017 di 

SMP Negeri 3 Malang khususnya pada kelas VII.8. Selama kegiatan Magang III 

ditemukan beberapa fakta yang menarik untuk dikaji oleh peneliti mengenai 

komunikasi matematis siswa.Didapati bahwa guru cenderung mentransfer 

pengetahuan yang dimiliki ke dalam pemikiran siswa, seperti guru selalu berperan 

aktif dalam menjelaskan materi di depan kelas. Ketika siswa diberikan soal, siswa 

masih kesulitan untuk menerjemahkan soal ke dalam kalimat matematika, padahal 

hal ini sangat berkaitan dengan pemahaman konsep dari sebuah materi yang sudah 

dijelaskan oleh guru.Sehingga mengakibatkan komunikasi matematis siswa yang 

tidak berjalan dengan baik, dilihat dari bagaimana siswa berdiskusi dengan teman 

maupun dalam proses menyelesaikan/memecahkan sebuah masalah. 

Penelitian serupa yang dilakukan Nusi, dkk. (2013) dan Lanjahi (2015), 

didapati permasalahan yang sama pada komunikasi matematis bahwa sebagian 

besar siswa masih sulit untuk mengkomunikasikan terhadap masalah matematik 

yang guru berikan kepada siswa. Siswa masih belum bisa membahasakan kalimat 

umum ke dalam kalimat matematika, seperti menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dari sebuah soal, sehingga siswa sering salah menafsirkan 

maksud dari soal tersebut. Selain itu juga adanya rasa enggan dan sikap ragu-ragu 

siswa untuk mengungkapkan atau mengkomunikasikan gagasan-gagasan 

matematika, seperti dalam kegiatan diskusi ada beberapa siswa yang kesulitan 
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dalam menyampaikan hasil pemikirannya dan siswa juga kurang memahami apa 

yang disampaikan siswa yang lain. 

Isu penting dalam pembelajaran matematika saat ini adalah pentingnya 

pengembangan kemampuan komunikasi matematis siswa. Hal ini juga sesuai 

dengan salah satu tujuan pembelajaran matematika, yakni mengkomunikasikan 

gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah. Guru mempunyai peran penting dalam merancang 

pengalaman belajar di kelas sedemikian sehingga siswa mempunyai kesempatan 

bervariasi untuk berkomunikasi secara matematis. Tugas menulis merupakan 

salah satu cara untuk membentuk kecakapan komunikasi matematis (Mahmudi, 

2006). Tugas menulis diartikan sebagai tugas untuk mengorganisasi, merangkum, 

dan mengkomunikasikan pemikiran secara tertulis. Menulis dapat meningkatkan 

daya ingat akan konsep dan memberikan siswa kesempatan untuk merefleksi 

pemikiran mereka. Tugas menulis dapat mencakup pengungkapan  apa yang 

sudah diketahui/dipahami dana pa yang belum dipahami siswa. Selain itu, tugas 

menulis dapat berupa penyelesaian masalah.Penyelesaian masalah mencakup 

beberapa kemampuan strategis, seperti mengkoordinasikan berbagai informasi 

atau ide-ide matematika dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. 

Cara lain yang dipandang tepat untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematika siswa adalah berdiskusi kelompok (Mahmudi, 2006). 

Diskusi kelompok memungkinkan siswa berlatih untuk mengekspresikan 

pemahaman, menverbalkan proses berpikir dan mengklarifikasikan pemahaman 

atau ketidakpahaman mereka. dalam proses diskusi kelompok, ketika siswa 

mendengarkan pemikiran dan penjelasan orang lain tentang pemahaman mereka 
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juga akan memberikan siswa kesempatan untuk membangun pemahaman mereka 

sendiri. Percakapan antarsiswa dan guru juga akan mendorong atau memperkuat 

pemahaman yang mendalam akan konsep-konsep matematika. Ketika siswa 

berpikir, merespon, berdiskusi, mengelaborasi, menulis, membaca, 

mendengarkan, dan menemukan konsep-konsep matematika, mereka mempunyai 

berbagai keuntungan yaitu berkomunikasi untuk belajar matematika dan belajar 

untuk berkomunikasi secara matematik (NCTM, 2000). 

Melihat masalah diatas, untuk menumbuhkan kemampuan komunikasi 

matematis ini, perlu dirancang suatu pembelajaran yang membiasakan siswa 

untuk mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya dan yang dapat mendukung 

serta mengarahkan siswa pada kemampuan untuk berkomunikasi matematis, 

sehingga siswa lebih memahami konsep yang diajarkan serta mampu 

mengkomunikasikan ide atau gagasan matematikanya dengan menggunakan 

berbagai macam model atau pendekatan pembelajaran.Gurudapat merancang dan 

mengimplementasikan materi pelajaran sedemikian rupa sesuai dengan 

pendekatan yang tepat dan efektif agar terjadi proses interaksi dari masing-masing 

komponen belajar-mengajar secara optimal (Sadirman, 2007). 

Pendekatan pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan siswa 

untuk mengembangkan dan mengeksplorasi aspek-aspek komunikasinya adalah 

pembelajaran melalui pendekatan Quantum Learning. Quantum Learning adalah 

kiat, petunjuk, strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam 

pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang 

menyenangkan dan bermanfaat (Hernacki, 2010). Alasan yang mendasari 

penggunaan pendekatan ini adalah pendapat Darkasyi dkk. (2014) bahwa 
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Quantum Learning akan menciptakan sifat lebih aktif dalam mencari solusi-solusi 

dari permasalahan-permasalahan dan mampu memanfaatkan sumber-sumber 

belajar yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga akan timbul 

keberanian mengeluarkan ide, baik forum diskusi sesama teman atau lebih mampu 

mengemukakan pendapatnya dengan memanfaatkan informasi yang menjadikan 

dasar dari ide siswa tersebut. Alasan lainnya menurut Lanjahi (2015) Quantum 

Learning akan membawa siswa senantiasa menjadi individu yang akan selalu 

menerapkan metode “belajar aktif” yang dapat menimbulkan perubahan ke arah 

positif dalam aktivitas belajar siswa, yaitusalah satunya siswa dapat 

mengkomunikasikan dengan benar mengenai apa yang telah mereka pelajari. 

Pendekatan Quantum Learning sangat berpotensi untuk diterapkan dalam 

pembelajaran matematika, terutama pada saat pengenalan konsep dasar suatu 

materi (Darkasyi dkk., 2014). Komunikasi juga merupakan bagian penting dari 

proses belajar matematika dan pemecahan masalah matematika itu sendiri. 

Alasannya bahwa selama pembelajaran matematika, siswa akan berhadapan 

dengan bahasa dan simbol-simbol matematika, demikian pula ketika memecahkan 

masalah matematika siswa perlu mengaitkan antara informasi yang bersifat 

konkrit dengan situasi yang bersifat abstrak melalui komunikasi yang efektif. Dari 

penelitian yang dilakukan Darkasyi dkk. (2014), beliau menyarankan untuk 

menerapkan pendekatan pembelajaran Quantum Learning pada satuan pendidikan 

dasar dan menengah dalam memenuhi tujuan mata pelajaran Matematika. 

Oleh karena itu, maka pada penelitian ini akan menerapkan pembelajaran 

melalui pendekatan Quantum Learninguntukmenganalisis kemampuan 

komunikasi matematissiswa SMP dalam pembelajaran matematika, yang 
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diharapkan dapat mengembangkan dan mengeksplorasi kemampuan komunikasi 

matematis siswa secara optimal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pembelajaran yang berlangsung di kelas, sering mengalami kesulitan 

dalam berkomunikasi baik antara guru dengan siswa maupun sesasama siswa. 

Siswa yang cenderung lebih banyak diam membuat situasi komunikasi tidak 

terbangun secara baik dalam proses belajar. Sangat diharapkan bahwa dalam 

proses belajar siswa dapat belajar aktif, dalam berbicara, menulis maupun 

menyelesaikan masalah matematika agar komunikasi dalam pembelajaran lebih 

aktif dan tersampaikan secara penuh kepada semua orang. Solusi untuk 

permasalahan ini, akan diterapkan pembelajaran menggunakan pendekatan 

Quantum Learning, untuk menganalisis kemampuan komunikasi siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan komunikasi matematissiswa secara lisandalam 

pembelajaran matematika melalui pendekatan Quantum Learning? 

2. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis dalam 

pembelajaran matematika melalui pendekatan Quantum Learning? 

1.3 Tujuan 

Setelah merumuskan rumusan masalah dari penelitian ini, maka 

selanjutnyatujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: 
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1. Mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan 

dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan Quantum Learning. 

2. Mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis 

dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan Quantum Learning. 

1.4 Definisi Operasional 

Berikut beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak 

terjadi kesalahan penafsiran: 

1. Komunikasi metematis adalah cara untuk menyampaikan ide-ide pemecahan 

masalah, strategi maupun solusi matematika. Kemampuan komunikasi 

matematis dapat membantu siswa untuk mengungkapkan ide-idenya dengan 

cara mengkomunikasikan pengetahuan matematika yang dimilikinya baik 

secara lisan maupun tulisan, dalam bentuk penjelasan, gambar, diagram, 

grafik atau model matematika lainnya melalui diskusi kelompok. 

2. Pendekatan Quantum Learning merupakan pendekatan yang menuntut siswa 

untuk belajar aktif melalui tahapan dalam Quantum Learning yaitu 

Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi dan Rayakan. 

1.5 Manfaat 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat 

memberikan konsep teoritis sebagai gambaran pentingnya komunikasi matematis 

siswa dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan Quantum Learning. 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan komunikasi matematis dari 

siswa dari proses pembelajaran matematika, khususnya melalui pendekatan 
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Quantum Learning. Selain itu, dapat memberikan acuhan bagi guru dalam 

pemilihan pendekatan yang akan digunakan sehingga proses pembelajaran 

menjadi lebih aktif dan efektif. Sedangkan manfaat praktis bagi siswa adalah agar 

siswa termotivasi untuk mengemukakan ide-ide matematisnya kepada orang lain 

baik secara lisan maupun tulisan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa itu sendiri. 

1.6 Batasan Masalah 

Penelitian ini akan menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa 

secara lisan maupun tertulis pada kelas VII-E di SMP Negeri 1 Karangploso 

dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan Quantum 

Learning. Materi yang dibahas pada penelitian ini adalah Segiempat. 


