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PENDAHULUAN 

 

Pemahaman konsep merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran matematika. Ketika siswa telah memahami konsep 

matematisnya, maka langkah selanjutnya siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

ada. Menurut Kesumawati (2008), pemahaman konsep matematis merupakan 

landasan berpikir dalam menyelesaikan permasalahan matematika dikehidupan 

sehari-hari. Untuk mencapai pemahaman konsep matematis siswa yang baik tidak 

lepas dari seorang guru yang mengajar dengan baik juga. Hal ini di dukung oleh  

pendapat Karim (2011), menyatakan bahwa mengingat  pentingnya pemahaman 

konsep bagi siswa maka sudah kewajiban guru untuk mengajarkan  materi 

pembelajaran dengan baik dan benar. 

Proses siswa dalam pemahaman konsep sangat memerlukan komunikasi, 

sebab komunikasi mempunyai peranan penting dalam pemahaman konsep. Hal ini 

didukung dari sebuah pendapat yang diungkapkan oleh Wijayanto, Fajriah, & Anita 

(2018), dalam berkomunikasi siswa belajar bagaimana caranya memahami 

informasi yang disampaikan orang lain, sehingga dengan adanya komunikasi dapat 

membentuk pemahaman bagi siswa. Untuk mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi, dapat disampaikan dengan berbagai bahasa salah satumya bahasa 

matematis. Menurut Hodiyanto (2017), komunikasi matematis dibagi menjadi 2 

yaitu, komunikasi matematis lisan dan tertulis. Contoh dari komunikasi lisan 

seperti: diskusi dan menjelaskan, sedangkan contoh dari komunikasi tulisan seperti: 

mengungkapkan ide matematika melalui gambar, grafik, tabel, persamaan, ataupun 

dengan menggunakan bahasa siswa sendiri. Berdasarkan pendapat diatas maka 

peneliti dapat menuliskan bahwa komunikasi matematis sangat dibutuhkan oleh 

siswa, sebab  komunikasi matematis dapat membantu siswa memahami fungsi 

matematika  dikehidupan sehari-hari. Maka, peneliti menjadikan pemahaman 

konsep matematis dalam komunikasi matematis sebagai bahan yang akan diteliti. 

Penelitian ini lebih memfokuskan pemahaman konsep matematis dalam 

komunikasi matematis tertulis siswa. Berdasarkan pengalaman Magang yang 

pernah dilakukan di SMPN 02 Batu, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan 
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pemahaman konsep matematis siswa, seperti: (1) siswa mendengarkan dan 

memperhatikan saat diterangkan oleh guru, namun ketika ditanya dan diberi soal 

oleh guru, hanya sebagian yang bisa menjawab dengan benar, (2) banyak siswa 

yang menjawab salah dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan teorema 

pythagoras, (3) hasil ulangan dan kuis siswa rata-rata masih di bawah KKM, (4) 

siswa hanya terpaku pada contoh soal yang diberikan. Apabila diminta mengerjakan 

soal yang berbeda siswa tidak mengerti dan tidak bisa mengerjakan, (5) beberapa 

siswa kurang aktif bertanya walaupun mereka masih belum paham tentang materi 

pembelajaran khususnya teorema Pythagoras.  

Sementara itu, permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi matematis 

tertulis adalah kurangnya kemampuan siswa dalam membuat suatu pernyataan 

secara tertulis serta terdapat beberapa siswa yang masih kesulitan dalam menulis 

simbol serta rumus Pythagoras sehingga pekerjaan akhir siswa kurang tepat. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin menjadikan permasalahan tersebut 

untuk penelitian dengan judul “Analisis Pemahaman Konsep Matematis Dalam 

Komunikasi Matematis Tertulis Siswa Pada Materi Teorema Pythagoras Kelas 

VIII”. 

Berbagai peneliti terdahulu juga penah meneliti tentang pemahaman konsep 

matematis dan komunikasi matematis tertulis. Penelitian dari Murizal, Yarman, & 

Yerizon (2012), tentang pemahaman konsep matematis. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Quantum Teaching 

saat belajar, kemampuan pemahaman konsep matematis siswa lebih baik daripada 

pada saat pembelajaran konvensional. Penelitian dari Maarif & Nurmilah (2015), 

mengenai komunikasi matematis tertulis. Hasil Penelitian yaitu, komunikasi 

matematika tertulis siswa kelas VA dan VB MI Al-Hikmah Janti dengan 

menggunakan beberapa gaya belajar sudah baik. Siswa dapat menyelesaikan 

masalah secara lengkap dan cermat, jelas dalam menyampaikan informasi yang 

berkaitan dengan masalah dan rumus serta langkah-langkah perhitungan.  

Penelitian lainnya tentang keterkaitan antara pemahaman konsep dengan 

komunikasi matematis juga pernah dilakukan oleh Eviana, Sugiatno, & Hamdani 

(2013), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman konseptual siswa 
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dipengaruhi oleh komunikasi matematis dengan masing-masing tingkat 

kemampuan yaitu kemampuan atas, menengah dan bawah pada materi bangun 

ruang di SMP Negeri 14 Pontianak. Jumlah siswa dalam tingkat kemampuan 

menengah pada jenis tes pemahaman konsetual matematis lebih banyak 

dibandingkan dengan jenis tingkat kemampuan atas dan tingkat kemampuan 

bawah. Sedangkan pada jenis tes kemampuan komunikasi matematis tingkat 

kemampuan atas dan menengah lebih mendominasi. 

Penelitian sebelumnya sudah di jelaskan bahwa adanya keterkaitan antara 

pemahaman konsep matematis dan komunikasi matematis, maka penelitian ini 

lebih fokus untuk mendeskripsikan pemahaman konsep matematis dalam 

komunikasi matematis tertulis siswa. Subjek dalam penelitian ini dibatasi hanya 

pada 6 siswa yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda serta materi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Teorema Pythagoras pada KD 4.6 yaitu 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan tripel 

Pythagoras. 

Berpedoman dari uraian yang telah di jelaskan tersebut, maka masalah yang 

menjadi poin utama dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pemahaman konsep 

matematis dalam komunikasi matematis tertulis siswa pada materi Teorema 

Pythagoras kelas VIII?”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

pemahaman konsep matematis dalam komunikasi matematis tertulis siswa pada 

materi Teorema Pythagoras kelas VIII.  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Manfaat 

bagi guru pendidikan matematika supaya lebih mengenal kemampuan siswa dan 

lebih meningkatkan kualitas pembelajaran dikelas, karena pada tahap ini siswa 

lebih cenderung masih ingin diperhatikan. Manfaat bagi sekolah, semoga dengan 

adanya penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan 

generasi yang membanggakan. Manfaat bagi peneliti lain, semoga penelitian ini 

dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 


