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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan mata pelajaran yang ada di semua jenjang 

pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi. Matematika 

merupakan sarana berfikir untuk menumbuh kembangkan pola pikir logis, 

sistematis, objektif, kritis dan rasional yang harus dibina sejak pendidikan dasar 

(Hasratuddin, 2010, hlm 19). Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari 

matematika, contohnya uang, jual-beli, waktu, dll. Seperti dikatakan Ontario 

(2014) bahwa “Mathematics is a fundamental human activity - a way of making 

sense of the world”. Namun tidak sedikit orang yang kesulitan belajar 

matematika. Sebagai seorang guru, peneliti sering mendengar siswa mengatakan 

“saya tidak bisa matematika”. Menurut Willingham (2010) pendapat ini adalah 

mitos. Kemampuan mengerjakan matematika tidak datang secara alami seperti 

halnya bicara. Belajar matematika sama sulitnya seperti ketika seseorang belajar 

membaca: bisa dilakukan, tetapi butuh waktu, kerja keras, membutuhkan 

keterampilan dan konten yang semakin kompleks. Oleh karena itu, sesulit apapun 

matematika, jika siswa berusaha untuk mempelajarinya, maka mereka pasti bisa 

menyelesaikannya. 

Kata paham tidak lagi asing didengar, ketika seorang guru menjelaskan 

suatu materi di depan kelas, sering kali diucapkan pernyataan “bagaimana, apakah 

kalian sudah paham?”. Kata paham di sini berarti mengerti apa yang dijelaskan 

oleh guru tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Garegae (tanpa tahun) bahwa 

pemahaman dapat diartikan sebagai kontrak persetujuan terhadap suatu 

penjelasan. Bagi seorang guru, tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran 

matematika ditentukan oleh tingkat pemahaman dari materi yang telah 

diajarkannya. Ini sependapat dengan Kilpatrick (2001) yang menyatakan bahwa 

keberhasilan seseorang dalam belajar matematika dinyatakan dengan satu 

ungkapan, yaitu kemahiran matematis (mathematical proficiency). Sejalan dengan 

itu, National Council of Teachers of Mathematics (2000, hlm 19-20) menyebutkan 

siswa dapat belajar matematika dengan pemahaman dan siswa harus belajar 
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matematika dengan pemahaman, secara aktif membangun pengetahuan baru dari 

pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Ini berarti bahwa pemahaman adalah 

kemampuan pertama siswa yang harus ditingkatkan sebelum kemampuan yang 

lain, karena jika siswa tidak memahami satu materi, akan berdampak pada materi 

selanjutnya yang saling berkaitan.  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, jelas bahwa kemampuan 

pemahaman matematis penting untuk ditingkatkan sebelum kemampuan-

kemampuan yang lain. Ini sejalan dengan Dahlan (2012) yang menyatakan bahwa 

meningkatkan kemampuan pemahaman matematis sangat mendukung 

kemampuan-kemampuan matematis yang lain. Dia juga mengatakan bahwa 

pemahaman konsep-konsep matematika merupakan landasan penting untuk 

berfikir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika di sekolah maupun 

dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini diperkuat oleh Lambertus (2016) 

yang menyatakan bahwa pemahaman matematis adalah bagian yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran matematika. Ia menambahkan bahwa 

pemahaman matematis adalah dasar untuk berpikir dalam memecahkan masalah 

matematika dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perkembangan 

kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan dari kurikulum 

pendidikan matematika, karena pemahaman matematis sangat mendukung 

kemampuan matematika lainnya, seperti matematika komunikasi, penalaran 

matematis, koneksi matematis, matematika representasi dan pemecahan masalah. 

Kemampuan pemahaman matematis ini terdiri dari dua hal, yaitu konseptual 

dan prosedural (Scheffler, 1965; Hiebert and Lefevre, 1986; Hasnida, 2011; Cai, 

2015). Pemahaman matematis prosedural adalah pemahaman yang berfokus pada 

keterampilan dan langkah demi langkah prosedur tanpa memperhatikan ide-ide 

matematis. Sedangkan Pemahaman matematis konseptual adalah pengetahuan 

yang melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar di 

balik algoritma yang dilakukan dalam matematika  (Marchionda, 2006). 

Dipertegas oleh Grantwiggns (2014) bahwa standar inti dalam matematika 

menekankan pentingnya pemahaman konseptual sebagai komponen kunci dari 

keahlian matematika. Jadi pemahaman matematis tidak cukup sebatas pemahaman 

prosedural tetapi juga pemahaman konseptual.  



3 
 

Rima Susantri, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN DAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA MELALUI STRATEGI METAKOGNITIF 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Selain kemampuan pemahaman, kemampuan komunikasi juga penting 

untuk ditingkatkan. Karena jika siswa tidak dapat mengkomunikasikan apa yang 

mereka pahami, maka dapat terjadi kesalahan konsep. Setelah siswa memahami, 

siswa juga harus bisa mengkomunikasikannya agar pemahamannya tersebut dapat 

dimengerti oleh orang lain. Ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Steffe 

(Kilpatrick, 2001, hlm 116) yang mengatakan bahwa siswa sering memahami 

sebelum dapat mengungkapkan pemahamannya itu. Seseorang yang dapat 

mengkomunikasikan pikiran, gagasan, dan perasaan mereka dengan baik untuk 

sukses dalam belajar, pekerjaan dan hubungan personal. McPheat (2012) 

berpendapat jika komunikasi kita baik maka kita dapat menyampaikan pesan kita 

kepada orang lain, namun jika komunikasi kita tidak baik maka pesan yang ingin 

kita sampaikan bisa disalahartikan atau terjadi kesalahpahaman. Ini sejalan 

dengan Dixon (2008) yang menyatakan bahwa komunikasi adalah tindakan 

menyampaikan informasi antara dua individu (pengirim dan penerima) untuk 

tujuan menciptakan pemahaman.  

Mumme (McKenzie,2001) mengemukakan pentingnya memiliki 

kemampuan komunikasi dalam belajar matematika, ia juga menegaskan bahwa 

komunikasi matematis dapat membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman, 

membangun beberapa pemahaman bersama, mempromosikan lingkungan belajar 

yang nyaman dan membantu guru dalam memperoleh wawasan pemikiran 

sehingga siswa lebih terarah. Sebagaimana yang termuat dalam kurikulum 

matematika di Selandia Baru yang membahas pentingnya anak-anak 

mengkomunikasikan pemahaman matematis mereka sebagai bantuan untuk 

meningkatkan kinerja matematika. Hal ini diperkuat oleh Floriano, (2012) bahwa 

komunikasi matematis merupakan hal yang penting sehingga memungkinkan 

siswa untuk memahami tentang proses, diskusi dan keputusan yang dibuat. Selain 

itu rekomendasi National Council of Teachers of Mathematics (2000, hlm 60) 

yang menyatakan bahwa “Komunikasi adalah bagian penting dari matematika dan 

pendidikan matematika. Ini adalah cara berbagi ide dan mengklarifikasi 

pemahaman. Melalui komunikasi, ide-ide menjadi objek refleksi, perbaikan, 

diskusi dan perubahan”. Hal ini ditegaskan oleh Fosnot (2001a) bahwa 
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komunikasi adalah jantung matematika. Dengan demikian, penting untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa.  

Di Jepang, komunikasi matematis merupakan bagian penting dari kegiatan 

pemecahan masalah meskipun tidak secara eksplisit dituangkan dalam kurikulum 

mereka namun ditekankan di dalam kelas  (Isoda, 2007; Khaing, 2007). Dari 

karya-karya yang disajikan di APEC TSUKUBA internasional III konferensi, 

salah satu tujuan dari matematika diberikan di sekolah adalah memiliki 

komunikasi matematis, seperti sekolah-sekolah di Singapura, Malaysia dan 

Filipina (Har, 2007; Lim & Chew, 2007; Ulep, 2007). Karena tujuan dari 

pendidikan ilmu pengetahuan dan matematika adalah untuk mendorong dan 

mempertahankan pembelajaran dengan pemahaman melalui komunikasi yang 

efektif (Opolot, 2014).  Sementara di Indonesia, menurut Peraturan Menteri No.22 

tahun 2006 tentang standar isi, salah satu tujuan mengapa matematika diberikan di 

sekolah adalah agar siswa dapat mengkomunikasikan beberapa ide-ide dengan 

simbol, diagram atau media lain untuk memperjelas situasi atau masalah.  

Beberapa riset menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis penting untuk ditingkatkan (Lilis, 2014; Dahlan, 2015; 

Junaidah, 2015). Pentingnya pemahaman dan komunikasi sejalan dengan yang 

terjadi di lapangan. Dari pengalaman peneliti selama mengajar, pada saat siswa 

diingatkan kembali tentang cara menghitung persentase, terdapat siswa yang salah 

menuliskan rumus. Kesalahan menuliskan rumus seperti ini berarti bahwa 

pemahaman konsep siswa masih kurang. Kesalahan seperti ini dapat berkelanjutan 

jika tidak dilakukan tindakan untuk meningkatkan pemahaman siswa, karena 

siswa akan kesulitan untuk melanjutkan ke materi yang lain seperti menentukan 

persentase apabila diketahui besar sudut pada diagram lingkaran. Kemudian pada 

saat siswa diminta untuk menuliskan cara membuat diagram batang, siswa 

kesulitan menuliskannya, artinya komunikasi matematis siswa masih kurang 

sehingga perlu untuk ditingkatkan. Untuk itu kemampuan pemahaman dan 

komunikasi siswa terhadap matematika harus ditingkatkan. 

Taylor (2012) mengungkapkan bahwa dalam rangka meningkatkan minat 

siswa terhadap matematika dilakukan penelitian bagaimana meningkatkan 

pemahaman matematis siswa. Ketika siswa diberikan soal yang sama dengan 

contoh atau soal rutin, siswa dengan mudah menyelesaikan, tetapi ketika 
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diberikan soal yang berbeda dari contoh maka siswa mengalami kesulitan untuk 

mengerjakan. Pernyataan ini diperkuat Permata (2012) mengatakan bahwa ada 

beberapa faktor penyebab belum optimalnya aktivitas kognitif siswa dalam 

pembelajaran matematika, siswa selalu diarahkan untuk menghafal informasi 

sebanyak-banyaknya kemudian digunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang 

berkaitan dengan hafalan tersebut atau disebut juga soal-soal rutin.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran 

adalah pemilihan strategi pembelajaran, karena itulah yang bisa diciptakan oleh 

guru. Pembelajaran yang diciptakan oleh seorang guru juga harus diperhatikan 

agar siswa tidak merasa jenuh sehingga siswa lebih mudah memahami materi 

yang disampaikan. Seperti yang dikatakan Djamilah (2010) bahwa guru 

matematika memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan siswa. 

Kunci kepercayaan siswa yang dibangun melalui interaksi mereka dengan guru 

terletak pada apa yang telah guru berikan dan bagaimana guru berkomunikasi. 

Kemudian ditegaskan oleh Zakaria (2007, hlm 35) bahwa kualitas pendidikan 

yang guru berikan kepada siswa sangat bergantung pada apa yang guru lakukan di 

dalam kelas. Ini berarti, keberhasilan siswa bergantung pada bagaimana cara guru 

menyampaikan materi sehingga siswa lebih percaya diri. Pembelajaran yang 

umumnya dilakukan adalah pembelajaran yang cenderung berpusat pada guru, 

diawali dengan memberi penjelasan materi kepada siswa kemudian memberi 

contoh soal setelah itu siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan pada akhirnya 

siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal latihan. Pemerintah dalam upaya 

menuju pendidikan yang lebih baik, melakukan perubahan kurikulum yang dibuat 

dengan melihat kondisi apa yang terjadi di lapangan. 

Dalam Kurikulum 2013 yang telah di revisi 2016 pembelajaran tidak lagi 

berpusat pada guru, siswa dituntut aktif dalam pembelajaran. Ini menjadi salah 

satu dari 14 prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013 “dari siswa diberi tahu, 

menjadi siswa mencari tahu” (Daryanto, 2014). Tuntutan kurikulum 2013 yang 

saat ini diberlakukan, meskipun masih terdapat sekolah yang masih belum layak 

menerapkan kurikulum 2013 di sekolahnya karena masa transisi dari kurikulum 

yang lama yaitu KTSP. Untuk itu guru pun dituntut untuk menciptakan 

pembelajaran yang aktif, guru tidak memberi tahu siswa tetapi guru hanya 
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mengarahkan siswa, mengajak siswa berpikir dan membangkitkan kesadaran 

berpikir siswa.  

Dengan demikian maka peneliti memilih strategi metakognitif untuk 

diterapkan dalam pembelajaran. Metakognitif adalah dimensi pengetahuan baru 

setelah taxonomy bloom direvisi (Rukmini, 2008). Di Indonesia terdapat empat 

dimensi pengetahuan berdasarkan permendikbud No 20 Tahun 2016 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan, yaitu faktual, konseptual, prosedural dan 

metakognitif. Strategi metakognitif dipandang perlu karena pengetahuan 

metakognitif melibatkan pengetahuan tentang kognisi secara umum serta 

kesadaran pengetahuan tentang kognisi diri sendiri. Siswa harus sadar akan 

aktivitas metakognitif mereka, dan kemudian secara tepat menggunakannya untuk 

terampil berpikir dan mengoperasikannya (Krathwohl, 2002, hlm. 214). 

Pernyataan ini diperkuat Howard (2004) yang menyatakan bahwa keterampilan 

metakognitif diyakini memegang peranan penting pada banyak tipe aktivitas 

kognitif termasuk pemahaman, komunikasi, perhatian (attention), ingatan 

(memory), dan pemecahan masalah. Sejumlah peneliti yakin bahwa penggunaan 

strategi yang tidak efektif adalah salah satu penyebab ketidakmampuan belajar. 

Adapun strategi metakognitif secara umum terdiri dari tiga tahapan yaitu 

planning (perencanaan), monitoring (pemantauan) dan evaluation (evaluasi) 

(Weinert, 1987; Fogarty, R, 1994; Kwang, 2000; Thamraksa, 2005; Chen, H dan 

Lv, 2010;  Kuzle, 2011; Lai, 2011; Iskandar, SM., 2014). Yang dimaksud 

perencanaan di sini adalah bagaimana guru merencanakan strategi pembelajaran 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun pemantauan adalah proses 

pemantauan kegiatan kognitif dan pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membantu siswa 

menyadari kemampuan mereka sekaligus berkomunikasi dengan siswa bagaimana 

mereka menyampaikan ketidaktahuan mereka. Selanjutnya pada tahap evaluasi 

adalah tahap mengevaluasi, merefleksi apa yang telah siswa pahami, 

mengevaluasi perencanaan dan strategi yang telah disusun. 

Dalam pembelajaran, sebagaimana tercantum dalam UUD No 21 Tahun 

2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, proses metakognitif 

siswa harus termuat, dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan 

rasa ingin tahu siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Syahbana (2013) bahwa 
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metakognisi ini diperlukan dalam setiap proses pembelajaran karena seseorang 

dilatih untuk dapat melakukan perencanaan, pemantauan diri, dan mengevaluasi 

proses berpikirnya.  Kemudian Costa (2003) menegaskan bahwa siswa dapat 

belajar untuk memahami dan mengartikulasi proses mental mereka jika guru 

secara khusus mendorong berpikir tentang berpikir. Strategi Metakognitif merujuk 

kepada cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai proses berpikir siswa. 

Menurut Suherman (2003) metakognisi adalah suatu kata yang berkaitan dengan 

apa yang dia ketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar dan bagaimana 

dia mengontrol serta menyesuaikan perilakunya. Untuk itu, strategi metakognitif 

adalah strategi yang tepat untuk diterapkan. Hal ini dipertegas oleh Amelia (2014) 

bahwa tahap-tahap yang dilakukan siswa dalam strategi metakognitif akan 

berdampak dalam kemampuan pemahaman siswa terhadap materi, karena 

metakognitif memfasilitasi siswa untuk mengontrol pikirannya. Ini diperkuat 

dengan pernyataan bahwa keterampilan kognitif dan metakognitif, sekalipun 

berhubungan tetapi berbeda; keterampilan kognitif dibutuhkan untuk 

melaksanakan tugas, sedangkan keterampilan metakognitif diperlukan untuk 

memahami bagaimana tugas itu dilaksanakan (Schraw, 1998).  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis 

ingin melakukan penelitian tentang “Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan 

Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama melalui Strategi 

Metakognitif”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah untuk penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah peningkatan kemampuan pemahaman siswa dengan Strategi 

metakognitif lebih baik daripada kemampuan pemahaman siswa dengan 

pembelajaran konvensional? 

2. Apakah peningkatan kemampuan komunikasi siswa dengan Strategi 

metakognitif lebih baik daripada kemampuan komunikasi siswa dengan 

pembelajaran konvensional? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam proposal tesis ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa 

melalui pembelajaran dengan strategi metakognitif. 

2. Untuk menganalisis peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

melalui pembelajaran dengan strategi metakognitif. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi 

peneliti, guru, siswa, dan sekolah sebagai suatu sistem pendidikan yang 

mendukung peningkatan proses belajar dan mengajar siswa. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan tentang teori 

kemampuan pemahaman, kemampuan komunikasi dan strategi metakognitif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi atau masukan kepada guru dalam memberikan pelajaran 

yang dinilai sulit dipahami oleh siswa dalam menerima pelajaran. Strategi 

metakognitif diharapkan memberikan suasana yang lebih nyaman dan 

menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas untuk memahami dan 

berkomunikasi dalam menemukan pengalaman baru dalam 

pembelajarannya. 

b. Manfaat bagi siswa 

1) Meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa. 

2) Meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

3) Siswa lebih termotivasi dan lebih mencintai pelajaran matematika. 

c. Manfaat bagi guru 

1) Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan Strategi metakognitif. 

2) Guru lebih termotivasi untuk melakukan penelitian untuk 

meningkatkan prestasi siswa. 
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3) Guru lebih termotivasi untuk menerapkan Strategi dan model 

pembelajaran yang bervariatif sehingga pelajaran matematika menjadi 

menarik. 

Manfaat bagi sekolah adalah memberikan sumbangan yang baik dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 


