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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan membahas tentang konsep, teori-teori dan penelitian yang 

mendukung pembahasan penelitian ini.  

2.1 Kajian Teori 

Adapun beberapa teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah literasi, 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS), kemampuan literasi matematika, kemampuan 

komunikasi  matematis, menulis matematis. 

2.1.1 Literasi 

Kegiatan literasi adalah kegiatan membaca dan menulis yang terkait dengan 

pengetahuan, bahasa, dan budaya (Rahayu, 2016). Kemampuan literasi dapat 

memberdayakan dan meningkatkan kualitas indvidu, keluarga, dan masyarakat. 

Kemampuan literasi membuat individu menjadi melek huruf (bisa baca-tulis) dan 

mampu memahami semua bentuk komunikasi yang lain, karena pada umumnya 

literasi tidak hanya mencangkup kegiatan membaca dan menulis melainnkan juga 

berbicara. Menurut Utama dkk (2016) pengertian literasi dalam konteks GLS 

adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara 

cerdas melalui berbagai aktifitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, 

menulis, dan/atau berbicara. Kemampuan berliterasi peserta didik berkaitan erat 

dengan tuntutan keterampilan membaca yang akan berujung pada kemampuan 

memahami informasi. Hal itu akan menumbuhkembangkan budi pekerti peserta 

didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah agar menjadi pembelajar 

sepanjang hayat (Wiedarti dkk, 2016).
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Dari pengertian tersebut literasi merupakan kemampuan membaca dan 

menulis yang tentunya juga berujung pada melihat, menyimak dan berbicara. 

Kemampuan literasi ini membuat individu menjadi melek huruf  (bisa baca-tulis) 

yang nantinya akan berpengaruh pada pengetahuannya. Setiap sekolah sangat perlu 

untuk memberikan pendidikan literasi kepada peserta didik agar peserta didik dapat 

meningkatkan kemampuannya dalam literasi.  

2.1.2 Gerakan Literasi Sekolah 

GLS memiliki tujuan umum dan tujuan khusus (Utama, 2016). Tujuan umum 

dari GLS yaitu untuk menumbuhkan budi pekerti peserta didik dengan 

pembudayaan ekosistem literasi  yang diwujudkan dalam GLS agar peserta didik 

menjadi pembelajar sepanjang hayat, sedangkan tujuan khusus dari GLS adalah 

untuk menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas 

warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah sebagai teman 

belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola 

pengetahuan, dan menjaga pemberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan 

beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Budaya literasi 

membuahkan hasil yang memuaskan dan menjadikan peserta didik menjadi lebih 

adaptif, gemar membaca, dan mampu menuangkan ide-ide dari hasil bacaan melalui 

tulisan, mengaplikasikan hasil bacaan berupa produk pengolahan lingkungan, 

mengomunikasikan dan mempertanggung jawabkan hasil produk yang dibuat 

dalam bentuk presentasi (Patricia, 2017). 
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2.1.3 Kemampuan Literasi Matematika 

Literasi matematika adalah matematika yang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari (Jumarniati dkk, 2015). Tujuan dari literasi matematika adalah untuk 

melatih siswa menggunakan kemampuan-kemampuan yang berkaitan dalam 

konteks yang tidak terstruktur (Syawahid, 2014). Sedangkan kemampuan literasi 

matematika adalah kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan dan 

menjelaskan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan 

melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, dan 

fakta untuk menggambarkan, menjelaskan atau memperkirakan fenomena/kejadian 

(Agustin dkk, 2015). Termasuk di dalamnya kemampuan untuk menganalis dan 

mengkomunikasikan ide-ide untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari. Kemampuan literasi matematika membantu seseorang untuk 

memahami peran, sekaligus menggunakannya untuk mengambil keputusan-

keputusan yang tepat sebagai warga negara yang membangun, peduli, dan berpikir. 

Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan dan pemahaman tentang matematika sangat 

penting, tetapi lebih penting lagi bisa mengaplikasikan literasi matematika ini untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.4 Kemampuan Komunikasi Matematis 

Pada pembahasan subbab literasi telah dijelaskan bahwa kemampuan literasi  

membuat individu menjadi melek huruf dan mampu memahami semua bentuk 

komunikasi yang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat 

terlepas dari interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi antara manusia dilakukan 

dengan komunikasi. Dunia pendidikan juga tidak dapat terlepas dari komunikasi. 
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Peran komunikasi di dunia pendidikan adalah sebagai cara penyampaian gagasan 

serta pengklarifikasian pendapat dari siswa kepada guru dan sebaliknya. 

Komunikasi menurut KBBI (2014) adalah hubungan atau kontak. Sedangkan 

kemampuan komunikasi adalah kesanggupan yang dimiliki peserta didik untuk 

mengekspresikan gagasannya kepada orang lain baik melalui lisan maupun tulisan. 

Pada konteks belajar dan pembelajaran, komunikasi sangat penting bagi guru untuk 

membangun pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Selain penting bagi guru, 

komunkasi juga sangat penting untuk membangung pemahaman materi siswa. 

Komunikasi yang terjadi pada pembelajaran matematika merupakan hal 

penting. Pelajaran matematika menuntut peserta didik untuk menguasai cara 

mengungkapkan gagasan atau pendapat atau ide dengan cara yang jelas sehingga 

dapat dimengerti orang lain. Berkomunikasi dengan orang lain memerlukan bahasa. 

Bahasa matematika merupakan bahasa yang digunakan saat pembelajaran 

matematika selain dengan bahasa sehari-harinya (Pramita, 2015). Bahasa 

matematika yang demikian dinamakan alat komunikasi matematis. Komunikasi 

matematis adalah suatu proses interaksi dalam kegiatan pembelajaran matematika, 

dimana siswa bisa saling menyampaikan ide-ide matematika (Fajar, 2014). 

Kegiatan komunikasi mampu membantu siswa untuk berdiskusi dan mebahas 

tentang matematika. 

Umar (2012) menyatakan kemampuan komunikasi matematis adalah 

kemampuan berkomunikasi yang meliputi kegiatan penggunaan keahlian 

membaca, menulis, menyimak, menelaah, menginterpretasikan, dan mengevaluasi 

ide, simbol, istilah, serta informasi matematika yang diamati melalui proses 

mendengar, mempresentasikan dan diskusi. 
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2.1.5 Menulis Matematis 

Bahasa merupakan alat berkomunikasi. Dalam matematika simbol-simbol 

merupakan salah satu bahasa matematika. Simbol-simbol tersebut dapat dijadikan 

alat komunikasi berupa tulisan. Menurut KBBI (2014), pengertian menulis adalah 

membuat huruf, angka dan sebagainya menggunakan pena, kapur, dan sebagainya. 

Seseorang dapat merepresentasikan ide-ide atau gagasannya melalui tulisan. 

Representasi dapat dinyatakan secara internal maupun secara eksternal. 

Berpikir ide matematis yang dikomunikasikan dengan wujud verbal, gambar, 

grafik, table, diagram, dan benda konkrit merupakan representasi eksternal. 

Sedangkan berpikir tentang ide tersebut merupakan representasi internal. 

Representasi eksternal  menjadikan ide-ide matematika dibuat lebih konkrit. Siswa 

dapat membangun pemahaman dan penalaran matematis yang kemudian dapat 

mengkomunikasikannya. Representasi ini juga digunakan untuk menggambarkan 

proses pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Menulis matematika 

merupakan bagian dari representasi eksternal. Representasi pada pembelajaran 

matematika dapat berupa simbol-simbol grafis sebagai panyajian satuan-satuan 

ekspresi matematika (Pramita, 2015).  

Qohar (2011) menyebutkan bahwa pengukuran kemampuan komunikasi 

matematis secara tertulis  berdasarkan indikator berikut: kemampuan menyatakan 

dan mengilustrasikan ide matematika dengan model matematika yaitu bentuk 

persamaan notasi, gambar, dan grrafik, atau sebaliknya. Sedangkan Rias dkk. 

(2013) menyatakan indikator komunikasi matematis yakni: (a) menulis matematis; 

(b) menggambar matematis; dan (c) ekspresi matematis. Menulis matematis 
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merupakan kemampuan siswa menjelaskan jawaban permasalahan secara 

matematis, masuk akal, jelas serta tersusun secara logis dan sistematis. 

Menggambar matematis yakni kemampuan siswa melukiskan gambar secara 

lengkap dan benar. Ekspresi matematis yaitu, kemampuan membuat model 

permasalahan matematis dengan benar, kemudian melakukan perhitungan atau 

mendapatkan solusi secara lengkap dan benar. 

Menurut Kartini (2015) menulis matematis dibagi dalam dua kategori yaitu 

kategori informal dan formal. Menulis matematis yang termasuk kategori informal 

meliputi: (a) in-class writing; (b) math autobiographics; (c) reading logs; (d) 

jounals; dan (e) letters. Yang termasuk dalam kategori formal meliputi (a) proof; 

(b) process papers;  (c) summaries of journal articles; (d) solution of journal 

problems; (e) research papers; dan (f) lecture/learning notes. 

Menulis in-class writing dibagi menjadi dua yaitu focused writing dan free 

writing. Pembelajaran matematika melalui  focused writing ditandai dengan terlebih 

dahulu menetukan topik-topik atau tugas-tugas matematis. Pemilihan topik atau 

tugas dapat dilakukan oleh guru maupun siswa. Kemampuan menulis matematis 

dapat dikembangkan dengan pemberian tugas seperti: menyelesaikan tugas uraian, 

membuat rangkuman (summary), menuliskan hasil diskusi, mengidentifikasi atau 

menentukan langkah-langkah menyelesaikan suatu soal, tugas matematis, atau 

mendiskusikan topik-topik tertentu. Untuk mengetahui kemampuan menulis 

matematis dapat dilakukan dengan berbagai cara dan aktivitas, salah satunya bisa 

dengan memberikan tugas-tugas matematis. 

Menulis matematis yang akan diteliti pada penelitian ini merupakan gabungan 

dari pendapat beberapa peniliti terdahulu mengenai komunikasi matematis secara 
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tertulis. Berikut ini merupakan aspek penelitian yang akan digunakan: (a) ekspresi 

matematika, meliputi membuat model matematika, grafik, tabel, dan gambar ; (b) 

menulis teks, meliputi penulisan langkah atau alur menyelesaikan masalah 

matematika dan menggunakan tanda baca. Mengenai indikator akan disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 1. Indikator Menulis Matematis 

Aspek Penelitian Indikator 

Ekspresi Matematika 1. Menuliskan ide matematika dengan bentuk model 

matematika, gambar, grafik atau tabel. 

2. Menuliskan rumus matematika dengan benar. 

Menulis Teks 1. Menuliskan langkah atau alur penyelesaian dengan runtut. 

2. Memberikan keterangan atau alasan terkait langkah-langkah 

jawaban. 
 

Diadopsi dari Syarifah (2017) 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan  

Peneliti bukanlah satu-satunya orang yang meneliti masalah tersebut karena 

telah ada peneliti terdahulu yang membahas tentang meningkatkan kemampuan 

menulis matematis dan kebiasaan literasi matematika. Hasil penelitian terdahulu 

digunakan sebagai referensi bagi peneliti untuk mendukung kerelevansian 

penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang 

kemampuan menulis matematis dan kebiasaan literasi matematika. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anna Andriani pada Juli tahun 2013 dari 

Universitas Negeri Sebelas Maret yang berjudul “Analasis Kemampuan Menulis 

Matematis Siswa Kelas VII SMP Al Irsyad Surakarta Pada Materi Luas Permukaan 

Dan Volume Bangun Ruang Sisi Tegak Tahun Ajaran 2011/2012”. Andriyani 

menggunakan tiga aspek menulis matematis yaitu mathematical expression, 

drawing, dan written text. Hasil penelitian ini adalah: (1) dari 4 subjek penelitian, 

subjek nomor 13 memenuhi ketiga indikator menulis matematis, subjek nomor 5 
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memenuhi indikator gambar, subjek nomor 18 memenuhi indikator ekspresi 

matematika dan gambar, dan subjek nomor 22 memenuhi indikator ekspresi 

matematika dan gambar. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 

menulis siswa adalah dari guru dan siswa sendiri.  

Penelitian lain yang berkaitan dilakukan oleh Agustin Puspitasari pada 

tahun 2015 dari Universitas Jember yang berjudul “ Analisis Kemampuan literasi 

Matematika Siswa Kelas X MIPA 5 SMA Negeri 1 Ambulu Berdasarkan 

Kemampuan Matematika”. Penelitian Agustin bertujuan untuk mendeskripsikan 

dan menggambarkan kemampuan literasi matematika siswa kelas X MIPA 5 SMP 

Negeri 1 Ambulu berdasarkan kemampuan matematika. Agustin menggunakan 

level untuk kemampuan literasi matematika. Level kemampuan literasi matematika 

tertinggi adalah level 6 sementara level terendah adalah level 1.  Hasil penelitian 

ini adalah deskripsi kemampuan literasi matematika dari tiga subjek yaitu S1(siswa 

berkemampuan matematika rendah) berada pada level 2 kemampuan literasi 

matematika, S2 (siswa berkemampuan matematika sedang) berada pada level 2 

kemampuan literasi matematika  dan S3 ( siswa berkemampuan matematika tinggi) 

berada pada level 3 kemampuan literasi matematika. 

Penelitian lain yang ju  ga relevan adalah penelitian dari Dita Latifu Syarifah 

pada Maret tahun 2017 yang berjudul “Analisis Kemampuan Menulis Matematis 

Siswa Kelas VIII di Mts Muhammadiyah 1 Malang”. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk mendeskripsikan kemampuan menulis matematis siswa berdasarkan aspek 

ekspresi dan menulis teks pada sistem persamaan linear dua variabel. Indikator pada 

aspek ekspresi matematika adalah menulis model matematika dan rumus 

matematika. Hasil penelitian tersebut adalah pada aspek menuliskan ekspresi 
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matematika dan menuliskan teks pada soal sistem persamaan linear dua variable 

yaitu siswa mampu menuliskan model matematika sesuai dengan permasalahan 

yang diberikan namun tidak menuliskan dengan lengkap. Sedangkan hasil dari 

indikator aspek menulis teks siswa mampu menuliskan simbol secara tepat tetapi 

tidak konsisten dan siswa mampu menuliskan langkah atau alur tetapi kurang 

lengkap dan runtut.  


