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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Tujuan Pembelajaran Matematika SMP 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang di ajarkan di sekolah, 

baik dari jenjang sekolah dasar, menengah ataupun perguruan tinggi. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2006 tentang 

tujuan pembelajaran matematika yaitu: 1) Memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dantepat, dalam pemecahan masalah, 2) 

Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika, 3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah,merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkansolusi yang diperoleh, 4) Mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

Berdasarkan tujuan matematika, pembelajaran matematika berfungsi 

mengembangkan kemampuan bernalar, sebagai alat pemecah masalah dan alat 

komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pengembangan 

pembelajaran matematika sangat dibutuhkan dimana, seorang siswa telah 

mengembangkan pembelajaran matematikanya tersebut dari tingkat Sekolah 

Dasar (Falafah, 2010). Dengan demikian tujuan pembelajaran yang diharapkan 

tidak hanya siswa menguasai materi saja melainkan dibutuhkannya kemampuan 

komunikasi dalam mengkomunikasikan materi yang telah dikuasai. Siswa 

diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dalam menyampaikan informasi 
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secara atau mengkomunikasikan gagasan secara baik dan  mandiri. Begitu halnya 

sama dengan pembelajaran model Reciprocal Teaching dimana siswa diberikan 

kesempatan untuk mempelajari materi terlebih dahulu, sebelum siswa 

menjelaskan kepada siswa yang lain. Model ini adalah salah satu upaya agar siswa 

dapat meningkatkan potensi kemampuan komunikasi matematis siswa, karena ini 

merupakan salah satu tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran matematika. 

2.2. Pengertian Kemampuan Komunikasi 

Kemampuan Komunikasi adalah kemampuan dalam menyampaikan ide 

atau pesan kepada orang lain yang dapat dikembangkan melalui proses 

penyampaian informasi yang telah diterima dan disampaikan kembali kepada 

orang lain, informasi tersebut dapat di sampaikan baik secara lisan maupun 

tertulis (Hodiyanto, 2017). Sependapat dengan Hodiyanto, Wahyudin (2012) 

menyatakan bahwa kemampuan komunikasi merupakan penguasaan siswa dalam 

mengkomunikasikan apa yang telah dipelajari sebagai isi pesan yang perlu 

disampaikan terhadap orang lain berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh 

agar pengetahuannya dapat diapresiasi oleh orang lain dan disempurnakan jika 

pemahaman dari siswa tersebut dirasa kurang benar. 

Lebih lanjut Mahmudi (2009) menjelaskan bahwa kemampuan 

komunikasi adalah keahlian yang dimiliki individual dalam berinteraksi untuk 

mengekspresikan ide-ide dan pemahaman pesan yang telah diterima seseorang 

baik itu secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut 

dapat disimpulkan mengenai pengertian kemampuan komunikasi adalah suatu 

kemampuan dalam proses berinteraksi yang terdapat maksud saling melengkapi, 

memperbaiki, dan memahami persoalan-persoalan yang dialami oleh siswa yang 
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terjadi pada proses komunikasi. Adapun pengertian kemampuan komunikasi 

merupakan keterampilan pada seseorang untuk mengemukakan atau mengirim 

pesan dengan jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan tersebut. 

2.3. Pengertian Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis mampu terbentuk ketika siswa belajar 

dalam kelompok, ketika siswa menjelaskan suatu algoritma untuk memecahkan 

suatu persamaan, ketika menyajikan cara unik, untuk memecahkan masalah, 

ketika siswa mengkonstruk dan menjelaskan suatu representasi grafik terhadap 

fenomena dunia nyata, atau ketika siswa memberikan suatu gambar-gambar 

(Ansari, 2009). Dan menurut Armiati (2009) kemampuan komunikasi matematis 

adalah suatu keterampilan yang sangat penting dalam matematika, yaitu 

kemampuan untuk mengemukakan atau mengekspresikan ide-ide matematika 

secara tersusun kepada temannya, guru dan lingkungannya melalui bahasa lisan 

maupun bahasa tulisan. Dengan adanya komunikasi matematis, guru dapat 

mengetahui dengan kemampuan siswa dalam menginterpretasikan dan 

mengekspresikan pemahaman konsep yang telah diketahui atau diperlajari siswa.  

2.3.1. Komunikasi Lisan 

Komunikasi lisan adalah berbicara dan menyimak. Dalam praktek 

komunikasi, keduanya saling berkesinambungan, ada orang yang berperan 

seabagai pembicara (penyampaian pesan secara lisan) dan ada pula yang berperan 

sebagai penyimak (penerima pesan lisan). Dalam pembelajaran, komunikasi 

secara lisan lebik terlihat selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga 

penilaian bisa dilakukan melalui pengamatan, dengan demikian komunikasi lisan 

merupakan keterampilan (skill) dalam aspek psikomotorik (Son, 2015) 
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 Mengacu pada pada NTCM (2000), maka dapat dikembangkan indikator 

untuk komunikasi matematis siswa secara lisan, sebagai berikut: 

Tabel 2.1: Indikator Kemampuan Komunikasi Matematika Secara Lisan 

No Komunikasi Matematika Indikator Kemampuan Komunikasi Matematika 

Secara Lisan 

1. Kemampuan mengekspresikan ide-ide 

matematika melalui lisan tulisan dan 

mendemonstrasikanya serta 

menggambarkan secara visual 

a. Menjelaskan ide-ide matemaika yang berkaitan 

dengan materi melalui tanya jawab 

  b. Menyampaikan gagasan atau pendapat yang 

berkaitan dengan materi  

2. Kemampuan memahami, 

menginterpretasikan dan mengevaluasi 

ide-ide matematika baik secara lisan, 

tulisan maupun dalam bentuk visual 
lainnya 

a. Menjelaskan suatu representasi matematika 

tertulis secara lisan menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami 

  b. Menyimpulkan suatu representasi dalam bentuk 

ide/gagasan secara lisan  

3. Kemampuan untuk menggunakan 

istilah-istilah, notasi-notasi matematika 

dan struktur-strukturnya untuk 

menyajikan ide-ide matematika dan 

menggambarkan hubungan-hubungan 

dengan model-model situasi 

a. Menjelaskan suatu ide, gambar, diagram atau 

benda nayata ke dalam istilah-istilah, notasi, 

notasi, atau model matematika terkait materi 

secara lisan 

 

2.3.2. Komunikasi Tertulis 

Komunilkasi tertulis adalah suatu kegiatan komunikasi menggunakan 

tulisan sebagai syaratnya, yang meliputi mambaca dan menulis. Keduanya tidak 

dapat dipisahkan karena saling terkait satu dengan yang lain. Dalam pembelajaran 

komunikasi tertulis terdapat penilaian melalui hasil belajar, berupa ulangan 

harian, tugas maupun ujian semester, adapun komunikasi tertulis tersebut 

termasuk dalam kemampuan (ability) dalam aspek kognitif (Son, 2015). 

Mengadaptasi dari NTCM (2000), maka dapat dikembangkan indikator 

untuk kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



10 
 

Tabel 2.2: Indikator Kemampuan Komunikasi matematis Secara Tertulis 

No Komunikasi Matematika Indikator Kemampuan Komunikasi Matematika 

Secara Tertulis 

1. Kemampuan mengekspresikan ide-ide 

matematika melalui lisan tulisan dan 

mendemonstrasikanya serta 

menggambarkan secara visual. 

a. Menggunakan ide dan menuliskan 

permikirannya yang berkaitan dengan materi. 

  b. Menginterpretasikan  ide matematika dalam 

bentuk gambar dan aljabar. 

2. Kemampuan memahami, 

menginterpretasikan dan mengevaluasi 

ide-ide matematika baik secara lisan, 

tulisan maupun dalam bentuk visual 
lainnya. 

a. Memahami suatu representasi untuk menyatakan 

dan menyimpulkan konsep matematika secara 

tertulis. 

  b. Menyajikan ide-ide atau pendapatnya yaitu 

berupa rangkuman atau uraian terkait materi. 

3. Kemampuan untuk menggunakan 

istilah-istilah, notasi-notasi matematika 

dan struktur-strukturnya untuk 

menyajikan ide-ide matematika dan 

menggambarkan hubungan-hubungan 

dengan model-model situasi. 

a. Menuliskan konsep matematika dengan 

menggunakan istilah-istilah dan notasi-notasi 

matematika yang terkait dengan materi. 

 

2.4. Model Pembelajaran Reciprocal Teaching 

Sebelum membahas pengertian model Reciprocal Teaching berikut teori 

yang mendukung model Reciprocal Teaching. Model pembelajaran terbalik 

(reciprocal teaching) ini didukung oleh beberapa teori, karena teori ini membantu 

pengajaran dalam menjelaskan strategi pembelajaran yang digunakan. Berikut 

adalah teori yang mendukung Reciprocal Teachingatau pembelajaran terbalik 

pertama Teori Vygoyaky dalam teori ini menekankan pada hakekat sosiokultural 

dari pembelajaran. Vygotsky meyakini bahwa pembelajaran terjadi jika siswa 

bekerja pada jangkauan yang disebut Zone Of Proximal Development. Proses 

belajar berlangsung ketika siswa bekerja dalam zona perkembangan yang tepat. 

Tugas-tugas yang tercakup dalam zona perkembangan yang tepat itu adalah ketika 

anak belum bisa mengerjakan tugas sendiri namun mereka harus dibantu oleh 

teman sebayanya atau orang dewasa. Ide penting lain dari Vygotsky adalah 

scaffolding dan teori yang kedua Teori Ausubel dimana belajar dikatakan menjadi 
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bermakna bila informasi yang dipelajari siswa disusun sesuai dengan struktur 

kognitif yang dimiliki siswa sehingga siswa dapat mengaitkan informasi barunya 

dengan struktur kognitif yang dimilikinya (Marlina, 2011). 

Adapun pengertian Reciprocal Teaching adalah model pembelajaran 

berupa kegiatan mengajarkan materi kepada teman. Pada model pembelajaran ini 

siswa berperan sebagai guru untuk menyampaikan materi kepada teman-temannya 

secara berkelompok. Dan guru lebih berperan sebagai model yang menjadi 

fasilitator dan pembimbing yang melakukan scaffolding. Scaffolding adalah 

bimbingan yang diberikan oleh orang yang lebih tahu kepada orang yang kurang 

tahu atau belum tahu. Menurut Palinscar (1986) dalam (Shoimin, 2014)  

Reciprocal Teaching terdapat empat strategi yaitu: 

a. Question Generating 

Staretegi ini, siswa diberi kesempatan untuk membuat pertanyaan terkait materi 

yang sedang dibahas. Pertanyaan tersebut diharapkan dapat menguatkan 

konsep siswa pada materi yang sedang diajarkan. 

b. Clarifying  

Staretegi ini, meruapakan kegiatan terpaling penting saat pembelajaran, 

khususnya bagi siswa yang memiliki kesulitan dalam memahami suatu materi. 

siswa dapat bertanya kepada guru apabila ada konsep yang dirasa masih atau 

belum bisa dipecahkan bersama kelompoknya. 

c. Predicting 

Strategi ini, adalah strategi siswa melakukan hipotesis atau perkiraan mengenai 

konsep apa yang akan didiskusikan selanjutnya oleh penyaji. 

d. Summarizing 
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Startegi ini, terdapat kesempatan untuk siswa mengidentifikasikan dan 

mengintegrasikan informasi-informasi yang terkandung dalam materi. 

Selanjutnya langkah-langkah model Reciprocal Teaching. 

a. Mengkelompokkan siswa dan diskusi kelompok.  

Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Pengelompokan siswa 

berdasarkan kemampuan siswa hal ini bertujuan agar krmampuan setiap 

kelompok sama. 

b. Menyajikan hasil kerja kelompok 

Guru meminta masing-masing kelompok atau salah satu kelompok untuk 

menjelaskan hasil temuannya di depan kelas. 

c. Membuat pertanyaan (Question Generating)  

setelah materi tersampaikan oleh masing-masing kelompok, kelompok lain 

menanggapi atau bertanya akan hasil temuan yang disampaikan. 

d. Mengklarifikasi permasalahan (Clarifiying) 

siswa diberikan kesempatan untuk bertanya akan materi yang dianggap sulit 

kepada guru.  

e. Memberikan soal latihan yang terdapat soal pengembangan (Predicting) 

siswa mendapatkan soal latihan dari guru untuk dikerjakan secara kelompok. 

Soal ini memuat soal materi yang telah di bahas dan yang akan dibahas. Hal ini 

agar siswa dapat memprediksi materi apa yang akan di bahas selanjutnya. 

f. Menyimpulkan materi yang diperlajari (Summarizing) 

Siswa dan guru bersama-masa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.  

Dengan demikian pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan langkah-

langkah model pembelajran Reciprocal teaching sesuai dengan penjelasan di atas. 
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2.5. Penelitian Relavan 

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan  

peneliti lakukan. Suparni (2016) tingkat SMP penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen dengan desain Randomized 

Control Pre-Test and Post-Test Design. Populasi yang diteliti adalah siswa kelas 

VIII yang berjumlah 319 orang. Sampel diambil dengan teknik cluser, adapun 

setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama menjadi sampel. Data 

yang telah dikumpulkan menggunakan intrumen Tes yang telah di validasi untuk 

mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis. Pada 

penelitian ini kelas dibagi dua kelas pembelajaran Reciprocal Teaching dan 

pembelajaran biasa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tes yang sama 

pada dua perlakuan kelas, hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

masing-masing perlakuan kelas. setelah dilakukannya tes, berdasarkan hasil ini 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal siswa. 

Kemudian proses pembelajaran pada kedua kelas ini dilaksanakan sesuai dengan 

model pembelajaran yang digunakan. Dan berdasarkan hasil observasi terhadap 

aktivitas siswa menggunakan model pembelajaran reciprocal teaching pada salah 

satu kelas, diperoleh rata-rata dalam kategori tinggi.  

Selain merujuk pada penelitian Suparni, penelitian ini juga merujuk pada 

penelitian Permatasari (2016) pada penelitian ini diberlakukan dua kelas yaitu 

kelas konvensional dan kelas Reciprocal Teaching dengan jenis penelitian 

kuantitati kualitatif. Populasi yang diteliti ialah siswa kelas VIII semester ganjil 

SMP Negeri 3 Bandar Lampung. Peneliti menyimpulkan bahwa peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas Reciprocal Teaching 
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mengalami meningkatan yang sangat baik dibaningkan dengan kelas 

konvensional.  Peniliti memilih penelitian ini sebagai rujukan dikarena sama-sama 

menerapkan model pembelajaran Reciprocal Teaching dan juga membahas 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Pembedanya adalah penelitian yang 

dilakukan Permatasari, jenis penelitian yang digunakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 




