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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Matematis 

2.1.1. Definisi Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu penentu 

apakah siswa sudah paham terhadap konsep-konsep matematika yang telah 

dipelajari selama proses pembelajaran (Ramelan; Musdi & Armiati, 2012). 

Komunikasi ialah  sebuah proses pemberian informasi dari seseorang ke orang 

lain melalui berbagai cara agar informasi yag diberikan dapat diterima 

(Daryanto, 2010). Menurut Solekha, Sri dan Gunawibowo (2013) komunikasi 

dalam matematika merupakan kemampuan memahami konsep siswa saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung.. 

Bagian penting dari standar komunikasi matematika yang perlu dimiliki 

peserta didik adalah kemampuan mengemukakan ide matematika dari suatu teks, 

baik lisan maupun tulis (Hadi, 2010). Menurut Wahyudin (2012) komunikasi 

dapat membantu siswa  mempelajari konsep matematis yang baru ketika siswa 

memainkan peran, memberikan penjelasan lisan dan tulis serta menulis symbol-

simbol matematika.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

komunikasi matematis merupakan proses penyampaian informasi matematika 

dari seseorang kepada orang lain melalui lisan atau tulis yang bertujuan 

memperjelas masalah yang diberikan. 
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2.1.2. Jenis-Jenis Komunikasi Matematis 

Menurut Nurahman (2011)  secara umum komunikasi matematis terbagi 

atas komunikasi lisan dan tulis. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang 

terjadi saat kegiatan diskusi kelompok sedangkan komunikasi tulis merupakan 

komunikasi yang dapat terjadi pada tiga kegiatan, yaitu (1) memaparkan ide atau 

situasi dari suatu gambar atau grafik dengan bahasa sendiri dalam bentuk tulis, 

(2) menggambarkan suatu situasi dengan gambar atau grafik serta (3) 

menyatakan suatu situasi sesuai model matematika (ekspresi matematika) 

(Rachmayani,2014). 

Menurut Yulianto & Sutiarso (2017) Kemampuan komunikasi 

matematika terbagi menjadi dua yaitu komunikasi lisan (talking) dan 

komunikasi tulis (writing). Komunikasi lisan dilihat dari keterlibatan siswa 

dalam kegiatan diskusi. Sementara komunikasi matematika tulis adalah 

kemampuan siswa tentang penggunaan kosa kata (vocabulary), baik notasi dan 

struktur matematika dalam menghubungkan dan memahami gagasan untuk 

pemecahan masalah.. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa  komunikasi 

terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi matematis lisan dan komunikasi 

matematis tulis. Komunikasi lisan adalah kemampuan siswa dalam 

menyampaikan ide atau gagasan secara lisan sedangkan komunikasi matematis 

tertulis adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan ide atau gagasan melalui 

tulis. Dalam penelitian ini kemampuan komunikasi terbagi menjadi dua yaitu 

kemampuan komunikasi lisan tulis siswa. 
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2.1.3. Indikator Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis siswa dapat diukur dengan  indikator 

seperti yang dikemukakan oleh Sumarmo (2012), antara lain: (1) 

menghubungkan benda nyata, gambar atau persamaan  ke dalam bentuk 

matematika, (2) menjelaskan situasi dan relasi matematika secara lisan atau tulis 

menggunakan bentuk aljabar, gambar maupun persamaan, (3) menguban 

kejadian nyata menjadi bahasa atau simbol matematika, (4) mendengarkan, 

menulis dan berdiskusi, (5) membaca hasil diskusi dan membuat pertanyaan 

yang sesuai, (6) merumuskan definisi dan generalisasi serta menyusun argumen,. 

Menurut NCTM (dalam Husna;Ikhsan dan & Fatimah, 2013) indikator 

komunikasi matematis terbagi atas: (1) kemampuan menyampaikan ide 

matematis secara lisan dan tulis serta mengungkapkannya secara visual, (2) 

kemampuan memahami dan mengevaluasi ide matematis secara lisan, tulis, atau  

bentuk visual lainnya, (3) kemampuan menggunakan istilah-istilah, notasi 

matematika  serta struktur dalam menyampaikan idenya. Berdasarkan 

pemaparan di atas indikator yang peneliti  gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis Lisan 

No Aspek Komunikasi Matematis 
Indikator Komunikasi Matematis 

Lisan 

1 Kemampuan mengekspresikan ide-ide 

matematika melalui lisan dan 

mendemonstrasikan serta menggambarkan 

secara visual. 

a. Ketepatan dalam 

menyampaikan materi bangun 

ruang sisi datar kepada teman 

kelompoknya. 

b. Kejelasan berbahasa. 

2 Kemampuan untuk menggunakan istilah-istilah, 

notasi  matematika dan struktur-strukturnya 

dalam  menyampaikan ide matematika serta 
menggambarkan hubungan-hubungan dengan 

model-model situasi.  

a. Ketepatan membaca notasi 

matematika dalam kegiatan 

diskusi 
b. Menjelaskan materi secara 

lisan menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami. 

3 Kemampuan memahami, menginterprestasikan 

dan mengevaluasi ide-ide matematika baik 

secara lisan atau bentuk visual lainnya. 

a. Memahami materi bangun 

ruang sisi datar yang dijelaskan 

teman kelompoknya. 

b. Ketepatan memberikan 

pendapat dalam berdiskusi. 

c. Memberikan masukan dengan 

teori yang jelas dan akurat. 

 

 
Tabel 2.2 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis Tulis 

No Aspek Komunikasi Matematis Indikator Komunikasi Matematis Tulis 

1 Kemampuan mengekspresikan 

ide-ide matematika melalui tulis 

dan mendemonstrasikan serta 

menggambarkan secara visual. 

a. Menggunakan ide dan menuliskan 

pemikirannya untuk menyelesaikan masalah. 

b. Menginterprestasikan ide matematika dalam 

bentuk gambar atau persamaan.. 

2 Kemampuan menggunakan 

istilah-istilah, notasi  matematika 

serta struktur-strukturnya dalam 
menyampaikan ide matematika, 

serta menghubungkannya dengan 

model-model situasi. 

a. Menggunakan representasi untuk menyatakan 

konsep matematika secara tulis. 

b. Menafsirkan solusi yang ditemukan melalui 
tulis. 

3 Kemampuan memahami, 

menginterprestasikan dan 

mengevaluasi ide-ide matematika 

baik secara tulis maupun dalam 

bentuk visual lainnya. 

a. Menuliskan solusi dengan menggunakan 

istilah-istilah dan notasi-notasi matematika 

secara tepat untuk menyajikan idenya dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

b. Menyajikan pendapatnya yaitu berupa 

penyelesaian permasalahan yang ditulis pada 

lembar kerja siswa secara terstruktur. 

c.  

2.2 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk 

tingkah laku yang diinginkan (Rifa’i & Anni, 2012). Menurut Hamzah (2011)  
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pembelajaran dapat diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan siswa 

dengan guru pada suatu lingkungan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah  dalam Permdiknas Nomor 58 Tahun 2014, yaitu agar siswa memiliki 

kemampuan : 1) pemahaman konsep matematika, mampu mengaitkan 

antarkonsep dan mampu menggunakannya untuk memecahkan masalah secara 

tepat dan akurat, 2) penalaran dalam meyusun bukti serta menjelaskan ide dan 

pernyataan matematika, 3) pemecahan masalah yang memuat kemampuan 

memahami, menyelesaikan serata memberikan solusi tentang suatu 

permasalahan, 4) mengkomunikasikanmenggunakan tabel, gambar atau media 

lainnya, 5) menghargai pembelajaran matematika, mempunyai minat, rasa ingin 

tahu serta kepercayaan diri dalam memecahkan suatu permasalahan. 

2.3 Model Pembelajaran Artikulasi 

Menurut Darkasyi (2014) penggunaan model pembelajaran yang tepat 

dapat meningkatkan motivasi, ketertarikan, dan pemahaman peserta didik 

terhadap materi. Model pembelajaran artikulasi merupakan model dimana 

prosesnya seperti pesan berantai, maksudnya materi yang telah guru berikan 

dilanjutkan oleh siswa untuk memaparkannya kepada pasangan kelompoknya 

begitu pun sebaliknya. Model pembelajaran artikulasi memiliki keunikan 

dimana siswa diharuskan menjadi ‘penyampai pesan’ dan juga sebagai 

‘penerima pesan’ (Santoso, 2011). 

Menurut Ngalimun (2014) sintaks model pembelajaran artikulasi ialah: 

pemberian kompetensi, pembentukan kelompok secara berpasangan, siswa 

menyampaikan materi kepada pasangan kelompoknya begitupun sebaliknya, 
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penyampaian hasil diskusi, melakukan kesimpulan dengan bimbingan guru. 

Cirri khas model pembelajaran artikulasi yaitu penyampaian informasi secara 

berantai serta peranan siswa yang menjadi penyampai dan penerima pesan. 

Model pembelajaran artikulasi dapat membantu siswa menyerap materi serta 

meningkatkan konsentrasinya. 

Menurut Aqib (2013) langkah-langkah model pembelajaran artikulasi 

adalah sebagai berikut: 1) guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, 2) 

guru menyajikan materi sesuai tujuan pembelajaran, 3) membentuk kelompok 

berpasangan dua orang, 4) menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu 

menceritakan materi yang baru diterima dari guru dan pasangannya mendengar 

sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran, begitu juga 

kelompok lainnya, 5) menugaskan siswa secara bergiliran atau diacak 

menyampaikan hasil diskusinya, 6) guru mengulangi/ menjelaskan kembali 

materi yang sekiranya belum dipahami siswa, 7) kesimpulan/ penutup. 

Menurut Suprijono (2009) langkah-langkah pembelajaran artikulasi yaitu: 

1) penyampaian kometensi oleh guru, 2) penyajian materi oleh guru, 3) 

membentuk kelompok untuk mengetahui kemampuan siswa, 4) memilih siswa 

untuk menyampaikan materi kepada pasangan kelompoknya begitu pun 

sebaliknya, 5) memilih siswa untuk menyampaikan hasil dari diskusinya, 6) 

penjelsan materi yang belum siswa pahami oleh, 7) kesimpulan. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adapun  sintaks 

model pembelajaran artikulasi yang akan diterapkan pada penelitian ini yaitu: 1) 

guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.2) guru menyajikan materi 

sesuai tujuan pembelajaran, 3) membentuk kelompok secara berpasangan, 4) 
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menugaskan salah satu siswa dari pasangan itu menceritakan materi yang baru 

diterima dari guru dan pasangannya mendengar sambil membuat catatan-catatan 

kecil, kemudian berganti peran, begitu juga kelompok lainnya, 5) menugaskan 

siswa secara bergiliran atau diacak menyampaikan hasil diskusinya, 6) guru 

mengulangi/ menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami siswa, 

7) kesimpulan/ penutup. 

2.4 Komunikasi Matematis dengan Setting Artikulasi 

Komunikasi merupakan aspek yang cukup penting dalam pembelajaran 

matematika, matematika pada dasarnya matematika merupakan suatu bahasa 

sedangkan belajar matematika itu sendiri merupakan suatu aktivitas. Pada 

pembelajaran matematika yang berpusat pada siswa, pesan tidak hanya 

didapatkan dari guru melainkan juga dari siswa dan orang lain. Pesan yang 

diberikan berupa konsep yang  diberikan dengan cara lisan dan tulis.. Ketika 

kegiatan diskusi kemampuan komunikasi siswa sangat dibutuhkan agar siswa 

menggambarkan, menjelaskan serta memberikan pernyataan dan pertanyaan 

kepada siswa maupun guru dan dapat memahami pembelajaran matematika 

(Rachmayani, 2014). 

Model pembelajaran artikulasi merupakan model pembelajaran yang 

menuntut siswa aktif dalam pembelajaran dimana siswa dibentuk menjadi 

kelompok kecil yang masing-masing siswa dalam kelompok tersebut 

mempunyai tugas mewawancarai teman kelompoknya tentang materi yang baru 

dibahas. Konsep pemahaman sangat diperlukan dalam model pembelajaran ini. 

Tujuan model pembelajaran artikulasi ialah membantu meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memaparkan pendapatnya melalui lisan dan tulisan 
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serta meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran matematika. 

Melalui pembelajaran artikulasi diharapkan dapat membantu siswa dalam 

berkomunikasi serta bernalar dengan baik jika diberikan suatu masalah. 

Tabel 2.3 Sintaks Pembelajaran Artikulasi dalam Pembelajaran 

No Langkah-langkah Pembelajaran 

Artikulasi 
Kemampuan Matematis 

1 Guru menjelaskan materi pembelajaran 

dan meminta siswa membentuk 

kelompok. 
Kemampuan mengekspresikan ide-ide 

matematis melalui lisan, tulis, dan 

mendemonstrasikannya serta 

menggambarkannya secara visual, 

2 Menugaskan siswa menyampaikan 

materi kepada pasangan kelompoknya 

sedangkan pasangannya mendengarkan 

dan memahami materi sambil membuat 

catatan kecil, kemudian berganti peran, 
begitu juga kelompok lainnya 

3 Memilih siswa secara bergiliran atau 

dengan diacak untuk menyampaikan 

hasil diskusinya. 

Kemampuan menggunakan istilah-

istilah, notasi  matematika dan struktur-

strukturnya untuk menyampaikan ide, 

dan menghubungkannya dengan model-

model situasi.. 

4 Guru mengulangi/menjelaskan kembali 

materi yang sekiranya belum dipahami 

siswa. 

Kemampuan memahami, 

menginterpretasikan, dan mengevaluasi 

ide-ide matematis lisan, tulis, ataupun 

bentuk visual lainnya, 
5 Kesimpulan/penutup. 
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