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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1.Pembelajaran Matematika SMP 

Pembelajaran matematika terdiri dari dua kata, yaitu pembelajaran dan 

matematika. Pembelajaran merupakan proses interaksi antar siswa dan guru di 

dalam kelas maupun di luar kelas yang mencakup lingkungan belajar 

menggunakan berbagai sumber belajar (bahan ajar) (Aditya, 2016; Hanafy, 2014; 

Midrawati, 2017). Matematika merupakan ilmu umum yang mendasar sebagai 

aspek penerapan dan penalaran sebagai penguasaan ilmu dan teknologi yang 

mengembangkan daya pikir manusia (Indah, Mania, & Nursalam, 2016; Lanya, 

2016). Pembelajaran matematika merupakan proses belajar yang dibangun dan 

dibentuk oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa, serta dapat 

mengkontroduksi materi pelajaran baru (Mawaddah & Maryanti, 2016). 

Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2015 mengatakan bahwa proses 

pembelajaran siswa sebagai individu yang berusaha mengembangan potensi diri 

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Siswa dalam proses 

pembelajaran harus menguasai, memiliki, dan menghayati seperangkat sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 tahun 2017
 

memaparkan bahwa guru dalam proses 

pembelajaran tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menegah. Pembelajaran tingkat menengah pertama (SMP) kurikulum 

13 dikembangkan. penyempurnaan pola pikir yang awalnya berpusat pada guru, 

satu arah, terisolasi, pasif, dan belajar sendiri. Diubah menjadi pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, pembelajaran interaktif, jejaring, aktif, dan berkelompok. 

Sedangkan dalam penguatan materi pelajaran dilakukan dengan cara pendalaman 

dan peluasan materi yang relevan bagi siswa. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 68 tahun 2013 mengatakan bahwa tujuan dari pembelajaran 
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yaitu mempersiapkan individu agar memiliki kemampuan yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, efektif, serta mampu mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Tujuan pembelajaran matematika menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2014 yaitu: (1) Pemahaman konsep 

matematika, kompetensi dalam menjelaskan hubungan antarkonsep dan 

menggunakan konsep secara akurat, luas, efisien, tepat dalam memecahkan 

masalah, (2) melakukan penyelesaian masalah menggunakan pola sebagai 

dugaan, dan mampu membuat generalisasi data yang ada, (3) menggunakan 

penalaran pada sifat matematika, melakukan penyederhanaan pada manipulasi 

matematika, menganalisis pemecahan masalah, (4) gagasan dan penalaran dapat 

dikomunikasikan dalam menyusun bukti matematika menggunakan kalimat 

lengkap, simbol, tabel diagram sebagai penjelas masalah, (5) memiliki sikap rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat untuk mempelajari matematika, serta percaya diri 

dalam memecahkan masalah, (6) memiliki sikap konsisten, taat azas, toleran, 

menghargai pendapat orang lain, santun, demokeasi, tangguh, kreatif, kerjasama, 

adil, jujur, teliti, cermat, luwes, dan terbuka, (7) pengetahuan matematika 

dilakukan dalam kegiatan motoric, (8) penggunaan alat peraga sederhana maupun 

teknologi dalam melakukan kegiatan matematika. 

Pembelajaran matematika menitik beratkan pada pemahaman konsep 

yang harus dimiliki oleh siswa. Dikatakan lebih lanjut kemampuan memahami 

konsep matematika, menjelaskan hubungan antar konsep, dan menerapkan kosep 

atau algoritma luwes, akurat tepat dalam memcahkan masalah (Mawaddah & 

Maryanti, 2016). Tujuan pembelajaran tersebut sejalan dengan gagasan mengenai 

literasi matematika yaitu kemampuan siswa dalam merumuskan menggunakan 

konsep konsep matematika, prosedur, dan fakta (Nurdianasari, 2015). 
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2.2.Model Pembelajaran Cooperative Script 

1. Pengertian Model Pembelajaran Cooperative Script

Model pembelajaran merupakan suatu kerangka yang berisi pedoman 

guru untuk mengelola kelas berbentuk prosedural dari awal sampai akhir 

pembelajaran (Muizaddin & Santoso, 2016; Mukrima, 2014; Trianto, 2014). 

Salah satu model pembelajaran yang berkembang adalah model pembelajaran 

kooperatif. Dikarenakan pada kurikulum K13 tingkat menengah pertama diubah 

lebih berpusat pada siswa dan belajar secara berkelompok (berkooperatif). 

Model pembelajaran kooperatif yaitu kegiatan pembelajaran dilakukan 

semua siswa secara berkelompok saling bertatap muka sehingga siswa 

berkomunikasi tidak hanya dengan guru saja namun dengan siswa lain (Mustajab 

& Fatmaryanti, 2013). Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif menurut Tarbiyah, 

Raden, Palembang, Abidin, & No  (2011), yaitu: (1) Kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan secara tim, (2) mengelola kelas berdasarkan pada manajemen 

kooperatif, (3) kemauan siswa dalam bekerja sama, (4) keterampilan siswa dalam 

bekerja sama. Salah satu model pembelajaran kooperatif yang berkembang 

dengan jumlah siswa sedikit adalah model pembelajaran Cooperative Script. 

Model pembelajaran Cooperative Script adalah metode belajar di mana 

siswa bekerja berpasangan dan bergantian dalam menyampaikan materi yang 

dirangkum dan menjelaskan secara lisan materi yang dipelajari (Mustajab & 

Fatmaryanti, 2013; Rifa’i, 2015; Zamzani & Munoto, 2013). Cooperative Script 

adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan 

mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari (Schoonenboom, 

2008). Model pembelajaran cooperative script merupakan model pembelajaran 

yang mengajak siswa dalam pembuatan rangkuman dari materi yang sedang 

dipelajari, selanjutnya menjelaskan materi dengan teman kelompok (Loviana et 

al., 2013). Cooperative script merupakan salah satu model pembelajaran yang 

melibatkan siswa bekerja sama secara berpasangan dengan kelompok, dan 
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menyampaikan bergantian secara lisan bagian materi yang dipelajari (Noor & 

Norlaila, 2014).  

2. Karakteristik Model Pembelajaran Cooperative Script

Menurut Zamzani & Munoto (2013), model pembelajaraan cooperative 

script memiliki ciri-ciri yaitu (1) Model pembelajaran secara berkelompok dan 

siswa bekerja secara bergantian menyampaikan materi yang dipelajari, (2) siswa 

menyampaikan materi yang telah guru berikan, (3) siswa dibagi secara 

berpasangan atau siswa berjumlah dua orang, (4) tugas siswa pertama yaitu 

mencari ide pokok dan penyampaian materi dengan ketentuan tiap orang berbeda 

sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki siswa, (5) tugas siswa kedua yaitu 

mendengarkan materi yang disampaikan oleh temannya untuk menyimak, 

mengoreksi, menunjukkan ide pokok yang kurang, membantu menghafal dan 

mengingat materi sebelumnya. 

Menurut para ahli dampak adanya penerapan model pembelajaran 

Cooperative Script dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa 

(Loviana et al., 2013). Selain itu, penerapan model pembelajaran cooperative 

script diantaranya yaitu dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dan 

komunikasi matematis siswa (Rifa’i, 2015). Dampak bagi siswa jika model 

pembelajaran cooperative script yang digunakan adalah melatih kemampuan 

berbicara, baik itu dalam lingkup yang kecil ataupun besar, kemampuan 

mendengarkan yang merupakan salah satu praktek literasi seorang siswa, siswa 

menjadi lebih aktif, dan meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri anak 

(Loviana et al., 2013). Sehingga dalam penerapan model pembelajaran 

Cooperative Script diharapkan dapat mengembangkan kemampuan pemahaman 

konsep siswa. 

3. Langkah-langkah Model Pembelajaran Cooperative Script

Kegiatan pembelajaran pasti memiliki sintak atau langkah-langkah yang 

akan dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah 

model pembelajaran cooperative script  yaitu: (a) pembentukkan kelompok; (b) 

pemberian materi; (c) memahami materi; (d) penetapan peran; (e) mempraktekkan 
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peran; (f) tukar peran; (g) kesimpulan (Boleng, 2014). Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa (a) pembentukkan kelompok adalah setiap siswa dikelompokkan secara 

berpasangan, satu kelompok terdiri dua siswa; (b) pemberian materi adalah 

memberikan wacana/materi setiap siswa; (c) memahami materi adalah membaca, 

memahami, dan mempelajari materi yang diberikan dan membuat ringkasan 

materi; (d) penetapan peran adalah menetapkan siswa yang pertama berperan 

sebagai pembicara dan siswa yang berperan sebagai pendengar; (e) 

mempraktekan peran adalah masing-masing kelompok berperan sesuai dengan 

tugasnya dan berdiskusi kelompok. (tugas dari pembicara membacakan 

ringkasannya selengkap mungkin, di ringkasannya dimasukkan ide-ide pokoknya, 

sementara pendengar melihat, mengoreksi, mengecek dan menunjukkan ide 

pokok yang kurang lengkap dan membantu mengingatkan atau menghafal ide 

pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya); 

(f) tukar peran adalah menukar peran dan tugas, siswa yang awalnya sebagai

pembicara ditukar menjadi pendengar dan begitu sebaliknya; (g) kesimpulan 

adalah mereview dan menyimpulkan materi yang dipelajari. 

4. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Cooperative Script

Model pembelajaran yang bermacam-macam dan bervariasi, tentu 

memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan yang mungkin tidak dimiliki oleh 

model pembelajaran yang lainnya. Seperti model pembelajaran Cooperative 

Script. Menurut Boleng (2014), memaparkan ada beberapa kelebihan dari Model 

Pembelajaran Cooperative Script antara lain yaitu melatih pendengaran siswa, 

ketelitian, atau kecermataan siswa; peran didapatkan setiap siswa; secara lisan 

melatih keberanian dan percayaan diri siswa dalam mengungkap kesalahan orang 

lain; dan melatih kemampuan berbicara dan aktif. Sedangkan kelebihan menurut 

Zamzani & Munoto (2013), mengatakan kelebihan dari Cooperative Script yaitu 

model pembelajaran cooperative script mendorong siswa aktif dan berani 

menyamaikan ide yang mereka miliki dan berani memberikan pertanyaan 

langsung secara lisan; melatih daya ingat dan kecepatan mereka dalam berpikir; 

dan secara langsung melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. 
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Kelemahan dari Model Pembelajaran Cooperative Script antara lain 

yaitu  pengetahuan tak luas hanya terbatasi dengan pengetahuan siswa saja; 

membutuhkan waktu yang lama; membutuhkan persiapan materi, dana, tenaga 

yang banyak (bagi guru); dan guru sulit mengelola kelas (Zamzani & Munoto, 

2013). Menurut Noor & Norlaila (2014), kelemahan dari Cooperative Script yaitu 

beberapa siswa takut menyampaikan ide karena dinilai oleh teman kelompoknya; 

banyak waktu yang akan tersita; guru harus melihat semua siswa untuk menilai 

penampilan dan tugas siswa; dan penilaian secara individu akan sulit karena 

dominan kekelompok. 

Dari kelemahan model pembelajaran cooperative script yng dijelaskan 

diatas, cara mengatasi kelamahan model pembelajaran cooperative script yaitu 

guru harus mengarahkan dengan jelas kepada siswa agar siswa tidak bingungan 

saat melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan model cooperative script. 

Selain itu guru harus memilih dan memilah materi yang dipelajari agar waktu 

digunakan efisien dan tidak menghabiskan waktu yang lama.  

Kelebihan pada model pembelajaran Cooperative Script mendorong 

siswa lebih aktif, teliti, percaya diri dan cermat. Akan tetapi untuk 

mengoptimalkan pemahaman konsep matematis model pembelajaran Cooperative 

Script  harus ditunjang dengan suatu metode pembelajaran yang mendukung. 

Salah metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah metode pembelajaran 

Resitasi. Karena mempermudah dalam mengingat pemahaman sebuah konsep 

perlu alat (tahapan). Seperti metode resitasi yang tahapan kegiatan belajar 

menggunakan tugas.  

2.3.Metode Pembelajaran Resitasi 

1. Pengertian Metode Pembelajaran Resitasi

Metode pembelajaran yaitu cara-cara yang dilakukan guru dalam 

menyajikan materi dalam proses belajar agar tercapai tujuan pembelajaran 

(Aditya, 2016; Mukrima, 2014). Metode pembelajaran memiliki peranan yang 

sangat penting dan sebagai penunjang utama berhasil tidaknya seorang guru 
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dalam mengajar (Midrawati, 2017). Salah satu metode pembelajaran yang 

berkembang adalah metode pembelajaran Resitasi. 

 Metode pembelajaran resitasi merupakan metode pemberian tugas yang 

dikerjakan di luar jadwal sekolah atau dimana saja yang dikerjakan dalam 

rentangan waktu tertentu dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan kepada guru 

(Aditya, 2016; Midrawati, 2017; Nurhayati, 2016). Penerapan metode resitasi 

sebagai salah satu metode pembelajaran secara teknik dapat menampilkan materi 

dan konsep-konsep secara terstruktur dan dihubungkan oleh garis-garis antar satu 

konsep dengan konsep yang lain (Nurhayati, 2016). Metode resitasi dapat 

memancing keaktifan siswa pada proses pembelajaran (Midrawati, 2017). Lebih 

lanjut dikatakan bahwa karena siswa di tuntut dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru dan harus di pertanggungjawabkan. Memberikan tugas 

kepada siswa berarti memberikan kesempatan untuk melakukan praktek 

keterampilan yang baru yang mereka dapatkan dari guru di sekolah, serta dapat 

menghafal dan lebih memperdalam materi pelajaran (Midrawati, 2017). 

2. Karakteristik Metode Pembelajaran Resitasi

Karakteristik dari metode pembelajaran resitasi yaitu: (1) Resitasi 

sebagai tugas yang diberikan oleh guru yang tidak sekedar dikerjakan di rumah, 

(2) resitasi dikerjakan oleh siswa dan hasilnya dipresentasikan atau dilaporkan,

(3) resitasi bisa dilakukan secara individu maupun kelompok, (4) laporan yang

dikerjakan oleh siswa dapat berupa lisan ataupun tulisan, (5) saat pembahasan 

tugas dapat berupa tanya jawab atau diskusi kelas dalam kategori soal yang sulit 

bagi mayoritas siswa (Aditya, 2016; Midrawati, 2017). Metode resitasi yaitu 

metode dimana guru memberikan sejumlah item tes kepada siswanya yang dapat 

dikerjakan di luar jam pelajaran (Aditya, 2016). Lebih lanjut dikatakan bahwa 

tugas tersebut diberikan baik setiap pertemuan atau akhir pertemuan di kelas. 

Menurut pendapat para ahli dampak adanya penerapan metode 

pembelajaran Resitasi diantaranya yaitu dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa (Aditya, 2016). Selain itu, penerapan pembelajaran Resitasi 

juga dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika 
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(Midrawati, 2017). Dampak bagi siswa jika metode pembelajaran resitasi 

digunakan adalah pegetahuan yang diperoleh peserta didik dari hasil belajar 

sendiri akan dapat diingat, peserta didik dapat meningkatkan keberanian, 

keaktifan, inisiatif, bertanggungjawab dan mandiri (Nurhayati, 2016). Sehingga 

dalam penerapan metode pembelajaran Resitasi diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

3. Langkah-langkah Metode Pembelajaran Resitasi

Kegiatan pembelajaran pasti memiliki sintak atau langkah-langkah yang 

akan dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah 

metode pembelajaran resitasi yaitu : (a)  pembentukan kelompok; (b) pemberian 

tugas; (c) diskusi kelompok; (d) presentasi hasil diskusi; (e) kesimpulan 

(Nurhayati, 2016). Lebih lanjut dijelaskan yaitu : (a) pembentukan kelompok 

adalah setiap siswa dikelompokkan secara acak oleh guru; (b) pemberian tugas 

adalah sebagai bahan untuk diskusi setiap kelompok; (c) ) diskusi kelompok 

adalah masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban sesuai dengan tugas 

yang diberikan oleh guru; (d) presentasi hasil diskusi adalah salah satu kelompok 

yang dipilih oleh guru memaparkan hasil diskusi kelompok tentang tugas yang 

diberikan, kelompok lain memberikan tanggapan jika memiliki jawaban yang 

berbeda; (e) kesimpulan adalah mereview dan memberikan kesimpulan materi 

yang dipelajari. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran Resitasi

Metode pembelajaran yang bermacam-macam dan bervariasi, tentu 

memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan yang mungkin tidak dimiliki oleh 

model pembelajaran yang lainnya. Seperti metode pembelajaran Resitasi. 

Kelebihan dari metode resitasi yaitu dapat merangsang aktivitas belajar siswa 

baik secara individu maupun kelompok; mengembangkan kemandirian siswa 

tanpa pengawasan guru; meningkatkan tanggung jawab dan kemandirian siswa; 

dan mengembangkan kreativitas (Nurhayati, 2016). Menurut Mukrima (2014), 

memaparkan ada beberapa kelebihan dari metode resitasi yaitu pengetahuan dari 
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hasil belajar siswa sendiri akan lebih lama diingat; dan meningkatkan 

kemandirian, tanggung jawab, inisiatif.  

Kelemahan dari metode resitasi menurut Mukrima (2014), yaitu siswa 

melakukan kecurungan dalam mengerjakan tugas, dengan melihat hasil jawaban 

kelompok lain; tugas hanya dikerjakan oleh salah individu saja ketika tidak ada 

pengawasan guru; dan susah memberikan tugas sesuai dengan individu yang 

berbeda-beda. Dari kelemahan metode resitasi yang disebutkan, cara untuk 

mengatasi kelemahan metode resitasi yaitu guru harus mengawasi jalannya 

kegiatan diskusi kelompok agar tidak terjadi kecurangan dalam mengerjakan 

tugas. Selain itu guru juga harus pandai dalam memberikan tugas kepada siswa 

agar tidak memakan waktu yang lama dan sesuai dalam standart evaluasi siswa 

dan kemampuan rata-rata yang dimiliki siswa.  

2.4.Hubungan Model Pembelajaran Cooperative Script dan Metode 

Pembelajaran Resitasi 

Subbab model pembelajaran cooperative script dan metode 

pembelajaran resitasi telah dijelaskan langkah-langkah pembelajarannya. Subbab 

ini akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran cooperative script 

dengan metode pembelajaran resitasi, yaitu sebagai berikut:  

Tabel 2.1 Sintak model pembelajaran cooperative script dengan metode resitasi 

Cooperative Script 

1. Pembentukan kelompok

2. Pemberian materi

3. Memahami materi

4. Penetapan peran

5. Praktek peran

6. Tukar peran

7. Kesimpulan

Resitasi 

1. Pembentukan kelompok

2. Pemberian tugas

3. Diskusi kelompok

4. Presentasi hasil diskusi

5. Kesimpulan

Aktivitas Pembelajaran Model Pembelajaran Cooperative Script dengan Metode Pembelajaran 

Resitasi 
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Tabel. Aktivitas Pembelajaran 

No Aktivitas Pembelajaran Pembelajaran 

Model Cooperative 

Script 
Metode Resitasi 

1. Membagi siswa untuk berkelompok √ √ 

2. Memberikan wacana/ materi √ - 

3. 
Membaca,  memahami, dan mempelajari materi,

dan membuat ringkasan
√ - 

4. Menetapkan peran √ - 

5. Mempraktekan peran √ - 

6. Membantu siswa bertukar peran √ - 

7. Memberikan tugas kepada siswa - √ 

8. Mengerjakan tugas secara kelompok dengan berdiskusi - √ 

9. Mempresentasikan hasil tugas - √ 

10. Membuat kesimpulan √ √ 

Berdasarkan penjelasan langkah-langkah diatas maka kegiatan guru dan 

siswa melalui penerapan model pembelajaran cooperative script dengan metode 

resitasi dalam pembelajaran secara terperinci dapat disajikan sebagai berikut:  

Tabel 2.2 Langkah-langkah Kegiatan Model Pembelajaran 

Cooperative Script dengan Metode Resitasi 

Deskripsi Kegiatan 

Guru Siswa 

a. Membagi siswa menjadi beberapa

kelompok (Pembentukan

kelompok)

b. Memberikan wacana/materi ke tiap

siswa (Pemberian materi)

c. Meminta siswa membaca,

mempelajari, dan memahami

wacana/ materi.

Meminta siswa membuat

ringkasannya (Memahami materi)

d. Menetapkan siswa menjadi

pembicara dan pendengar

(Penetapan peran)

e. Membimbing siswa mempraktekan

tugas dan berdiskusi

(Mempraktekan peran)

f. Membuat siswa bertukar peran

seperti langkah awal (Tukar

peran)

g. Memberikan tugas secara

kelompok dan diskusi kelompok

(Pemberian tugas)

h. Meminta siswa mempresentasikan

hasil diskusi (Presentasi hasil

diskusi)

i. Meluruskan jawaban yang kurang

a. Siswa berkumpul dengan

kelompoknya masing-masing

b. Menerima wacana materi dari

guru

c. Menyimak, membaca,

memperlajari, dan memahami

wacana/ materi.

Membuat ringkasan

d. Memerankan sesuai dengan

tugasnya

e. Mempraktekan peran sebagai

peran pembicara dan pendengar

f. Memerankan sesuai dengan

tugasnya

g. Menerima tugas soal yang

diberikan oleh guru

h. Memprsentasikan hasil diskusi

i. Menyimak jawaban yang benar
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tepat 

j. meminta siswa membuat

kesimpulan (Kesimpulan)

j. Membuat kesimpulan

Model pembelajaran dan metode pembelajaran tidak terlepas dengan 

kegiatan pembelajaran matematika khususnya dalam memahami konsep 

matematika. Pemahaman konsep matematika setiap siswa memiliki kemampuan 

yang berbeda-beda. Kemampuan yang berbeda-beda dikarenakan daya ingat yang 

dimiliki siswa. Model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang 

diterapkan guru mempengaruhi pemahaman konsep yang dimiliki siswa.  

2.5.Pemahaman Konsep 

1. Pengertian Pemahaman Konsep

Pemahaman merupakan terjemahaan dari understanding yang artinya 

adalah kemampuan untuk menyerap arti suatu materi atau bahan untuk dipelajari 

(Dri, Wahyu, & Wardani, 2015). Pemahaman yaitu suatu proses yang memiliki 

kemampuan untuk mejelaskan sesuatu, dan mampu memberikan gambaran, contoh 

dan penjelasan yang luas (Mawaddah & Maryanti, 2016). Kemampuan 

pemahaman matematis memiliki artian bahwa materi yang dipelajari oleh siswa 

bukan hanya sebagai hafalan, namun pemahaman siswa dapat lebih mengeri akan 

konsep materi yang dipelajari (Sutisna & Subarjah, 2016). Ketika belajar 

matematika siswa perlu memahami konsep-konsep karena akan menemukan 

berbagai teorema atau rumus (Midrawati, 2017). Kemampuan pemahaman konsep 

dalam matematika penting karena matematika mempelajari konsep yang saling 

terhubung dan berkesinambungan (Zevika, Yarman, & Yerizon, 2012). Landasan 

penting yang harus dimiliki oleh siswa untuk berpikir menyelesaikan masalah 

matematika maupun permasalahan sehari-hari adalah kemampuan memahami 

konsep matematika (Ningsih, 2016).  

Pemahaman konsep merupakan kemampuan atau kompetensi yang 

dimiliki oleh siswa dalam memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma dalam prosedur secara luwes, tepat, efisien, dan akurat (Fajriah & 

Sari, 2016; Rahmawati, 2016; Zevika et al., 2012). Pemahaman konsep dalam 
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matematika merupakan pondasi yang kuat dalam matematika karena pemahaman 

konsep mengacu pada cara kerja dalam matematika apabila diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari (Korn, 2014). Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa 

dalam mempelajari matematika bukan hanya sebatas menghafal, namun perlu 

adanya pemahaman secara mendalam supaya mampu menyelesaikan suatu 

permasalahan.  

2. Indikator Pemahaman Konsep

Memahami konsep matematika, merupakan kompetensi dalam 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan menggunakan konsep maupun algoritma, 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. Berikut ini 

beberapa indikator untuk menilai kemampuan pemahaman konsep yaitu 

pengubahan (translation), mengartikan (interpretation), memperkirakan 

(ekstrapolation) (Ginanjar & Kusmawati, 2016). Lebih lanjut dijelaskan bahwa: a) 

pengubahan (translation) adalah siswa mampu memahami suatu gagasanyang 

dinyatakan dengan cara lain dari pernyataan asal yang dikenal sebelumnya; b) 

mengartikan (interpretation) adalah siswa mampu memahami ide yang direkam, 

diubah, atau dibuat dalam bentuk lain; c) memperkirakan (ekstrapolation) adalah 

siswa mampu meramalkan dari kecenderungan dari data tertentu dengan 

menutarakan konsekuensi da implikasi yang sejalan dengan kondisi yang 

digambarkan. 

Indikator pemahaman konsep matematis siswa pada penelitian ini akan 

diuraikan secara rinci pada table berikut. 

Tabel 2.3 Indikator Pemahaman Konsep 

No Kemampuan Pemahaman 

Konsep 

Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

1. mengubah (translation) siswa mampu menerjemahkan kalimat dalam soal 

menjadi bentuk kalimat lain 

2. mengartikan (interpretation) siswa mampu menyatakan ide yang direkam, 

diubah, atau dibuat dalam bentuk lain 

3. memperkirakan

(ekstrapolation)

siswa mampu menerapkan konsep dalam 

perhitungan matematis untuk menyelesaikan soal 
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Indikator kemampuan pemahaman konsep matematis yang akan 

digunakan dalam penelitian telah diuraikan secara detail dalam tabel. Berikut 

contoh soal dan jawaban yang akan menjelaskan mengenai tiap indikator. 

Seorang siswa baru ingin membeli perlengkapan sekolah di ATK. Dia 

membawa uang sebesar Rp.50.000. Siswa tersebut ingin membeli 3 pensil, 2 

bulpen, dan 2 pack buku tulis. Jika 1 pensil harganya Rp.2000, 1 bulpen harganya 

Rp.3000, dan 1 pack buku harganya Rp16.000. Berapa kembalian yang diterima 

siswa baru tersebut? 
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Tabel 2.4 Contoh Soal Indikator Pemahaman Konsep 

No Indikator Kemampuan 

Pemahaman Konsep 

Indikator Pencapaian 

1. pengubahan (translation) Diketahui : 

Uang siswa = Rp.50.000 

1 pensil = Rp.2000 

1 bulpen = Rp.3000 

1 pack buku = Rp.16.000 

Ditanya : berapa kembalian yang diterima siswa jika 

membeli 3 pensil, 2 bulpen, dan 2 pack buku? 

siswa mampu menerjemahkan kalimat dalam soal 

menjadi bentuk kalimat lain 

2. mengartikan (interpretation) Jawab : 

Misalkan : 

siswa mampu memahami ide yang direkam, diubah, atau 

dibuat dalam bentuk lain 

3. memperkirakan (ekstrapolation)

= 3(2000)+2(3000)+2(16.000) 

= 6.000+6.000+32.000 

=44.000 

Uang siswa = 50.000 

Yang dibeli = 44.000 

Kembalian = 50.000-44.000 

=6.000 

Jadi kembalian yang diterma oleh siswa baru tersebut 

sebesar Rp.6.000 

siswa mampu menerapkan konsep dalam perhitungan 

matematis untuk menyelesaikan soal 

2.6.Kemampuan Literasi Matematis

1. Pengertian Kemampuan Literasi Matematis

Kemampuan literasi matematika merupakan kemampuan yang dimiliki 

siswa dalam menggunakan, merumuskan, menafsirkan, menerapkan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah (Holis et al., 2016; 

Indah et al., 2016; Nurdianasari, 2015). Kemampuan literasi matematika 

merupakan kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan, menafsirkan 

matematika, serta kemampuan melakukan penalaran dan menggunakan konsep 
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untuk menjelaskan sebuah fenomena (Asmara, Waluya, & Rochmad, 2016). 

Literasi dalam matematika yaitu dapat merumuskan masalah secara matematis dan 

kemudian dapat menafsirkan dan mengkritisi solusi matematika (Stacey, 2011). 

Aspek dalam literasi yaitu untuk mengukur kepahamanan, kegunaan, dan 

kerefleksian dalam bentuk tulisan (Musfiroh & Listyorini, 2016). Kecakapan hidup 

bersumber dari kemampuan dalam memecahkan masalah melalui kegiatan yang 

berpikir kritis (Irianto & Febrianti, 2017). Menurut Chen & Chiu (2016), 

mengatakan bahwa literasi dalam matematika yang mengacu pada kemampuan 

siswa dalam menganalisis dan mengkomunikasikan gagasan solusi baik lisan 

maupun tulisan pada masalah matematika.  

Kemampuan literasi matematis yang diujikan menurut PISA (Program 

for International Student Assessment) yaitu kemampuan penalaran (reasoning), 

kemampuan komunikasi (communication), memecahkan masalah (problem 

solving) (Fathani, 2016). Lebih lanjut dijelaskan bahwa : a) kemampuan penalaran 

(reasoning) adalah siswa mampu menarik kesimpulan dalam menganalisis pola 

yang dibuat; b) kemampuan komunikasi (communication) adalah siswa mampu 

mengekspresikan ide matematika melalui lisan, tulisan, bentuk visual 

menggunakan istilah, notasi, ataupun strukturnya; c) memecahkan masalah 

(problem solving) adalah siswa mampu memahami masalah dalam soal dan 

membuat rencana penyelesaian untuk melakukan perhitungan.   

Kemampuan penalaran merupakan pemikiran atau proses untuk 

menghasilkan pernyataan dan mencapai kesimpulan secara logis pada fakta 

maupun masalah yang relevan (Agustin, 2016; Rosita, 2008). Penalaran 

merupakan aktivitas yang digunakan seseorang dalam berpikir logis, jangkauan 

pikir atau kekuatan berpikir (Handayani, 2013). Lebih lanjut dikatakan penalaran 

bermakna mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar bukan 

pengalaman atau perasaan, namun sesuai dengan fakta yang ada. Adapun 3 

indikator yang dimiliki oleh kemampuan literasi penalaran (reasoning) yaitu 

menganalisis situasi, memberikan penjelasan, dan menunjukkan kesimpulan 

(Fathani, 2016). Lebih jelas dikatakan bahwa: a) menganalisis situasi adalah siswa 
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mampu menganalisis situasi matematis dengan membuat pola; b) memberikan 

penjelasan  adalah siswa mampu memberikan penjelasan mengenai pola yang 

dibuat; c) menunjukkan kesimpulan adalah siswa mampu menunjukkan 

kesimpulan dari pernyataan yang logis. 

Kemampuan komunikasi merupakan kemampuan siswa untuk 

menyampaikan ide-ide matematika, strategi maupun solusi matematika baik secara 

lisan maupun tertulis (Hodiyanto, 2017; Ramellan, Musdi, & Armiati, 2012; 

Wijaya, Sujadi, & Riyadi, 2016). Kemampuan tertulis yaitu kemampuan 

mengungkapkan ide-ide matematika baik melalui gambar/grafik, tabel, persamaan 

maupun dengan bahasa sendiri (Hodiyanto, 2017). Adapun 3 indikator yang 

dimiliki oleh kemampuan literasi komunikasi (communication) menurut Kadir 

(2008) yaitu menulis (written text), menggambar (drawing), dan mengekspresi 

matematika (matematical ekpression). Lebih jelas dikatakan bahwa: a) menulis 

(written text) adalah siswa mampu menjelaskan ide atau solusi dari suatu 

permasalahan atau gambar dengan menggunakan bahasa sendiri; b) menggambar 

(drawing) adalah siswa mampu menjelaskan ide atau solusi dari permasalahan 

matematika dalam bentuk gambar; c) mengekspresi matematika (matematical 

ekpression) adalah siswa mampu menyatakan masalah atau peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari dalam bahasa model matematika (Hodiyanto, 2017). 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan siswa 

memecahkan masalah dalam menyelesaikan atau menggunakan aturan-aturan yang 

telah dipelajari dan dapat diterapkan (Agustina, Musdi, & Fauzan, 2014; Yulianto 

& Sutiarso, 2017). Pemecahan masalah adalah kemampuan yang dapat membantu 

siswa berpikir kritis dalam mengambil keputusan pada kehidupan sehari-hari untuk 

menghadapi situasi baru. Adapun 4 indikator yang dimiliki oleh kemampuan 

literasi pemecahan masalah, Menurut Polya (1973) yaitu memahami masalah 

(understanding the problem), merencanakan cara penyelesaiannya (devising a 

plan), melaksanakan rencana (carrying uut the plan), dan meninjau kembali 

(looking back). Lebih lanjut dijelaskan bahwa: a) memahami masalah 

(understanding the problem) adalah siswa mampu memahami kondisi atau 
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amasalah yang ada pada soal; b) merencanakan cara penyelesaiannya (devising a 

plan) adalah siswa mampu memikirkan langkah-langkah apa yang penting dan 

menunjang untuk dapat memecahkan masalah; c) melaksanakan rencana (carrying 

uut the plan) adalah siswa mampu melakukan perhitungan dalam data yag 

diperlukan termasuk konsep dan rumus atau persamaan yang sesuai; d) meninjau 

kembali (looking back) adalah siswa mampu mengecek ulang dan melihat kembali 

secara teliti langkah pemecahan masalah yang dilakukan (Agustin, 2016). 

2. Indikator Kemampuan Literasi Matematis

Kemampuan literasi dalam pendidikan terutama yang dimiliki oleh 

siswa sebagai penerus bangsa tidak sekedar memiliki kemampuan dalam 

membaca, menulis, dan menghitung. Indikator kemampuan literasi pada penelitian 

ini akan diuraikan secara rinci yang terbagi menjadi tiga komponen yaitu 

kemampuan literasi penalaran, kemampuan literasi komunikasi, dan kemampuan 

literasi pemecahan konsep. 

Fathani (2016) menyatakan bahwa terdapat tiga indikator yang dicapai 

oleh siswa yang disajikan dalam table berikut : 

Tabel 2.5 Indkator Kemampuan Literasi Penalaran 

No Kemampuan Literasi Penalaran Indikator Kemampuan Literasi Penalaran 

1. Menganalisis situasi Siswa mampu menganalisis situasi matematis dengan 

membuat pola 

2. Memberikan penjelasan Siswa mampu memberikan penjelasan mengenai pola yang 

dibuat 

3. Menunjukkan kesimpulan Siswa mampu menunjukkan kesimpulan dari pernyataan 

yang logis 

Berdasarkan aspek kemampuan literasi komunikasi yang dijelaskan, 

Menurut Kadir (2008) menyatakan bahwa terdapat tiga indikator yang dicapai oleh 

siswa yang disajikan dalam table berikut : 
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Tabel 2.6 Indikator Kemampuan Literasi Komunikasi 

No Kemampuan Literasi Komunikasi Indikator Kemampuan Literasi Komunikasi 

1. Menulis (written text) Siswa mampu menjelaskan ide atau solusi dari suatu 

permasalahan atau gambar dengan menggunakan bahasa 

sendiri 

2. Menggambar (drawing) Siswa mampu menjelaskan ide atau solusi dari 

permasalahan matematika dalam bentuk gambar 

3. Mengekspresi matematika (matematical

ekpression)

Siswa mampu menyatakan masalah atau peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari dalam bahasa model matematika 

Berdasarkan aspek kemampuan pemecahan masalah yang dijelaskan, 

Menurut Polya (1973) mengatakan bahwa terdapat empat indikator yang dicapai 

oleh siswa yang disajikan dalam table berikut : 

Tabel 2.7 Indikator Kemampuan Literasi Pemecahan Masalah 

No Kemampuan Literasi Pemecahan 

Masalah 

Indikator Kemampuan Literasi Pemecahan Masalah 

1. Memahami masalah Siswa mampu memahamai kondisi atau masalah yang ada 

pada soal 

2. Merencanakan penyelesaian Siswa mampu memikirkan langkah-langkah apa yang 

penting dan menunjang untuk dapat memecahkan masalah 

3. Melaksanakan rencana Siswa mampu melakukan perhitungan dalam data yang 

diperlukan termasuk konsep dan rumus atau persamaan 

yang sesuai 

4. Meninjau kembali Siswa mampu mengecek ulang dan melihat kembali secara 

teliti langkah pemecahan masalah yang dilakukan 

Indikator kemampuan literasi matematis yang akan digunakan dalam 

penelitian telah diuraikan secara detail dalam tabel. Berikut contoh soal yang akan 

menjelaskan mengenai tiap indikator. 

Pak Hasan ingin membuat kolam renang di belakang rumahnya. Ukuran 

kolam yang diinginkan oleh pak Hasan adalah panjang kolam 6 meter, lebar 3 

meter, dan tinggi 1 meter. Maka berapa volume kolam tersebut untuk pengisian air 

yang dibutuhkan oleh pak Hasan? 
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Contoh 2.8 Soal Indikator Kemampuan Penalaran 

No Indikator Kemampuan Literasi Indikator Pencapaian 

1. Menganalisis situasi Diketahui :  

panjang kolam = 6 meter 

lebar kolam = 3 meter 

tinggi kolam = 1 meter 

Ditanya : 

Berapa volume kolam untuk pengisisan air 

yang dibutuhkan oleh Pak Hasan? 

2. Memberikan penjelasan Jawab 

Kolam berbentuk balok, maka dibutuhkan 

rumus volume balok untuk mengukur banyak 

nya air yang dibutuhkan 

Rumus Volume  

Volume = panjang x lebar x tinggi 

 = 18 

3. Menunjukkan kesimpulan Volume kolam pak Hasan adalah 18   . 

Sehingga air yang dibutuhkan untuk mengisi 

kolam yang memiliki volume 18   . 



28 

Tabel 2.9 Contoh Soal Indikator Kemampuan Komunikasi 

No Indikator Kemampuan 

Literasi 

Indikator Pencapaian 

1. Menulis (written text) Diketahui :  

panjang kolam = 6 meter 

lebar kolam = 3 meter 

tinggi kolam = 1 meter 

Ditanya : 

Berapa volume kolam untuk pengisisan air yang 

dibutuhkan oleh Pak Hasan? 

Jawab 

Kolam berbentuk balok, maka dibutuhkan rumus 

volume balok untuk mengukur banyak nya air yang 

dibutuhkan 

2. Menggambar (drawing) Keterangan dari hasil penalaran soal yang diketahui 

sebagai berikut  

3. Mengekspresikan matematika

(mathematical ekspression)

Kolam berbentuk balok, maka dibutuhkan rumus 

volume balok untuk mengukur banyak nya air yang 

dibutuhkan 

Rumus Volume  

Volume = panjang x lebar x tinggi 

 = 18 

Volume kolam pak Hasan adalah 18   . Sehingga air 

yang dibutuhkan untuk mengisi kolam yang memiliki 

volume 18   . 

Panjang = 6 meter 

Lebar = 3 meter 

Tinggi = 1 meter 
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Tabel 2.10 Contoh Soal Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

No Indikator Kemampuan Literasi Indikator Pencapaian 

1. Memahami masalah Diketahui :  

panjang kolam = 6 meter 

lebar kolam = 3 meter 

tinggi kolam = 1 meter 

Ditanya : 

Berapa volume kolam untuk pengisisan air 

yang dibutuhkan oleh Pak Hasan? 

Jawab 

Kolam berbentuk balok, maka dibutuhkan 

rumus volume balok untuk mengukur banyak 

nya air yang dibutuhkan 

2. Merencanakan penyelesaian Kolam berbentuk balok, maka dibutuhkan 

rumus volume balok untuk mengukur banyak 

nya air yang dibutuhkan 

Rumus Volume  

Volume = panjang x lebar x tinggi 

3. Melaksanakan rencana

 = 18 

4. Meninjau kembali Volume kolam pak Hasan adalah 18   . 

Sehingga air yang dibutuhkan untuk mengisi 

kolam yang memiliki volume 18   . 




