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B. KAJIAN PUSTAKA 

Kemampuan komunikasi adalah salah satu prasyarat dalam mempelajari 

matematika, karena melalui komunikasi matematis peserta didik mampu 

mengkomunikasikan gagasan maupun ide sehingga dapat dimengerti oleh orang 

lain. Komunikasi matematis merupakan salah satu standar yang diterapkan oleh 

NCTM. Sesuai dengan hal tersebut maka kajian teori yang digunakan dalam 

menyelesaiakan masalah seperti berikut. 

1. Komunikasi Matematis 

Menurut Solekha, Noer, dan Gunowibowo (2013) komunikasi matematis 

adalah kemampuan peserta didik dalam mengungkapkan ide matematis yang telah 

didapatkan sebelumnya. Selain itu, komunikasi dalam matematika memegang 

peranan penting, karena menurut (Waluya, 2017) melalui matematika komunikasi 

peserta didik dapat mengekspresikan, menjelaskan, mendengar yang dapat 

membawa peserta didik pada pemahaman yang mendalam tentang matematika. 

Akan tetapi dalam proses pembelajaran peserta didik masih memiliki kemampuan 

komunikasi matematis yang masih rendah. Kondisi ini ditunjukan dengan 

minimnya kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal uraian.   

Beberapa ahli berpendapat tentang komunikasi matematis. Salah satunya 

adalah Andjani (2014) yang mengungkapkan komunikasi matematis merupakan 

proses penyampaian pesan oleh seseorang ke orang lain melalui suatu alat. 

Pendapat lain juga mengatakan komunikasi matematis adalah kemampuan peserta 

didik dalam menyampaikan sesuatu melalui pembelajaran di lingkungan kelas, di 

mana terdapat penyampaian pesan berupa konsep, rumus atau strategi dalam 

penyelesaian masalah (Nofrianto, Maryuni, dan Amri 2017). Sedikit berbeda 

dengan pendapat sebelumnya, Umar (2012) mengungkapkan bahwa komunikasi 

matematis mencakup 2 hal yaitu kemampuan peserta didik menggunakan 

matematika sebagai perangkat komunikasi (bahasa matematika) dan kemampuan 

peserta didik untuk mengkomunikasikan matematika sebagai pesan yang harus 

disampaikan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan peserta 

didik untuk mengkomunikasikan matematika sebagai pesan berupa konsep, rumus 

atau strategi penyelesaian masalah dari komunikator kepada komunikan. 
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2. Komunikasi Matematis Tertulis 

a. Komunikasi Matematis Tertulis Menurut Para Ahli  

Beberapa ahli berpendapat tentang komunikasi matematis tertulis. Salah 

satunya adalah Hodiyanto (2017) yang mengatakan komunikasi tulis bisa berupa 

menyatakan konsep matematis melalui gambar, diagram, bagan atau persamaan  

dengan menggunakan kata-kata pribadi. Pendapat lain diungkapkan oleh  Syarifah 

(2017) komunikasi matematis tertulis merupakan kemampuan mengungkapkan dan 

menyatakan ide matematis dengan menggunakan bahasa sendiri secara tertulis 

sebagai representasi ide atau gagasan dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, kemampuan komunikasi matematis 

tertulis adalah kemampuan mengungkapkan ide dan gagasan matematis melalui 

gambar/grafik, tabel, persamaan matematika menggunakan bahasa sendiri secara 

tertulis dalam menyelesaikan suatu masalah. 

b. Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis Tertulis 

Indikator komunikasi matematis tertulis dibutuhkan dalam proses belajar 

di sekolah, karena akan digunakan untuk mengetahui kemampuan komunikasi 

matematis tertulis yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan standar kemampuan 

komunikasi tertulis menurut NCTM (2000) (a) Mengatur dan memperkuat 

pemikiran matematis melalui komunikasi. (b) Menganalisis dan mengevaluasi 

pemikiran matematis dan strategi penyelesaian masalah. (c) Menggunakan bahasa 

matematika untuk mengekspresikan ide matematika secara tepat. Menindaklanjuti 

standart menurut NCTM (2000), indikator dalam penelitian ini adaptasi dari 

Lutfianannisak & Sholihah (2018). Indikator kemampuan komunikasi matematis 

tertulis dalam penelitian ini sebagai berikut. 

Tabel 1. Indikator Kemampuan komunikasi Tertulis 

No. Aspek Indikator komunikasi matematis tertulis 

1 Mengatur dan memperkuat 

pemikiran matematis 

melalui komunikasi. 

a. Dapat mengetahui inti permasalahan dari masalah 

yang diberikan. 

b. Menentukan ide matematis untuk mendapatkan 

solusi dari masalah yang telah diberikan. 

2 Menganalisis dan 

mengevaluasi pemikiran 

matematis dan strategi 

penyelesaian masalah.  

a. Dapat menyatakan solusi masalah dengan 

menggunakan tulisan dan atau gambar dengan benar 

dan tepat. 

b. Dapat mengevaluasi hasil yang telah didapatkan. 

3 Menggunakan bahasa 

matematika untuk 

mengekspresikan ide 

matematika secara tepat. 

a. Dapat menggunakan simbol matematika dengan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

b. Dapat memahami istilah matematika. 
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3. Materi Luas Bangun Datar 

 Kompetensi inti dan kompetensi dasar pencapaian materi bangun datar 

pada Kurikulum 2013 disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Materi Bangun Datar 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

4.      Mencoba, mengolah, menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, mengurai, merangkai 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori. 

 4.11 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan luas dan keliling 

segiempat (persegi, persegi 

panjang, belah ketupat, jajar 

genjang, trapesium, dan  layang-

layang) dan segitiga. 

 

Berikut merupakan rincian luas bangun datar segiempat. 

Tabel 3. Rumus Luas Bangun Datar 

No. Nama Bangun Gambar Rumus Luas 

1. Persegi 

S 

                

                s 
 

 

s × s 

2. Persegi Panjang 

 

    

        l 
 

p 

 

p × l 

3. Jajar Genjang 

 

 

                      t 
 

a 

 

a × t 

4. Layang-layang 

 

1

2
× d1 × d2 

5. Belah Ketupat 

 

1

2
× d1 × d2 

6. Trapesium 

a 
 

 

                t 
 

b 

1

2
× (a + b) × t 
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