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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.Pembelajaran  Matematika 

Pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses yang direncanakan, 

dilaksanakan dan di evaluasi secara sistematis agar pembelajaran dapat 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien (Komalasari, 

2013). Sedangkan pendapat lain disampaikan oleh Sanjaya (2011) 

pembelajaran terdiri dari dua aspek yaitu: aspek produk dan aspek proses. 

Aspek produk merupakan aspek dimana keberhasilan siswa yang didapat 

dengan mengabaikan proses pembelajaran. Aspek proses merupakan aspek 

dimana keberhasilan siswa yang didapat dengan melalui proses pembelajaran. 

Sehingga pembelajaran adalah proses yang dilakukan guru kepada siswa, 

siswa dengan guru agar tercapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang tujuan 

pembelajaran matematika SMP di Indonesia adalah 1) siswa memperlihatkan 

sikap logis, kritis, kreatif, teliti, serta siswa dalam menyelesaikan masalah 

tidak mudah menyerah; 2) siswa mempunyai rasa ingin tahu, percaya diri, 

semangat belajar yang tinggi, dan mempunyai minat pada pembelajaran 

matematika; 3) siswa mampu berinteraksi dalam kelompok serta aktif dalam 

kegiatan pembelajaran sehari-hari; dan 4) mempunyai kemampuan 

mengkomunikasikan ide matematika dengan jelas. Dari uraian di atas, 

matematika adalah proses komunikasi siswa dan guru atau guru dan siswa 

sehingga mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. 
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Tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan menggunakan model 

pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif berkomunikasi dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan Model pembelajaran merupakan kerangka 

konseptual yang di rancang secara sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran serta berfungsi 

sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dalam merencanakan aktivitas 

belajar mengajar (Nurulwati, 2000). 

2.2.Model Pembelajaran CIRC 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) merupakan 

perpaduan membaca dan menulis secara kelompok. Pembelajaran CIRC 

dikembangkan oleh Robert E. Slavin, Farnish, Stevans, dan Madden. 

Pembelajaran CIRC adalah model pembelajaran kooperatif yang 

menggabungkan suatu bacaan secara keseluruhan kemudian disusun menjadi 

bagian yang penting (Suyatno, 2009). 

Cara menentukan kelompok kecil yaitu. 1) Menentukan peringkat siswa 

dari nilai rapor; 2) siswa tersebut di kelompokkan  secara heterogen sehingga 

mempunyai kemampuan yang seimbang; 3) banyak anggota setiap kelompok  

diusahakan beranggota 4-5 siswa (Ades, 2011). 

Tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik ketika menggunakan 

suatu model pembelajaran dengan langkah-langkah pembelajaran yang tepat.. 

Berikut langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran CIRC yaitu: 

1) membentuk kelompok yang beranggota 4-5 siswa secara heterogen; 2) 

guru memberikan LKS sesuai dengan topik pembelajaran; 3) setiap kelompok 

bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang diberikan guru; 4) 
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menjelaskan hasil kerja kelompok; dan 5) guru dan siswa membuat 

kesimpulan bersama (Suprijono, 2009). 

Langkah-langkah model pembelajaran CIRC dibagi menjadi beberapa 

fase. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut. 1) fase pertama, adalah 

orientasi yang mana guru melakukan apersepsi dan pengetahuan awal kepada 

siswa tentang materi yang akan diberikan; 2) fase kedua, adalah organisasi 

yang mana guru membagi kelompok secara heterogen, membagikan lembar 

kerja siswa (LKS) sebagai bahan diskusi selama proses pembelajaran 

berlangsung; 3) fase ketiga, adalah pemahaman konsep yang mana siswa 

memahami mengenai suatu konsep baru yang mengacu pada hasil penemuan 

selama berdiskusi. Pemahaman konsep tersebut didapatkan melalui 

keterangan singkat guru, buku paket, dan media lainnya; 4) fase keempat, 

yaitu fase penyampaian yang mana siswa menyampaikan hasil temuannya 

atau membuktikan materi yang dibahas, baik dalam kelompok maupun di 

depan kelas; dan 5) fase kelima, adalah fase penguatan atau refleksi, pada 

fase ini guru memberikan evaluasi yang berupa penguatan materi yang 

dipelajari, dengan penjelasan serta memberikan contoh nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa dapat merefleksikan dan mengevaluasi 

hasil pembelajarannya secara mandiri (Ades, 2011). 

 Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan pada model 

pembelajaran CIRC. Kelebihan model pembelajaran CIRC yaitu: 1) CIRC 

sangat tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan 

masalah; 2) membantu siswa yang lemah; 3) siswa termotivasi pada hasil 
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secara teliti karena bekerja dalam kelompok; 4) peran guru sebagai fasilitator; 

5) siswa lebih aktif dan mandiri selama pembelajaran; dan 6) Meningkatkan 

hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal yang berbentuk pemecahan 

masalah (Saifullah, 2003). 

Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran CIRC menurut Slavin 

(2010) antara lain: 1) model pembelajaran ini kurang tepat jika diterapkan 

pada siswa yang kurang bisa memahami soal cerita; 2) jika model 

pembelajaran ini terlalu sering digunakan maka siswa akan merasa bosan; dan 

3) siswa akan merasa jenuh dan lelah jika diminta untuk membaca terlalu 

banyak.  

2.3.Komunikasi Matematika 

Komunikasi adalah proses yang dilakukan individu untuk 

menyampaikan informasi kepada orang lain. Menurut Naim (2011) 

komunikasi adalah proses penyampaian makna dalam bentuk gagasan atau 

informasi dari seseorang atau orang lain melalui media tertentu. Sedangkan 

menurut Armiati (2009) komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan 

dari seseorang kepada yang lain sehingga mereka mempunyai pengertian 

yang sama terhadap hal yang mereka bicarakan. 

Berdasarkan pengertian diatas komunikasi adalah proses yang 

dilakukan oleh dua atau lebih individu untuk menyampaikan atau bertukar 

informasi. Sehingga komunikasi antar individu dengan individu lain sangat 

penting untuk penyampaian informasi, dan pembentukan sikap guna merubah 

perilaku orang lain. 
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Komunikasi matematis dibagi menjadi dua yaitu komunikasi matis lisan 

dan komunikasi matematis tertulis. Komunikasi matematis lisan merupakan 

interaksi belajar mengajar yang memuat penyampaian informasi pengetahuan 

utama dari guru kepada siswa. Sebaliknya penyampaian informasi dapat pula 

disampaikan oleh siswa kepada guru serta kepada siswa yang lainnya. 

Penyampaian informasi dapat disampaikan oleh guru dengan bentuk ceramah 

pada saat mengevaluasi pembelajaran, atau pada kelompok saat mengalami 

kesulitan. Sedangkan komunikasi matematis tertulis merupakan interaksi guru 

dan siswa selama proses pembelajaran dengan penyampaian informasi berupa 

pengetahuan secara tertulis (Sukmadinata, 2009). 

Komunikasi matematis merupakan salah satu cara dalam 

mengungkapkan ide matematika secara lisan ataupun tertulis yang dapat di 

sajikan dalam bentuk aljabar atau penggunaan simbol matematika. 

Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan dalam berkomunikasi 

yang meliputi kegiatan menulis, menyimak, menelaah, 

menginterpresentasikan, dan mengevaluasi istilah, simbol, ide serta informasi 

matematika yang telah diamati dengan proses mendengar, diskusi, dan 

presentasi (Ramdani, 2012). 

Sedangkan menurut NCTM (2000), komunikasi merupakan proses 

berbagi makna melalui lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran matematika dapat 

tercapai, salah satunya melalui komunikasi. Komunikasi merupakan suatu ide 

yang dapat didiskusikan, diperbaiki, dan dapat dikembangkan. Selaras dengan 

itu komunikasi merupakan unsur pokok pembelajaran matematika. 
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NCTM (2000) juga mengatakan komponen komunikasi matematis 

diantaranya: 1) kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui 

tulis dan mampu menggambarkan secara visual; 2) kemampuan untuk 

menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan struktur-

strukturnya untuk menyajikan ide-ide matematika; 3) kemampuan 

memahami, menginterprestasikan dan mengevaluasi ide-ide matematika baik 

secara tulis maupun dalam bentuk visual lainnya. 

Komunikasi matematika meliputi komunikasi tulis dan lisan. 

Komunikasi tulis merupakan proses berpikir siswa yang dijelaskan berupa 

kata-kata, tabel, dan gambar. Komunikasi tulis bisa disebut juga penyelesaian 

masalah atau pembuktian yang menggambarkan tingkat kemampuan siswa 

dengan mengorganisasi berbagai konsep. Sedangkan komunikasi lisan 

merupakan pengungkapan dan penjelasan ide matematika secara verbal 

(Mahmudi, 2009). 

Menurut Sumarmo (2012) indikator kemampuan komunikasi matematis 

debagai berikut: (1) mampu menuliskan ide dan pemikiran dalam 

menyelesaikan masalah, (2) menginterpresentasikan ide matematika dalam 

bentuk gambar atau persamaan, (3) mampu menuliskan atau menyatakan 

konsep matematika, (4) menafsirkan solusi yang ditemukan melalui tulis, (5) 

mampu menuliskan solusi dengan istilah dan notasi matematika secara tepat 

untuk menyajikan ide dalam menyelesaikan permasalahan, (6) mampu 

memaparkan pendapat berupa penyelesaian permasalahan yang ditulis pada 

lembar kerja siswa secara terstruktur. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

matematis tulis adalah kemampuan berkomunikasi matematika siswa dalam 

mengungkap ide-ide matematika secara tulis yang meliputi grafik atau 

gambar, tabel, menyajikan dalam bentuk aljabar. Berikut merupakan indikator 

kemampuan komunikasi matematis tulis:
 

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis Tulis 

No 
Aspek Komunikasi 

Matematis Tulis 
Indikator Komunikasi Matematis Tulis 

1 Kemampuan 

mengekspresikan ide-ide 

matematika melalui tulis. 

   
 

Mampu  menuliskan ide dan pemikiran 

dalam menyelesaikan masalah. 

 

   

 

Menginterpresentasikan ide matematika 

dalam bentuk gambar atau persamaan. 

2 Kemampuan untuk 

menggunakan konsep, 

notasi matematika dan 

struktur-strukturnya untuk 

menyajikan ide-ide 

matematika. 

 

   

 

Mampu menuliskan atau menyatakan 

konsep matematika. 

 

   

 

Menafsirkan solusi yang ditemukan 

melalui tulis 

3 Kemampuan memahami, 

menginterprestasikan dan 

mengevaluasi ide-ide 

matematika secara tulis 

maupun dalam secara 

visual seperti grafik, 

gambar, atau tabel. 

   
 

Menuliskan solusi dengan konsep dan 

notasi matematika secara tepat untuk 

menyajikan ide dalam menyelesaikan 

permasalahan 

 

   

 

Mampu memaparkan pendapat berupa 

penyelesaian permasalahan yang ditulis 

pada lembar kerja siswa secara 

terstruktur. 

 

2.4.Komunikasi Matematika di dalam CIRC 

Berdasarkan langkah pembelajaran CIRC oleh Ades (2011) dan aspek-

aspek komunikasi matematis tulis NCTM (2000), maka dapat dikembangkan 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 Sintaks Model Pembelajaran CIRC dalam Kemampuan Komunikasi 

Matematis Tulis 

Tahap Langkah-langkah Pembelajaran CIRC 
Kemampuan Komuikasi 

Matematis 

1 Melakukan apersepsi 

2 Mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

belajar (Cooperative) 

3 Siswa memahami konsep secara mandiri 

melalui membaca atau bertanya kepada 

guru (Integrated & Reading) 

Kemampuan mengekspresikan 

ide-ide matematika melalui tulis, 

dan mampu menggambarkan 

secara visual 

Kemampuan untuk 

menggunakani konsep, notasi, 

dan struktur matematika untuk 

menyajikan ide-ide matematika 

4 Siswa menyampaikan hasil diskusi 

(Composition) 

.Kemampuan memahami, 

menginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide-ide 

matematika secara tulis. 
5 Penguatan atau refleksi materi yang telah 

dipelajari 


