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B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Komunikasi Matematis 

Menurut Ginintasari (2012) istilah komunikasi berasal dari bahasa inggris 

“communication”, sedangkan secara epistemologis yang asal katanya berasal 

dari bahasa latin “communicatus”. Kedua istilah  tersebut, bersumber pada kata 

“communis” yang berarti “berbagi” atau “menjadi milik bersama”. Maksud dari 

“berbagi” atau “menjadi milik bersama” yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk 

kebersamaan atau kesamaan makna. Menurut Kartika (2014) komunikasi yang 

dilakukan guru dalam pembelajaran matematika adalah proses menyampaikan 

informasi/materi matematika kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat 

melakukan kegiatan (1) menuliskan dalam bentuk bahasa simbol, ide matematika 

dari situasi, gambar, diagram dan bentuk nyata; (2) mengungkapkan pendapat 

dari ide, situasi, dan relasi matematis kedalam bentuk tulisan maupun lisan; (3) 

lebih aktif berdiskusi dalam menulis tentang matematika; (4) membaca dengan 

pemahaman suatu representasi matematis tertulis; (5) membuat konjektur, 

menyusun argument, merumuskan definisi, dan generalisasi; (6) mengungkapkan 

kembali suatu uraian atau paragraph matematika dalam bahasa sendiri. 

Komunikasi matematis terbagi menjadi komunikasi matematis tertulis dan 

lisan. Komunikasi matematis lisan diperlukan saat menyampaikan pendapat 

dalam diskusi pada materi matematika. Sedangkan komunikasi matematis tertulis 

diperlukan saat menuliskan ide matematika melalui grafik, garis bilangan dll. 

Maka dari itu, komunikasi matematis sangat diperlukan peserta didik dalam 

menjawab soal matematika. Menurut Umar (2012) melalui komunikasi 

matematis peserta didik dapat mengorganisasikan berpikir matematisnya baik 

lisan maupun tulisan sehingga kemampuan matematis (mathematical 

communication) sangat perlu dikembangkan. 
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1.1 Komunikasi Matematis Tertulis 

Menurut Hodiyanto (2017) komunikasi matematis tertulis 

mengungkapkan pendapat/ide matematika secara tertulis, seperti: 

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

ataupun dengan bahasa sendiri. Adapun indikator komunikasi matematis 

tertulis dalam penelitian “Developing thinking skill in the course of 

Academic writing” yaitu kemampuan menginterpretasikan ide-ide 

matematika dengan rasional secara tertulis dan kemampuan mengubah 

permasalahan matematika kedalam model matematika (Klimova, 2013). 

Dalam penelitian ini, indikator – indikator komunikasi matematis tertulis 

peserta didik menggunakan NCTM (2000): 

1. Peserta didik dapat berpikir melalui masalah dengan menjawab soal 

yang sudah diberikan  

2. Peserta didik dapat merumuskan penjelasannya dengan melalui tulisan 

3. Peserta didik dapat menggunakan notasi matematika secara tertulis 

4. Peserta didik dapat merefleksian pemahaman mereka sendiri dan ide – 

ide oranglain ke dalam bentuk tulisan. 

Dari indikator-indikator di atas, terdapat point - point komunikasi 

matematis tertulis dalam materi pertidaksamaan linear yang akan 

ditampilkan pada media interaktif, yaitu 

1.   Soal–soal pada media interaktif terkait dalam materi pertidaksamaan 

linear yang mencari himpunan penyelesaiannya dan menggambar garis 

bilangan 

2.  Disajikan soal–soal yang dikhususkan untuk menuliskan himpunan 

penyelesaian (Lampiran 1)   

3.  Disajikan soal–soal yang dikhususkan untuk menggambar garis 

bilangan dari himpunan penyelesaian yang disajikan (Lampiran 2)  
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2. Materi Pertidaksamaan Linear  

Materi pertidaksaman linear adalah salah satu materi pada kelas VII semester 

ganjil. Pada tabel 1 terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian sekaligus 

batasan materi dalam penelitian ini berdasarkan kurikulum 2013. 

Tabel 1: kompetensi dasar dan indikator 

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR 

3.3 Menyelesaikan persamaan 

dan pertaksamaan linear satu 

variabel  

3.3.1      Peserta didik dapat menentukan 

nilai dari suatu variabel 

3.3.2  Peserta didik dapat menuliskan 

himpunan penyelesaian secara 

matematis tertulis 

3.3.3  Peserta didik dapat memecahkan 

masalah dari soal yang disajikan 

 

Submateri pertidaksamaan linear satu variabel yang digunakan meliputi: 1. 

Menggambar solusi pertidaksamaan pada garis bilangan, 2. Menentukan nilai 

dari suatu variabel, 3. Menuliskan himpunan penyelesaian kedalam bentuk 

simbol matematika. Berdasarkan indikator-indikator pada Tabel 1, dibuatlah 

program yang dikhususkan melatih komunikasi matematis tertulis pada media 

yang terdiri dari menggambar solusi dan menuliskan himpunan penyelesaian 

dalam bentuk simbol matematika. Program menggambar solusi pertidaksamaan 

dapat dilihat pada lampiran 9 dan program penulisan himpunan penyelesaian 

dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8. Materi yang akan ditampilkan pada media 

terdiri dari pengertian pertidaksamaan, pembahasan soal, contoh menuliskan 

himpunan penyelesaian dan contoh menggambar solusi. Batasan materi pada 

penelitian yaitu, menggambar solusi dari suatu sistem pertidaksamaan linear satu 

variabel, menuliskan himpunan penyelesaian kedalam bentuk simbol 

matematika, dan mencari nilai suatu variabel dari pertidaksamaan linear satu 

variabel.  
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3. Media Pembelajaran 

Menurut Hisbiyatul Hasanah, dkk (2017) kata media berasal dari bahasa 

latin “medium” yang artinya perantara, sedangkan dalam bahasa arab media 

berasal dari kata “wasaaila” artinya pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. Menurut Wanda (2017) penggunaan media interaktif dalam 

pembelajaran yang menghadirkan proses belajar mengajar efektif dan efisien 

sehingga menciptakan suasana menyenangkan bagi peserta didik disebut media 

pembelajaran. Menurut Hisbiyatul Hasanah, dkk (2017) media mempunyai 

manfaat antara lain : 

1. memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis (bersifat hafalan). 

2. mempermudah dalam menyampaikan pesan sehingga meminimalisir 

keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra. 

3. menimbulkan gairah belajar sehingga mempermudah dalam menerima 

pesan/materi. 

4. memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya. 

Menurut Iwan Binanto (2013) bidang – bidang yang menggunakan 

multimedia, yaitu bisnis, sekolah, rumah, tempat umum, Virtual Reality (VR). 

Dalam bidang sekolah, multimedia sangat dibutuhkan karena multimedia 

membuat pembelajaran menjadi lebih lengkap dan lebih menarik. 

 3.1 Media Interaktif 

Media interaktif adalah salah satu jenis dari media pembelajaran. Media 

interaktif sangat diminati peserta didik dikarenakan peserta didik terhibur 

dengan program aplikasi. Penggunaan media interaktif sangat membantu 

dalam berbagai bidang termasuk desain web. Menurut Suryanto Thabrani 

(2003) multimedia interaktif sangat membantu dalam mempresentasi 

seminar, mengenalkan produk baru, pelatihan, desain web dan E-commerce. 
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3.1.1 Aplikasi Flash 

 Menurut Wanda Wibawanto (2017) Flash merupakan program 

aplikasi standar authoring tool professional yang didesain khusus oleh 

adobe. Flash dapat digunakan untuk membuat animasi, web maupun 

aplikasi interaktif dan dinamis. Menurut Iwan Binanto (2013) Adobe 

Flash (Macromedia Flash) merupakan platform multimedia yang 

awalnya dikembangkan Macromedia, dan sekarang telah 

dikembangkan oleh Adobe System. Menurut Iwan Binanto (2013) 

Flash biasanya digunakan untuk mengembangan aplikasi internet 

untuk digunakan membuat animasi, iklan atau web. 

4. Teori Pengembangan Media 

Pengembangan media bukan hanya dengan membuat media dan langsung 

diterapkan. Tetapi, Sebelum diterapkan terdapat langkah – langkah yang harus 

dilakukan oleh peneliti untuk menguji kelayakan media. Media tersebut diuji 

supaya ingin mengetahui kebutuhan dan keefektifan produk sehingga bermanfaat 

bagi kebanyakan orang. Menurut Sugiyono (2012) penelitian yang menghasilkan 

produk tertentu dan akan menguji keefektifan produk, maka dapat menggunakan 

metode penelitian dan pengembangan (R&D). Dalam penelitian media, hasil 

produk akan divalidasi untuk mendapatkan kevalidan media. Produk yang telah 

dikatakan valid, akan diuji cobakan dengan pemberian angket respon dan tes. 

Angket respon digunakan untuk mendukung kepraktisan, sedangkan tes digunakan 

untuk mendukung keefektifan media. Menurut Sugiyono (2017) Langkah–langkah 

yang harus dijalani dalam metode penelitian dan pengembangan (R&D). Langkah-

langkah metode penelitian dan pengembangan (R&D) dapat dilihat pada gambar 1.  

 

Gambar 1: Langkah-langkah metode penelitian dan pengembangan 
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5. Penelitian Yang Relevan 

Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya: 

1.) Penelitian Astra, Umiatin, dan Dian (2012) yang berjudul “Aplikasi Mobile 

Learning Fisika dengan menggunakan Adobe Flash sebagai Media 

Pembelajaran Pendukung”. Penelitian ini didasari oleh kurangnya minat 

belajar peserta didik dalam pembelajaran fisika, terbatasnya jam mengajar, 

dan kesulitan dalam mempelajari ilmu fisika. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, Astra dan kawan-kawan membuat media dengan menggunakan 

Software Adobe Flash. Software tersebut digunakan karena menyediakan 

banyak Tools untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian Astra relevan dengan penelitian saya 

dari segi permasalahan yang didapatkan sehingga mengambil solusi dengan 

menggunakan Software Adobe Flash untuk membuat produk.   

2.) Penelitian Imas (2016) yang berjudul “Kemampuan Komunikasi Matematis 

siswa ditinjaui melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Complete 

Sentence dan Team Quiz. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan komunikasi tertulis peserta didik dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Complete Sentence dan Team Quiz. Indikator 

yang digunakan pada penelitian Imas, yaitu 1. Menjelaskan ide, situasi, dan 

relasi matematis secara tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik dan 

aljabar, 2. Menghubungkan benda nyata, gambar atau diagram kedalam 

simbol matematika. Indikator komunikasi matematis tertulis tersebut 

digunakan Imas sebagai indikator pencapaian peserta didik untuk mengetahui 

kemampuan komunikasi matematis tertulis peserta didik. Penelitian Imas dan 

penelitian saya memiliki kerelevanan dari segi indikator pencapaian 

komunikasi matematis tertulis peserta didik. 

3.) Penelitian Bayu (2014) yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif Animasi Flash pada Standar Kompetensi Memasang Instalasi 

Penerangan Listrik Bangunan Sederhana di SMK Walisongo 2 Gempol. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran alternatif 

yang layak dalam proses pembelajaran. Bayu menggunakan metode penelitian 

Research and Development (R&D) untuk mengembangkan media 

pembelajaran interaktif. Bayu mengembangkan media dengan mengadaptasi 

beberapa langkah Research and Development (R&D) menjadi 6 tahap, yaitu 

(1) tahap potensi dan masalah, (2) tahap pengumpulan data, (3) tahap desain 

produk, (4) validasi produk, (5) tahap revisi produk, (6) tahap uji coba produk. 

Penelitian bayu relevan dengan penelitian yang saya buat pada cara 

mengembangkan media. Relevan dari segi mengadaptasi metode penelitian 

Research and Development (R&D) menjadi 6 tahap, yaitu tahap potensi dan 

masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi produk dan uji coba 

produk. Tahapan mengembangkan media pada penelitian Bayu memiliki 

kesamaan dengan penelitian saya pada langkah-langkah yang harus dilakukan 

Seperti, melakukan revisi ulang desain produk apabila produk belum valid. 

 

 


