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B. KAJIAN TEORI 

1. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Komunikasi merupakan penyampaian pesan yang penting dalam suatu 

pembelajaran untuk memahami suatu informasi yang ada dalam pembelajaran 

(Agustyaningrum, 2011; Ediyanto, 2014). Matematika adalah alat komunikasi yang 

melambangkan suatu makna dalam serangkaian bahasa yang  logis untuk 

memperjelas masalah (Ismarwan, Bambang, & Hamdani, 2014; Sapto, Suyitno, & 

Susilo, 2015). Sedangkan, Kemampuan komunikasi matematis merupakan hal 

penting untuk memahami suatu proses belajar dalam mengungkapkan suatu ide 

yang matematis baik secara lisan maupun tulisan (Agustyaningrum, 2011; Fajri, 

2015; Hasibuan & Amry, 2017; D. M. Sari, 2017; Viseu & Oliveira, 2012). Adapun 

pendapat lain yang mengatakan bahwa komunikasi matematis adalah strategi utama 

siswa dalam merumuskan sebuah konsep dalam matematika dan sarana bagi siswa 

untuk mendapatkan informasi (Sundayana, Herman, Dahlan, & Prahmana, 2017). 

Komunikasi matematis menggambarkan pemahaman, kemampuan 

matematis siswa dalam pembelajaran dan siswa diminta untuk memikirkan, 

berbicara dan mendengarkan ide-ide mengenai matematika (Arifin, Kartono, & 

Sutarto, 2014). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriadi (2015) masih 

rendahnya kemampuan dalam mengkomunikasikan situasi, ide atau gagasan ke 

dalam bahasa matematika baik secara lisan maupun tulisan. Dapat dikatakan 

komunikasi baik jika siswa cenderung tidak mengalami kesulitan dalam 

mempelajari matematika ataupun mempelajari pelajaran yang lain (Fadillah, 2015). 

Kemampuan komunikasi terdapat dua jenis yaitu (1) komunikasi lisan (talking) 

yang merupakan keterlibatan siswa dalam kelompok kecil selama pembelajaran 

berlangsung. (2) komunikasi tulis (writing) yang merupakan siswa dikatakan 

memiliki kemampuan tersebut jika siswa mampu menggunakan simbol, notasi dan 

bahasa matematika untuk mempresentasikan (Agustyaningrum, 2011; Sapto, 

Suyitno, & Susilo, 2015). Ada beberapa aspek dalam kemampuan komunikasi 

tertulis siswa yaitu keakuratan, kelengkapan dan kelancaran (Asmana, 2018). 

Adanya kemampuan komunikasi tertulis, akan berpengaruh pada kegiatan 

dilembar kerja siswa karena siswa akan menuliskan ide atau gagasan didalam 

lembar kerja. Siswa dikatakan memiliki kemampuan komunikasi matematis tertulis 
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jika siswa mampu mengungkapkan ide matematika ke bentuk uraian (Supandi, 

Rosvitasari, & Kusumaningsih, 2017). Komunikasi matematis sangat penting 

karena dapat membangun pengetahuan dan mengekspresikan matematika sehingga 

siswa mempelajari matematika seakan berbicara dan menulis tentang apa yang 

mereka kerjakan (Fachruazi, 2011; D. M. Sari, 2017). Menurut Fajri (2015) melalui 

komunikasi siswa dapat berbagi ide dan memperjelas koneksi. 

Komunikasi matematis yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

komunikasi matematis tertulis. Indikator kemampuan komunikasi tulisan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) Kemampuan menyatakan ide-ide matematis 

melalui tulisan yaitu jika siswa dapat menuliskan ide-ide atau permasalahan secara 

jelas dengan menggunakan bahasa matematika. (2) Kemampuan 

menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara tertulis jika 

siswa dapat mengidentifikasi atau merencakan strategi dalam menyelesaikan 

permasalahan dan mampu menuliskan simbol maupun rumus matematika dan (3) 

Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, simbol-simbol matematika, dan 

struktur-strukturnya untuk memodelkan situasi atau permasalahan matematika 

yaitu jika siswa dapat menuliskan penyelesaian secara prosedural dan argumentasi 

jawab atau kesimpulan pada lembar kerja (Agustyaningrum, 2011). 

2. Kemampuan Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan 

sesuatu yang baru yang dihasilkan dari suatu pengembangan (Chan, 2013; Istianah, 

2013; Richardo et al., 2014). Pemikiran kreatif sangat membantu untuk menentukan 

solusi baru dalam kesulitan atau masalah yang tidak terduga (Aziz et al., 2014; 

Marliani, 2015; Ulger, 2018). Kemampuan berpikir kreatif matematis dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu model pembelajaran yang 

digunakan pada proses pembelajaran (Wulandari & Mashuri, 2014). Dari hasil 

pengamatan Azhari & Somakim (2013) guru hanya melaksanakan pembelajaran 

secara prosedural, memberikan rumus, tanpa memberi kesempatan siswa untuk 

berfikir kreatif yang berakibat tidak menemukan makna dari pembelajaran. 

Kemampuan berpikir kreatif yaitu kemampuan berpikir setiap individu 

dalam menghasilkan ide atau gagasan secara lancar (fluency), luwes (flexibility), 

asli/orisinil (originality), dan rinci (elaboration). Kelancaran (fluency) merupakan 
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keterampilan berfikir lancar yang memiliki ciri-ciri yaitu dapat memahami soal 

dengan menuliskan diketahui, ditanya dan dapat menjawab dengan benar. 

Keluwesan (flexibility) merupakan keterampilan yang menghasilkan jawaban, 

gagasan atau pernyataan yang bervariasi, yang dapat melihat masalah dari sudut 

pandang berbeda, dapat mengubah cara pendekatan, dan dapat membuat kombinasi. 

Keaslian/orisinil (originality) merupakan kemampuan membuat gagasan baru dan 

unik, mampu membuat kombinasi yang tidak tidak biasa dan memikirkan cara yang 

tidak biasa untuk mengungkapkan diri. Kerincian (elaboration) merupakan 

kemampuan mengembangkan gagasan dan menambah situasi lebih menarik 

(Purwaningrum, 2016). 

Soal yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif 

siswa dalam penerapan model SFAE yaitu soal terbuka. Menurut Clary, Brzuszek, 

& Fulford (2011), fluency, flexibility, originality, dan elaboration merupakan 

kategori atau indikator yang secara umum untuk menilai kreativitas siswa. Fluency 

(keterampilan berpikir lancar) merupakan keterampilan memahami soal dengan 

menuliskan diketahui, ditanya, dan dapat menjawab soal dengan benar; flexibility 

(keterampilan berpikir luwes) merupakan keterampilan mampu melihat masalah 

dari berbagai sudut, mencari berbagai alternatif pemecahan, dan mampu mengubah 

cara pendekatan; originality (keterampilan berpikir orisinil) merupakan 

keterampilan menghasilkan gagasan atau jawaban yang baru dan unik, memikirkan 

cara yang tidak lazim, dan mampu membuat kombinasi yang jarang diberikan orang 

lain; dan elaboration (keterampilan memperinci) merupakan keterampilan 

mengembangkan dan memperkaya gagasan atau jawaban, dan menambahkan detail 

dari suatu situasi agar menjadi lebih menarik (Purwaningrum, 2016). 

3. Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining (SFAE) 

Model pembelajaran Student Facilitator And Explaining (SFAE) adalah 

model pembelajaran yang menuangkan ide dan memperesentasikan suatu ide dari 

permasalahan yang ada (Aprizal, 2017; Lestari, Kristiantari, & Negara, 2014; 

Mulyono, Asmawi, & Nuriah, 2018; Rahmi, 2016). Model Pembelajaran SFAE 

merupakan penyajian materi yang penjelasan terbuka, memberikan keempatan 

kepada siswa untuk menjelaskan kepada teman-temannta yang mendasar pada 

penugasan kelompok (Setiawan, Budiretnani, & Utami, 2017; Suyviroh & Rahman, 
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2016; Witarsa, Effendi, & Mulyadi, 2017). Dengan menggunakan model SFAE 

siswa akan dituntut aktif dan siswa lebih bisa bekomunikasi dengan guru ataupun 

dengan siswa lain, karena dalam proses pembelajaran menggunakan model SFAE 

ini siswa mempresentasikan apa yang menjadi pokok dalam pembahasannya 

(Rahmayanti, 2014). Tidak hanya siswa bisa mengembangkan komunikasinya, 

siswa juga akan lebih bisa berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah yang 

sudah diberikan oleh guru (Tamarli & Akhyar, 2018). Model SFAE disajikan materi 

yang diawali dengan penjelasan terbuka, memberi kesempatan siswa untuk 

menjelaskan kepada teman yang lain, dan diakhiri dengan presentasi atau 

penyampaian materi (Muchyidin & Kartika, 2014). 

Menurut Prisani, Abdulkarim, & Ratmaningsih (2017) model SFAE bisa 

mengembangkan kecerdasan intrapersonal karena model ini siswa akan diberi 

kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka. Model SFAE dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa, sehingga siswa dapat meningkatkan 

penguasaan, mengembangkan kognitif, melatih kerjasama dan melatih kemampuan 

komunikasi yang sesuai dengan karakter siswa (Muslim, 2014). Lebih lanjut, model 

SFAE juga memiliki keunggulan yaitu menuntut siswa untuk bertanggung jawab 

dalam memberikan pemahaman kepada siswa lain mengenai materi yang dapat 

memotivasi, memberikan semangat, dan meningkatkan aktivitas belajar siswa 

(Rahmi, 2016). Menurut Abubakar (2016) langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan model SFAE sebagai berikut: (1) Guru menyampaikan Kompetensi 

Dasar diawal pembelajaran. (2) Guru menjelaskan materi pembelajaran secara 

umum. (3) Guru membentuk kelompok belajar. (4) Guru memberi materi yang akan 

didiskusikan setiap siswa dalam kelompok. (5) Siswa mempresentasikan hasil ide 

kelompok secara bergiliran. (6) Siswa lain mendengarkan, menyimak dan memberi 

tanggapan kepada kelompok yang presentasi. (7) Guru mengambil Kesimpulan 

bersama siswa hasil presentasi. (8) Guru menerangkan kembali materi secara 

menyeluruh. (9) Guru mengadakan evaluasi. (10) Penutup. 

Model pembelajaran SFAE memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut 

Fauzi dan Jati (2016) kelebihan model SFAE sebagai berikut: (1) Bahan ajar yang 

disampaikan lebih jelas. (2) Siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan 

karena sistem pembelajaran yang berbentuk demonstrasi. (3) Siswa terlatih untuk 
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berperan sebagai guru. (4) Siswa lebih termotivasi untuk menjadi yang terbaik. (5) 

guru dapat mengetahui siswa yang mempunyai kemampuan mengemukakan ide 

atau gagasan. Kebanyakan siswa tidak mempunyai keberanian dalam 

mengemukakan pendapat didepan umum. Adapun kendala model SFAE yaitu 

terbatasnya waktu yang disediakan untuk presentasi. Hal tersebut juga menjadi 

kekurangan model SFAE menurut Fauzi dan Jati. Menurut Abubakar (2016) dalam 

penelitiannya menyampaikan hal yang sama bahwa model SFAE membutuhkan 

waktu dan kelas yang tepat.  

4. Penilaian Teman Sebaya 

Penilaian merupakan kegiatan akhir dari proses pembelajaran yang telah 

direncakan dan bertujuan untuk mengukur penguasaan siswa yang telah dipelajari 

serta mengukur keefektifan kegiatan pembelajaran (Darsiti, 2013; Wildan, 2017). 

Sebaya yaitu seumuran, sekelas atau sepermaianan (Wildan, 2017). Penilaian teman 

sebaya adalah alat untuk membuat siswa tidak hanya lebih termotivasi tetapi juga 

lebih mandiri untuk menetapkan tujuan mereka tentang apa yang harus dipelajari 

(Ratminingsih, Artini, & Padmadewi, 2017). Penilaian sebaya sebagai dasar dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan kesadaran dan metakognitif siswa sehingga 

pembelajaran serta kualitas hasil dan proses belajar siswa lebih efektif (Darsiti, 

2013; Pantiwati & Husamah, 2017; Rosaline, 2011). Menurut Basuki (2010) 

Penilaian sebaya sebagai dasar dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran serta kualitas hasil dan dapat meningkatkan perhatian, minat dan 

semangat dalam belajar.  

Tujuan menggunakan peer assessment adalah memberikan umpan balik 

kepada siswa, strategi penilaian sejawat ini relevan untuk kelas dengan banyak 

siswa dan jumlah guru yang terbatas, penilaian teman sebaya memberi keuntungan 

kinerja dan keuntungan kognitif bagi siswa (Dr. Eny Winaryati, 2018). Adapun 

manfaat dari penilaian teman sebaya yaitu guru memahami teknik penilaian teman 

sebaya serta mendapatkan teknik pembelajaran sebagai alternatif untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran lebih kreatif dan inovatif (Darsiti, 2013). Tidak 

hanya itu, Juhanda (2017) juga mengatakan bahwa penilaian teman sebaya atau peer 

asesment merupakan penilaian yang dapat diterapkan untuk menilai kemampuan 

kognitif dan mengetahui kemampuan komunikasi saat berdiskusi didalam kelas.  
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Penilaian teman sebaya ini dapat dimanfaatkan sebagai penilaian proses 

pembelajaran yang menggunakan model SFAE. Model SFAE ini adalah dimana 

siswa harus mempresentasikan hasil diskusi materi yang sudah diberikan oleh guru. 

Sementara satu kelompok sedang melakukan kinerja, kelompok lain sedang 

melakukan penilaian teman sebaya. Mereka mengisi daftar periksa berdasarkan 

rubrik yang diberikan oleh guru sehingga semua siswa seharusnya selalu aktif 

selama pelajaran. Muslich (2014) menyatakan bahwa peer assessment ini belum 

banyak dilakukan pada kegiatan pembelajaran karena guru lebih banyak 

menggunakan penilaian tes, kuis, ataupun tanya jawab. 

5. Gaya Belajar Siswa 

Gaya belajar merupakan cara mudah yang dimiliki siswa untuk mengatur, 

mengolah dan menyerap informasi (Amin & Suardiman, 2016; Karim, 2014; 

Krisbiono, Supriyanto, & Rustono, 2015; Kusnida, Mulyani, & Su’udi, 2015). 

Menurut Richardo, Mardiyana, & Saputro (2014) gaya belajar adalah bagaimana 

cara siswa dengan mudah memperoleh informasi dan menyerap dari lingkungan 

belajar, sehingga dapat mempengaruhi cara berfikir kreatif siswa. Selanjutnya, 

sebelum menggunakan model dam proses pembelajaran guru harus mengenal gaya 

belajar supaya guru bisa mengembangkan komunikasi dan berfikir kreatif siswa. 

Menurut Setiana & Jailani (2013) gaya belajar dibagi menjadi tiga yaitu 

gaya belajar visual, auditori dan kinestetik. Siswa yang memiliki gaya belajar visual 

akan lebih mudah memahami sesuatu jika diwujudkan kedalam sesuatu yang nyata. 

Siswa yang memiliki gaya belajar auditorial menggunakan indera pendengaran 

sebagai alat belajar yang obtimal. Siswa yang memiliki gaya belajar kinestik akan 

memerlukan suatu  alat peraga yang bisa disentuh untuk bisa memahami sesuatu 

(Setiana & Jailani, 2013; S. Wulandari, Mirza, & Sayu, 2014). Sebagai guru harus 

mengetahui gaya belajar siswa agar pembelajaran menjadi mudah dan 

menyenangkan. Ketika guru mengenali gara belajar siswa, guru dapat mengelola 

dimana, kapan, pada kondisi apa, dan bagaimana guru dapat memaksimalkan 

pembelajarannya karena belajar membutuhkan situasi, konsentrasi dan kondisi yang 

mendukung (Kusnida et al., 2015). Adapun indikator gaya belajar berada pada 

instrumen angket gaya belajar yang sudah dilampirkan. Hampir setiap siswa 

cenderung ke dalam salah satu jenis gaya belajar yang berperan sebagai saringan 
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untuk pembelajaran, pemrosesan, dan komunikasi. Siswa tidak hanya cenderung 

pada satu gaya belajar, mereka juga memanfaatkan kombinasi gaya belajar tertentu 

yang memberi mereka bakat dan kekurangan alami tersebut (Karim, 2014). Dari 

penelitiannya juga adapun saran yaitu siswa sebagai individu memiliki ketiga gaya 

belajar yang saling mendukung walaupun terdapat kecenderungan pada salah satu 

tipe, oleh karena itu siswa diharapkan dapat mengkombinasikan ketiga gaya belajar 

tersebut sehingga dampaknya akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

maupun kreatif. 

6. Langkah-langkah Kombinasi SFAE 

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model SFAE dan penilaian 

teman sebaya ditinjau dari gaya belajar dikembangkan dengan mengkombinasikan 

langkah-langkah model SFAE Abubakar (2016) sebagai berikut: (1) Guru 

menyampaikan Kompetensi Dasar diawal pembelajaran. (2) Guru menjelaskan 

materi pembelajaran secara umum. (3) Guru membentuk kelompok belajar, dimana 

kelompok tersebut terdiri dari 4 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda yang 

terdiri dari siswa unggul, siswa yang mempunyai gaya belajar visual, siswa yang 

mempunyai gaya belajar auditori, dan siswa yang mempunyai gaya belajar 

kinestetik. (4) Guru memberi materi yang akan didiskusikan setiap siswa dalam 

kelompok. (5) Siswa mempresentasikan hasil ide kelompok secara bergiliran. (6) 

Siswa lain mendengarkan, menyimak dan memberi tanggapan kepada kelompok 

yang presentasi dan juga siswa yang tidak presentasi menilai teman yang presentasi 

yang menggunakan penilaian teman sebaya. (7) Guru mengambil Kesimpulan 

bersama siswa hasil presentasi. (8) Guru menerangkan kembali materi secara 

menyeluruh. (9) Guru mengadakan evaluasi. (10) Penutup. 

 

 

 

 

 


