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KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Komunikasi 

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan 

orang lain dalam hidupnya. Pada saat kegiatan sosial terdapat komunikasi 

didalamnya. Menurut Krisna & Yeni (2014), komunikasi adalah instrumen 

yang diperlukan oleh manusia dalam berinteraksi atau pemahaman dan 

penyampaian dari suatu maksud dengan sesama, baik dalam kehidupan sehari-

hari maupun kelompok. Selain itu menurut Rachmayani (2014), Komunikasi 

adalah suatu bagian yang mendasar dari matematika dan pendidikan 

matematika. Komunikasi juga digunakan dalam suatu pembelajaran sebagai 

penyampaian atau penerima pesan maupun gagasan yang sesuai dengan 

pembahasan. Komunikasi juga diartikan suatu proses penyampaian ide atau 

pemahaman matematis dengan menggunakan gambar, angka, dan kata dalam 

berbagai komunitas baik didalamnya terdapat teman sebaya, guru, kelompok 

maupun kelas (Yuniarti, 2016). Sehingga pada penelitian ini yang akan 

digunakan peniliti tentang komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide 

atau gagasan baik didalam suatu kelompok maupun kepada satu orang saja dan 

komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam matematika 

sebagai proses pembelajaran dengan adanya interaksi guru dengan siswa. 

 

B. Komunikasi Matematis  

Banyak penulis mendefinisikan istilah dari komunikasi matematis 

dengan berbeda-beda tetapi sebenarnya memiliki makna secara garis besar 

yang sama yakni Komunikasi matematis adalah suatu komunikasi pada 

pembelajaran matematika. Telah dijelaskan dalam NCTM (2000), komunikasi 

matematis adalah cara untuk memperjelas pemahaman dan berbagi ide, dalam 

mengkomunikasikan baik secara lisan maupunn tulisan penjelasan harus sesuai 

alasan yang masuk akal, bukan hanya deskripsi tanpa alasan. Melalui 

komunikasi matematis siswa memiliki kemampuan untuk mengekspresikan 

dan menerapkan pemahaman tentang proses dan konsep matematika yang 

mereka pelajari (Rachmayani, 2014). Menurut pendapat Hodiyanto (2017), 

komunikasi matematis ada dua macam yakni komunikasi matematis tertulis 
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dan lisan. Komunikasi tulisan meliputi: menyatakan gagasan matematika 

melalui grafik/gambar, persamaan, tabel, ataupun menggunakan bahasa 

sendiri, komunikasi lisan berupa diskusi dan menjelaskan. Kedua komunikasi 

sama-sama menyampaikan pesan terhadap orang lain. Proses komunikasi 

mampu membantu dalam pemahaman terhadap konsep-konsep matematika 

dan untuk mudah dipahami. Penelitian ini mengggunakan komunikasi 

matematis baik lisan maupun tulisan yang mana pada komunikasi matematis 

tulis dilihat dari penyelesaian hasil kerja siswa, dan lisan dengan cara 

penyampaian dia dalam menjelaskan. 

 

C. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan suatu hal yang menjadi 

penting untuk dimiliki karena merupakan kemampuan dasar. Kemampuan 

komunikasi matematis adalah suatu kemampuan untuk menyampaikan ide-ide 

dalam matematika baik lisan, tulis maupun perbuatan  (Saleh, 2012). Menurut 

Hodiyanto (2017), kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan 

siswa dalam menyampaikan suatu ide matematika baik secara tulisan maupun 

lisan. Astuti & Leonard (2015), juga menjelaskan tentang kemampuan 

komunikasi matematika adalah kemampuan siswa dalam mempresentasikan 

permasalahan atau ide dalam matematika menggunakan benda nyata, grafik, 

gambar, ataupun tabel serta mampu menggunakan simbol-simbol matematika. 

Kemampuan komunikasi matematis siswa mampu dilihat dari beberapa 

kemampuan yaitu: 1) Mampu menghubungkan dari benda yang nyata, baik 

gambar maupun diagram pada ide matematika; 2) Menjelaskan situasi, ide, dan 

relasi matematika baik lisan maupun tulisan dengan benda nyata, grafik, 

gambar dan aljabar; 3) Menjelaskan kejadian sehari-hari dengan simbol atau 

bahasa matematika; 4) Mendengarkan suatu ide, lalu berdiskusi, dan 

menuliskan mengenai matematika; 5) Memahami dengan membaca suatu 

penyajian matematika tertulis; 6) Membuat pernyataan, menyusun argumen, 

merumuskan definisi dan generalisasi. 7) Mendeskripsikan dan membuat suatu 

pertanyaan yang sudah dipelajari mengenai matematika (Afiati, Masrukan, & 

Waluyo, 2012). Oleh karena itu, dengan adanya kemampuan komunikasi 
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matematis siswa harus mampu menyampaikan tentang apa yang diketahuinya 

dengan peristiwa dialog atau saling berkaitan yang terjadi di lingkungan kelas, 

yang berarti telah ada pemindahan pesan baik secara lisan maupun tulis untuk 

mencapai tujuan dari komunikasi yang telah diharapkan. 

Kemampuan komunikasi matematis adalah salah satu proses yang 

penting dalam pembelajaran matematika. Pentingnya memiliki kemampuan 

komunikasi matematis telah dijelaskan oleh Clark, Pittman, & Borko (2005), 

komunikasi matematika merupakan cara untuk memperjelas pemahaman dan 

berbagi ide, dengan komunikasi suatu ide dapat dicerminkan, didiskusikan, 

diperbaiki, dan dikembangkan. Proses komunikasi dapat mendukung dalam 

menyampaikan pemahaman, argumen, dan ide dalam pemecahan masalah baik 

secara tulisan maupun lisan supaya dapat dipahami dengan baik oleh orang 

lain. Pada penelitian ini yanga akan dibahas tentang kemampuan komunikasi 

matematis siswa secara tulisan dan kemampuan komunikasi matematis siswa 

secara lisan. 

1. Kemampuan Komunikasi Matematis Secara Tulis 

Kemampuan komunikasi matematis secara tulis merupakan suatu aspek 

yang perlu dikembangkan karena menulis merupakan komunikasi yang 

memiliki peran pada saat pembelajaran matematika. Komunikasi matematis 

tertulis adalah proses penyampaian suatu ide maupun gagasan dengan melalui 

tulisan (Zahri, 2016). Sedangkan  menurut Ardina & Sa’dijah (2016), dengan 

adanya kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa berpengaruh pada 

kecakapan siswa untuk melakukan kegiatan di dalam lembar kerja karena 

sebagian besar aktivitas siswa di dalam lembar kerja siswa yaitu menuliskan 

suatu ide maupun temuan mereka. Kemampuan komunikasi matematis tulis 

yang digunakan dalam peneliti adalah kemampuan siswa dalam 

menyampaikan ide pada saat pembelajaran dengan cara melalui tulisannya. 

Sebagai ukuran tingkat komunikasi matematis siswa diperlukan adanya 

indikator dalam menilai komunikasi matematis siswa namun indikator berikut 

hanya dapat digunakan pada soal yang memerlukan referensi berupa gambar. 

Penelitian ini indikator komunikasi matematis tulis siswa dengan mengadaptasi 

dari Mandasari & Chandra (2018). 
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2. Kemampuan Komunikasi Matematis Secara Lisan  

Komunikasi matematis  secara lisan adalah suatu pola interaksi dalam 

bentuk dialog yang dilakukan dikelas ataupun diluar kelas, dialog yang 

disampaikan oleh pendidik yang berisikan mengenai bahan ajar yang 

selanjutnya oleh para peserta didik akan ditanggapi (Harahap & Surya, 2017). 

Komunikasi matematis secara lisan dapat diterapkan seperti membaca, diskusi, 

mendengarkan, mempresentasikan, mengutarakan hal yang relevan dalam 

suatu permasalahan, mengutarakan langkah penyelesaian dengan runtut, dan 

tidak terhenti pada saat penyampaian informasi agar tersampaikan dengan 

tuntas (Ritonga, Surya, & Syahputra, 2017). Mempresentasikan merupakan 

suatu kegiatan siswa untuk melatih berbicara didepan umum agar pecaya diri 

dan dapat menyusun kalimat supaya orang lain lebih mudah memahami. 

Melalui membaca siswa memperoleh ilmu pengetahuan serta kosa kata baru 

yang dapat digunakan dalam persiapan presentasi siswa. Pada saat 

mendengarkan siswa mampu mengasah pemahaman untuk menarik 

kesimpulan dan juga dapat menimbulkan permasalahan yang akan ditanyakan. 

Indikator kemampuan komunikasi matematis secara lisan mampu dicapai oleh 

No. Indikator Aspek Pengamatan  

1. Menyatakan situasi atau informasi 

matematis dalam bentuk simbol atau 

bahasa 

Menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal  

2. Mengubah suatu informasi matematis 

dalam bentuk gambar 

Mengubah masalah uraian ke dalam 

bentuk gambar 

3. Menggunakan dan memilih informasi 

matematis atau gambar untuk 

menyelesaikan masalah 

Memilih strategi dalam menyelesaikan 

soal dengan lengkap dan tepat 

4. Membuat kesimpulan, dengan bahasa 

sendiri yang sesuai dengan hasil 

penyelesaian . 

Memberikan kesimpulan dengan bahsa 

sendiri dari permasalahan yang 

dipecahkan 

Tabel 1: Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis Secara Tulis 
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peserta didik dalam pembelajaran matematika dengan mengadaptasi dari 

(Mandasari & Chandra, 2018). Pada indikator berikut hanya dapat digunakan 

pada soal yang memerlukan referensi berupa gambar. 

 

 

D. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah adalah suatu proses memecahkan atau 

menyelesaikan persoalan dengan menggunakan prosedur tertentu untuk 

menuju suatu penyelesaian yang diharapkan (Mariam et al., 2018). 

Berdasarkan Irviani, Arifin, & Santi (2017), pemecahan masalah merupakan 

suatu tujuan umum dalam pembelajaran matematika, terlebih sebagai 

jantungnya matematika yang berarti kemampuan pemecahan masalah 

merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika. Menurut Nurdalilah, 

Edi Syahputra (2013), Pemecahan masalah meliputi memahami, merancang, 

menyelesaikan dan memeriksa kembali permasalahan yang telah diselesaikan. 

Pada suatu proses pembelajaran kemampuan pemecahan masalah sangatlah 

berperan penting, pemecahan masalah disebut juga sebagai metode 

pembelajaran untuk melatih dan meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah dalam kegiatan belajar dan juga  pada soal matematika (Mariam et al., 

2018). Pemecahan masalah merupakan suatu proses dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan dengan adanya prosedur untuk menuju penyelesaian yang 

diharapkan. 

No. Indikator Aspek pengamatan 

1. Menyatakan situasi atau informasi matematis 

dalam bentuk simbol atau bahasa  

Penyampaian imformasi yang 

terdapat dalam soal  

2. Mengubah suatu informasi matematis dalam 

bentuk gambar 

Mengubah informasi pada soal ke 

dalam bentuk gambar 

3. Menggunakan dan memilih informasi atau 

gambar untuk menyelesaikan masalah  

Menjelaskan langkah-langkah 

atau strategi dalam 

menyelesaikan soal  

4. Melihat kembali hasil penyelesaian yang telah 

dibuat  

Mengecek kembali jawaban yang 

telah diberikan 

Tabel 2: Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis Secara Lisan 

Tabel  3: Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Teorema 

PythagorasTabel  4:Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

Secara Lisan 

Tabel 2:Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis Secara Lisan 
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E. Prosedur Polya  

Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah pada saat 

pembelajaran matematika dapat dilihat dari langkah-langkah penyelesaian 

soal. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dalam matematika 

menurut G.Polya (1973), ada 4 langkah yang harus diperhatikan dalam 

pemecahan masalah meliputi: (1) memahami masalah; (2) menyusun 

perencanaan penyelesaian; (3) melaksanakan perencanaan; (4) melihat kembali 

hasil penyelesaian yang dibuat. Sedangkan menurut Yuwono, Supanggih, & 

Ferdiani (2018) tahap-tahapan penyelesaian masalah menurut polya yang 

digunakan sebagai landasan untuk memecahkan suatu masalah secara garis 

besarnya ada 4 langkah, yaitu: (1) memahami masalah. Pada tahapan 

memahami masalah, siswa harus mengetahui apa saja yang diketahui dan apa 

yang akan dicari. (2) membuat rencana. Pada tahapan ini memahami operasi 

yang akan digunakan menyelesaikan masalah yang ada. (3)  melakukan 

rencana. Pada tahapan ini segala rencana yang diberikan dalam bentuk 

matematika dilaksanakan. (4)  memeriksa kembali. Pada tahapan ini hal yang 

dilakukan mengecek kembali semua informasi dan perhitungan yang telah 

terlibat dengan tujuan menghasilkan penyelesain yang tepat. Pemecahan 

masalah berdasarkan Polya pada penelitian ini dengan melihat beberapa 

indikator atau tahap yaitu: 1) tahap memahami masalah; 2) merencanakan atau 

menyusun strategi yang akan digunakan; 3) tahap menyelesaikan perencanaan 

atau model matematika; 4) tahap untuk memeriksa kembali hasil penyelesaian.  

 

F. Teorema Pythagoras 

Teorema Pythagoras terdapat pada mata pelajaran matematika jenjang 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diberikan pada kelas VIII di 

kurikulum 2013. Teorema pytaghoras adalah sebuah segitiga siku-siku, dimana 

kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat kedua kakinya (Rich 

& Schmidt, 2004). Pytaghoras merupakan filsafat dan pakar matematika 

terkenal dari Yunani hidup sekitar 500 tahun sebelum masehi. Teorema 

pythagoras merupakan materi yang berkesinambungan dalam materi lainnya 
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salah satunya adalah geometri dimana teorema pythagoras digunakan dalam 

menghitung segitiga siku-siku.  

Banyak peneliti yang meneliti tentang teorema Pythagoras salah 

satunya yang telah diteliti oleh Zaerani et al. (2017), tentang pengaruh 

penguasaan konsep teorema Pythagoras dalam menyelesaikan soal-soal 

bangun ruang sisi datar pada siswa kelas VIII dan menghasilkan bahwa 

terdapat pengaruh antara penguasaan konsep teorema Pythagoras dalam 

menyelesaikan soal-soal bangun ruang sisi datar. Hal itu menunjukkan bahwa 

teorema Pythagoras juga penting dan berkesinambungan terhadap materi lain. 

Teorema Pythagoras juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata ataupun 

dalam kehidupan sehari-hari misalkan, pada saat bermain benteng-bentengan 

bisa diterapkan teorema Pythagoras dalam menghitung jarak pemain dengan 

benteng lawan.  

Kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan materi teorema 

Pythagoras pada mata pelajaran matematika kelas VIII semester 2 di kurikulum 

2013. 

 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Memahami pengetahuan (factual, 

konseptual, dan procedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak 

mata. 

2. Mencoba, mengolah dan menyaji 

dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber 

lain yang sama dalam sudut 

pandang teori 

3.6  Menjelaskan dan membuktikan 

teorema Pythagoras dan tripel 

Pythagoras. 

4.6 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan teorema Pythagoras 

dan tripel Pythagoras 

Tabel 3: Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Teorema Pythagoras 

 

Tabel  5: Skor Penilaian Komunikasi Matematis TertulisTabel  6: 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Teorema Pythagoras 

Tabel 3:Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Teorema Pythagoras 
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 Pada penelitian ini kompetensi dasar yang akan digunakan yaitu kompetensi 

dasar (4.6) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras 

dan tripel Pythagoras. 


