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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Komunikasi Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Komunikasi Matematis 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication 

berasal dari kata Latin communicatio, dan bersumber dari kata 

communis yang berati sama. Sama disini maksudnya adalah sama 

makna (Effendy, 2009). Suatu komunikasi dikatakan berhasil apabila 

antara pemberi pesan dan penerima pesan dapat menerima dan 

memahami makna yang sama tentang apa yang tengah menjadi topik 

pembicaraan. Menurut Effendy (2009), pengertian komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan 

melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi dapat 

terjadi apabila suatu sumber dapat membangkitkan respon pada 

komunikan melalui penyampaian suatu pesan dalam bentuk verbal 

maupun nonverbal. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting 

dalam setiap pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, salah 

satunya dalam pembelajaran Matematika. 

Kemampuan komunikasi matematis perlu diperhatikan dalam 

kegiatan pembelajaran matematika seperti layaknya kemampuan-

kemampuan yang lainnya. Disebutkan dalam NCTM (2000), bahwa 
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komunikasi merupakan bagian penting dari matematika dan 

pendidikan matematika. Karena dengan melalui komunikasi siswa 

mampu berbagi ide dan menjelaskan pemahaman mereka. Selain 

sebagai alat untuk menjelaskan pada orang lain, komunikasi juga bisa 

digunakan oleh guru untuk melihat sejauh mana siswa memahami dan 

mendalami materi yang bersangkutan. Dijelaskan oleh Kaur dan Toh 

(2012), bahwa siswa mengkomunikasikan pemikiran tentang 

pemikiran yang mereka miliki, agar bisa dilihat oleh guru dan juga 

untuk lebih memantapkan pemahaman yang mereka miliki untuk diri 

sendiri juga.   Kaur dan Toh (2012) juga menyebutkan bahwa 

komunikasi mengacu pada kemampuan untuk menggunakan bahasa 

matematika dalam mengeskpresikan ide-ide matematika dan argumen 

yang tepat, ringkas dan logis. Komunikasi juga dapat membantu siswa 

dalam mengembangkan pemahaman matematika dan mempertajam 

pemikiran mereka. 

Menurut NCTM (2000) komunikasi matematis merupakan 

sebuah cara dalam berbagi ide-ide dan memperjelas suatu 

pemahaman. Standar komunikasi matematis di dalam NCTM (2000) 

yaitu mengorganisasikan dan mengkonsolidasi berpikir matematis 

mereka melalui komunikasi, mengkomunikasikan pemikiran 

matematis mereka secara koheren dan jelas kepada teman-teman, guru 

dan orang lain, menganalisis dan mengevaluasi berfikir matematis dan 

strategi yang lain, menggunakan bahasa matematis untuk 
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mengekspresikan ide matematis secara benar. Dari hal tersebut jelas 

bahwa komunikasi matematis perlu menjadi salah satu fokus dalam 

pembelajaran matematika saat ini. 

Dalam Anonim (2005), komunikasi matematis merupakan 

proses mengekspresikan ide matematika dan pemahaman melalui 

lisan, visual dan tulisan dengan menggunakan nomor, simbol, gambar, 

grafik, diagram dan kata-kata. Komunikasi merupakan bagian penting 

dalam proses pembelajaran matematika. Melalui komunikasi, siswa 

dimungkinkan untuk bisa menggambarkan dan menjelaskan ide 

mereka tentang pemahaman, hubungan matematika dan juga pendapat 

mereka. Menurut  Kennedy, dkk (2008)  komunikasi  matematis 

merupakan  suatu kemampuan siswa dalam membaca dan menuliskan 

simbol-simbol matematika.  Pada  setiap pembelajaran,  anak-anak  

berbagi  pemikiran mereka  dan meningkatkan penalaran  mereka  

melalui diskusi  lisan dan tertulis. Pola  berkomunikasi secara tertulis 

yaitu  mereka  melambangkan  dengan gambar dan simbol. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi matematis merupakan suatu kemampuan yang dimiliki 

siswa dalam mengekspresikan ide-ide matematis yang mereka miliki 

baik melalui lisan maupun tertulis yang dapat berupa kata-kata, 

gambar, simbol, notasi, istilah, grafik, benda nyata, aljabar yang 

disertai dengan penjelasan secara tertulis untuk meperjelas ide yang 

mereka miliki. 
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Menurut Kaur dan Toh (2012) dalam siswa mengkomunikaskan 

gagasan atau ide-ide, hal pertama yang dilakukan adalah membaca 

dan memahami pertanyaan. Untuk melakukannya siswa harus 

menggunakan pengetahuan komunikasi yang dimilikinya. 

Pengetahuan komunikasi tersebut meliputi reseptif (melalui membaca 

dan memahami pertanyaan) dan ekspresif (memberikan respon verbal 

ataupun tertulis), hal tersebut merupakan bentuk dari komunikasi. 

Terlepas dari pemahaman tentang bahasa, interpretasi yang benar dari 

masalah yang diberikan adalah dengan memahami sintak dari bahasa 

matematika dengan benar. Maksudnya adalah dengan menggunakan 

urutan dan simbol-simbol matematika yang benar dan tepat. 

b. Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

Disebutkan dalam NCTM (2000), kriteria-kriteria dalam 

kemampuan komunikasi matematis yaitu : 

1) Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, 

tulisan dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya 

secara visual, 

2) Kemampuan memahami, menginterpretasikan dan 

mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan 

maupun dalam bentuk visual lainnya, 

3) Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi 

matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, 
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menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-model 

situasi. 

Menurut Sumarmo (2010), kegiatan-kegiatan yang tergolong ke 

dalam komunikasi matematis diantaranya adalah : 

1) Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam 

ide matematika, 

2) Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau 

tulisan, dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar, 

3) Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa/simbol 

matematika, 

4) Mendengarkan, berdiskusi dan menulis tentang matematika, 

5) Membaca presentasi matematika evaluasi dan menyusun 

pertanyaan yang relevan, 

6) Menyusun  argumen, merumuskan definisi dan generalisasi. 

Dari uraian di atas, maka indikator untuk kemampuan 

komunikasi matematis secara tertulis yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1) Menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam model matematika. 

Siswa dikatakan dapat membuat model matematika ketika dapat 

merubah informasi dari soal cerita ke dalam model matematika 

dengan menggunakan simbol dan atau bahasa matematika yang 

tepat. 
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2) Mengekspresikan ide matematika ke dalam bentuk 

visual/gambar. 

Siswa dikatakan dapat mengekspresikan ide matematika ke 

dalam bentuk visual gambar apabila siswa dapat 

menggambarkan bangun apa yang dimaksud di dalam soal yang 

diberikan. 

3) Menyusun argumen penyelesaian masalah secara tertulis. 

Siswa dikatakan dapat menyusun argumen penyelesaian apabila 

siswa dapat menuliskan setiap langkah penyelesaian sampai 

hasil akhir dengan menggunakan rumus dan satuan yang tepat. 

Selain itu, siswa juga dapat menarik kesimpulan dan disertai 

dengan keterangan. 

Contoh : 

Seorang pedagang membuat es krim dan memasukan ke dalam 

wadah berbentuk balok dengan panjang 80 cm, lebar 50 cm dan tinggi 

65 cm hingga penuh. Untuk menjualnya pedagang tersebut 

mengemasnya ke dalam wadah berbentuk kubus dengan panjang 

rusuk 10 cm. 

a) Ilustrasikan soal di atas ke dalam bentuk gambar 

b) Tentukan banyaknya es krim yang dapat dikemas ke dalam wadah 

berbentuk kubus 
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Tabel 1.21 Penyelesaian contoh soal 
Penyelesaian Indikator 

Diketahui : ������� ����� = � = 80 �� 
  ������ ����� = � = 65 �� 
  ����� ����� = � = 50 �� 
  ������� ����� = � = 10 �� 
Ditanya :  
a) Ilustrasi gambar 
b) Banyak es krim dalam wadah berbentuk 

kubus 

Menyatakan peristiwa 
sehari-hari ke dalam 
model matematika. 

Jawab : 
a. Ilustrasi gambar 
                     80 cm   
  
                                                65 cm 

 
    
                            10 cm 

              50 cm 

Mengekspresikan ide 
matematika ke dalam 
bentuk visual/gambar. 

b. Banyak es krim dalam wadah berbentuk 
kubus 

������ ����� = � × � × � 
= 80 × 50 × 65 
= 260000 ��� 

������ ����� = �� = 10�

= 1000 ��� 
Banyaknya es krim yang dapat di kemas 
dalam wadah berbentuk kubus adalah =
������ �����

������ �����
=

������

����
= 260. 

Jadi banyaknya es krim yang dapat di 
kemas dalam wadah berbentuk kubus 
adalah sebanyak 260 kemasan. 

 
Menyusun argumen 
penyelesaian masalah 
secara tertulis. 
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2. Gaya Berpikir 

Gaya merupakan cara yang dimiliki oleh setiap individu dan 

berbeda-beda. Menurut Santrock (2010), gaya adalah cara siswa 

menggunakan kemampuannya. Berpikir adalah manipulasi atau mengelola 

dan mentransformasi informasi dalam memori. Berpikir sering dilakukan 

untuk membentuk konsep, bernalar dan berpikir secara kritis, membuat 

keputusan, berpikir kreatif dan memecahkan masalah. Dapat disimpulkan 

bahwa gaya berpikir merupakan cara yang dipilih seseorang dalam 

mengelola dan mentransformasi informasi yang dimilikinya. 

Gaya bukanlah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh masing-

masing individu, Santrock (2010) mengungkapkan bahwa gaya berpikir 

bukanlah sebuah kemampuan, melainkan suatu cara atau kesenangan yang 

dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Sebuah 

kemampuan berhubungan dengan seberapa baik seseorang dapat 

mengerjakan sesuatu. Gaya berhubungan dengan bagaimana seseorang 

suka menggunakan kemampuannya untuk mengerjakan sesuatu. Setiap 

individu memiliki lebih dari satu gaya berpikir, akan tetapi hanya ada satu 

gaya berpikir yang paling dominan.  

Berpikir bertujuan untuk mendapatkan sesuatu, yang pada akhirnya 

sesuatu itu akan disampaikan kepada orang lain. Menurut Ahmadi dan 

Widodo (2013), bahwa hasil berpikir itu dapat diwujudkan dalam bentuk 

bahasa. Dalam suatu pendapat bahwa hubungan antara bahasa dan berpikir 
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itu mutlak, sebab berpikir itu sebenarnya berbicara dengan batin, dan 

berbicara ataupun tulisan adalah berpikir yang diwujudkan.  

Tung (2015) dalam gaya pikirannya, Gregorc memberi pandangan 

terorganisir tentang; 

a. Bagaimana proses berpikir terjadi melalui penerimaan informasi, 

yakni dengan dua cara: 

1) Konkret: memakai kelima indera 

2) Abstrak: memakai intuisi dan imajinasi 

b. Bagaimana mengatur informasi dan mengatur proses berpikir, yakni 

dengan dua cara: 

1) Sekuensial: teratur, langkah demi langkah 

2) Random: acak tanpa urutan khusus 

Dari kedua pandangan tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan 

dalam setiap cara berpikir. Menurut Suyono dan Hariyanto (2014), dalam 

kaitan dengan kecakapan menyusun menurut urutan, maka sekuensial 

berkaitan dengan organisasi informasi secara linear atau penalaran logis, 

sedangkan acak terkait dengan organisasi informasi dalam bentuk keping-

keping informasi tanpa aturan atau urutan spesifik. Kedua kualitas 

perseptual maupun kecakapan membuat urutan/penyusunan ada pada 

setiap individu, tetapi ada salah satu yang dominan. Sehingga kedua cara 

menerima dan mengatur tersebut memberikan empat kombinasi gaya 

berpikir. Setiap orang mempunyai dan memakai keempatnya, tetapi 

kebanyakan hanya akan dominan paling tidak satu atau dua.  
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Proses berpikir merupakan bagian dari cara kita menanggapi 

sesuatu. Menurut Tung (2015) ada dua cara dalam menanggapi sesuatu, 

yaitu : 

a. Persepsi konkret atau nyata. Persepsi konkret membuat anak lebih 

cepat menangkap informasi yang nyata dan jelas secara langsung 

melalui kelima inderanya, yaitu penglihatan, penciuman, peraba, 

perasa dan pendengaran. Anak dengan persepsi konkret tidak 

mencari arti yang tersembunyi atau tidak mencoba menghubungkan 

gagasan atau konsep. Ungkapan kuncinya: “sesuatu adalah seperti 

apa adanya” 

b. Persepsi abstrak atau tak kasat mata. Persepsi abstrak 

memungkinkan anak lebih cepat menangkap sesuatu yang 

abstrak/tak kasat mata dan mengerti atau percaya apa yang tidak bisa 

dilihat sesungguhnya. Sewaktu anak menggunakan persepsi abstrak 

ini, mereka menggunakan kemampuan intuisi, intelektual dan 

imajinasinya. Ungkapan kuncinya: “sesuatu tidaklah seperti apa 

yang terlihat” 

Selain proses berpikir yang digunakan dalam menanggapi sesuatu, 

penyusunan informasi juga dibutuhkan dalam menanggapi sesuatu. 

Penyusunan adalah cara seseorang mengolah informasi yang dia terima di 

dalam otak mereka. Menurut Tung (2015) dalam menyusun sesuatu ada 

dua cara, yaitu : 
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a. Sekuensial atau berurutan. Metode pengaturan sekuensial 

membiarkan pikiran anak mengatur informasi secara berurutan, 

linear atau selangkah demi selangkah. Anak yang bertipe berurutan 

biasanya menyukai metode belajar satu demi satu secara berurutan. 

Orang-orang yang memiliki kemampuan pengaturan sekuensial 

yang kuat mungkin lebih suka mempunyai rencana dan 

mengikutinya, daripada bertumpu pada dorongan-dorongan hati. 

Ungkapan kuncinya: “ikuti saja tahap demi tahap”. 

b. Random atau acak. Pengaturan acak membuat pikiran kita mengatur 

informasi dalam potongan-potongan dan tanpa rangkaian tertentu, 

seperti memulai di tengah-tengah atau memulai di akhir bagian dan 

kembali ke pemulaan. Anak yang bertipe acak biasanya lebih 

menyukai cara belajar yang spontan, tidak harus berurutan. Seolah-

olah mereka tidak mempunyai rencana tertentu. Ungkapan 

kuncinya: “yang penting selesai”. 

Gagasan gaya berpikir Gregorc adalah perpaduan antara bagaimana 

seseorang menerima dan mengolah informasi dalam otak. Dari pemaparan 

tersebut Gregorc menggabungkan kemungkinan dominasi otak menjadi 

empat kombinasi perilaku yang disebut gaya berpikir, yaitu: (1) Sekuensial 

Konkret (SK); (2) Sekuensial Abstrak (SA); (3) Acak Konkret (AK) dan; 

(4 ) Acak Abstrak (AA). 
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a. Sekuensial Konkret (SK) 

Individu dengan cara berpikir sekuensial konkret memiliki 

karekteristik seperti berikut (DePorter dan Mike, 2003); 

1) Berpegang pada kenyataan dan proses informasi dengan cara 

yang teratur, linear dan sekuensial 

2) Realitas terdiri dari apa yang dapat mereka ketahui melalui 

indera fisik mereka (indra penglihatan, peraba, pendengaran, 

perasa dan penciuman) 

3) Memperhatikan dan mengingat realitas dengan mudah 

4) Mengingat fakta-fakta, informasi, rumus-rumus dan aturan 

khusus dengan mudah 

5) Belajar dengan baik apabila menggunakan catatan/makalah 

6) Mengatur tugas menjadi tahap demi tahap dan berusaha keras 

untuk mendapatkan kesempurnaan pada setiap tahapnya 

7) Menyukai pengarahan dan prosedur khusus 

8) Cenderung lebih praktis dan teratur 

9) Lebih suka merencanakan apa yang akan dikerjakan dan 

mengerjakan apa yang sudah mereka rencanakan. 

b. Sekuensial Abstrak (SA) 

Individu dengan cara berpikir sekuensial konkret memiliki 

karekteristik seperti berikut (DePorter dan Mike, 2003); 

1) Realitas pemikir sekuensial abstrak adalah dunia metafisis dan 

pemikiran abstrak 
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2) Suka berpikir dalam konsep dan menganalisis informasi 

3) Sangat menghargai orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang 

teratur rapi 

4) Mudah meneropong hal-hal penting, seperti titik kunci dan 

detail-detail penting 

5) Proses berpikir mereka logis, rasional dan intelektual 

6) Menyukai belajar dengan melalui percobaan dan kesalahan 

(trial and error) 

7) Daripada sebuah rencana mereka lebih suka diminta untuk 

memilih. 

c. Acak Konkret (AK) 

Individu dengan cara berpikir acak konkret memiliki karekteristik 

seperti berikut (DePorter dan Mike, 2003); 

1) Memiliki sikap eksperimental yang diiringi dengan perilaku 

kurang terstruktur 

2) Seperti pemikir sekuensial konkret mereka berdasarkan pada 

kenyataan, tetapi dengan melakukan pendekatan trial and 

error (coba-salah) 

3) Memiliki dorongan yang kuat untuk menemukan alternatif 

4) Mengerjakan segala sesuatu dengan cara mereka sendiri 

5) Lebih terorientasi pada proses daripada hasil. 
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d. Acak Abstrak (AA) 

Individu dengan cara berpikir acak abstrak memiliki karekteristik 

seperti berikut (DePorter dan Mike, 2003); 

1) Mengalami peristiwa secara holistik, mereka perlu melihat 

keseluruhan gambar sekaligus, bukan bertahap 

2) Mereka bekerja dengan baik dalam situasi-situai yang kreatif 

3) Harus bekerja lebih giat dalam situasi yang teratur. 

 

3. Materi Bangun Ruang Sisi Datar 

Dalam penelitian ini, materi yang digunakan yaitu bangun ruang sisi 

datar kelas VIII semester II yang memuat tentang jaring-jaring, luas 

permukaan dan volume dari kubus, balok, prisma dan limas. Berikut 

adalah Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikatot pencapaian 

kompetensi. 

SK : 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya 

KD :   5.2. Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas 

5.3. Menghitung luas permukaan dan volume kubus,balok, prisma 

dan limas 

Indikator :  5.2.1. membuat jaring-jaring kubus 

5.2.2. membuat jaring-jaring balok 

5.2.3. membuat jaring-jaring prisma 

5.2.4. membuat jaring-jaring limas 
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5.3.1. menentukan luas permukaan kubus 

5.3.2. menentukan luas permukaan balok 

5.3.3. menentukan luas permukaan prisma 

5.3.4. menentukan luas permukaan limas 

5.3.5.menentukan volume kubus 

5.3.6. menentukan volume balok 

5.3.7. menentukan volume prisma 

5.3.8. menentukan volume limas 

 

B. Penelitian Relevan 

Isnaningtyas (2015) mengemukakan hasil yang diperoleh bahwa (1) 

kelompok prestasi tinggi kemampuan komunikasi matematis lengkap dengan 

melibatkan gambar secara lengkap beserta keterangan pada gambar, sudah 

tampak dalam model matematis dan penjelasan yang diberikan lengkap dan 

jelas; kelompok prestasi sedang kemampuan komunikasi matematis cukup 

lengkap dengan melibatkan gambar secara cukup lengkap namun tidak disertai 

keterangan pada gambar, sudah tampak dalam model matematis namun belum 

jelas dan penjelasan yang diberikan cukup lengkap dan cukup jelas; kelompok 

prestasi rendah kemampuan komunikasi matematis sedikit lengkap sebagian 

tidak melibatkan gambar, tidak tampak dalam model matematis dan penjelasan 

sulit dipahami dan terlihat membingungkan. 

Setyawan (2013) mengemukakan bahwa mengetahui proses berpikir 

dalam menyelesaikan suatu soal sebenarnya sangat penting bagi guru. Guru 
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harus  memahami cara berpikir siswa dan cara mengolah informasi yang masuk 

sambil mengarahkan siswa untuk mengubah cara berpikirnya jika itu ternyata 

diperlukan. Dengan mengetahui proses berpikir siswa, guru dapat melacak 

letak dan jenis kesalahan yang dilakukan siswa. Kesalahan yang dilakukan 

siswa dapat dijadikan sumber informasi belajar dan pemahaman bagi siswa. 

Tidak kalah pentingnnya adalah guru dapat merancang pembelajaran yang 

sesuai dengan proses berpikir siswa, karena proses berpikir siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika sangat penting untuk diketahui. Jadi guru 

harus mampu   melihat kemampuan dan keahlian siswa, hal ini  sangat penting 

di dalam proses pembelajaran karena tingkat pemahaman dan pengetahuan 

seseorang bergantung pada bagaimana mereka menerima dan memproses 

informasi yang diberikan sehingga  guru perlu mengetahui bagaimana gaya 

berpikir dan proses mengkonstruksi pengetahuannya. 

Berdasarkan uraian penelitian di atas, menunjukkan bahwa kemampuan 

komunikasi dan gaya berpikir perlu untuk diperhatikan dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan hanya saja tempat 

dan fokus penelitiannya berbeda, yaitu di SMP Negeri 3 Ajibarang dan terfokus 

pada kemampuan komunikasi matematis secara tertulis pada materi bangun 

ruang sisi datar. 
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C. Kerangka Pikir 

Komunikasi matematis adalah suatu cara untuk menyampaikan ide-ide 

permasalahan, strategi maupun solusi matematika. Komunikasi matematis 

merupakan sebuah cara dalam berbagi ide-ide dan memperjelas suatu 

pemahaman. Komunikasi di dalam matematika merupakan hal yang penting 

sebagai usaha siswa untuk mengembangkan kemampuan matematika mereka. 

Melalui komunikasi siswa mampu berbagi ide dan menjelaskan pemahaman 

yang mereka miliki. Selain sebagai alat untuk menjelaskan pada orang lain, 

komunikasi juga bisa digunakan oleh guru untuk melihat sejauh mana siswa 

memahami dan mendalami materi yang bersangkutan. 

Kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide matematika yang 

dimiliki berhubungan dengan gaya berpikir yang dimiliki siswa. gaya berpikir 

merupakan cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya 

(Santrock, 2010). Ide-ide yang dikomunikasikan adalah hasil dari berpikir 

siswa. Dalam mengkomunikasikan hasil berpikirnya setiap individu memiliki 

cara yang berbeda-beda berdasarkan gaya berpikir yang dimilikinya.  

Pada dasarnya setiap individu memiliki gaya berpikir lebih dari satu 

namun hanya ada satu yang lebih dominan. Namun lepas dari hal tersebut 

kemampuan komunikasi matematis juga sangat penting bagi siswa. dengan 

adanya perbedaan gaya berpikir yang dimiliki oleh siswa maka peneliti ingin 

melihat bagaimana kemampuan komunikasi jika dilihat dari gaya berpikir. 

Maka dari itu peneliti melakukan penelitian untuk mendeskripsikan 

kemampuan komunikasi matematis jika ditinjau dari gaya berpikir siswa.  
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