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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Komunikasi Matematis 

Komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan penting dalam 

matematika sebab komunikasi matematis dapat membantu siswa melatih 

keaktifan berargumentasi di kelas serta merupakan cara untuk berbagi ide dan 

memperjelas suatu pemahaman. Melalui komunikasi, ide-ide matematis dapat 

disampaikan dalam bentuk simbol, notasi, grafik, dan istilah, oleh karena itu 

siswa perlu dibiasakan dalam pembelajaran untuk memberikan tanggapan 

atas jawaban yang diberikan oleh orang lain, sehingga apa yang sedang 

dipelajari menjadi bermakna baginya (Fachrurozi, 2011). 

Kemampuan komunikasi matematis menjadi penting ketika diskusi antar 

siswa dilakukan, dimana siswa diharapkan mampu menyatakan, menjelaskan, 

menggambarkan, mendengarkan, menanyakan, dan bekerjasama sehingga 

dapat membawa siswa pada pemahaman yang mendalam tentang matematika. 

Dalam hal ini kemampuan komunikasi dipandang sebagai kemampuan siswa 

mengkomunikasikan matematika yang dipelajari sebagai isi pesan yang harus 

disampaikan. Dengan siswa mengkomunikasikan pengetahuan yang 

dimilikinya, maka akan timbul keaktifan siswa yang ditandai dengan 

terjadinya respon antar siswa. Peran guru diharapkan hanya sebagai filter 

dalam proses pembelajaran. 

Deskripsi Kemampuan Komunikasi..., Aris Budiman, FKIP UMP, 2018



7 
 

Kemampuan komunikasi matematis juga penting dimiliki oleh setiap 

siswa dengan beberapa alasan mendasar, yaitu: (1) kemampuan komunikasi 

matematis menjadi kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan konsep 

dan strategi, (2) kemampuan komunikasi matematis sebagai modal 

keberhasilan bagi siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam 

eksplorasi dan investigasi matematika, dan (3) kemampuan komunikasi 

matematis sebagai wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan temannya 

untuk memperoleh informasi dan berbagi pikiran. 

Menurut The Intended Learning Outcomes (Husna, 2013), komunikasi 

matematis adalah suatu keterampilan penting dalam matematika yaitu 

kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide matematika pada teman, guru 

dan lainnya melalui bahasa lisan dan tulisan. Adapun menurut Sumarmo 

(Susanto, 2013) untuk melihat kemampuan komunikasi matematis dalam 

mempelajari matematika dapat dilihat dari indikator-indikator komunikasi 

matematis, sebagai berikut: 

a. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide 

matematika, yaitu mampu menghubungkan benda-benda yang berkaitan 

dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari, gambar, serta diagram 

dari permasalahan matematika yang diberikan guru ke dalam ide-ide 

matematika. 

b. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan dan tulisan 

dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar. Dalam hal ini siswa 
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mampu menjelaskan ide-ide yang dimiliki terkait permasalahan 

matematika yang dihadapi yang berelasi dengan kehidupan sehari-hari. 

c. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika 

yaitu mampu menyatakan permasalahan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari ke dalam bahasa matematika. 

d. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. 

e. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis. 

Dalam hal ini siswa membaca dan mampu memahami matematika 

melalui presentasi yang sedang dilaksanakan. 

f. Membuat konjektur, menyusun argument, merumuskan definisi, dan 

generalisasi. Dalam hal ini siswa mampu menjelaskan penyelesaian 

matematika beserta dengan menyusun bukti-bukti matematis. 

g. Menjelaskan dan membuat pernyataan tentang matematika yang telah 

dipelajari. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

komunikasi merupakan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara 

matematis yang dituangkan dalam bentuk lisan dan tulisan yang meliputi 

kemampuan mengungkapkan ide-ide matematika melalui grafik atau gambar, 

diagram, ataupun dengan bahasa sehari-hari, serta membuat argumen yang 

meyakinkan. 

Indikator yang digunakan peneliti sebagai berikut: 

a. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara tulisan dengan 

aljabar. 
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b. Menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam simbol atau model 

matematika secara tulisan. 

c. Membuat konjektur dan menyusun argumen. 

B. Materi 

Topik yang diambil dalam penelitian ini adalah Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel (SPLDV) yang merujuk pada standar kompetensi mata 

pelajaran matematika Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 

untuk SMP/Mts. Secara rinci Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan 

Indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 Indikator SPLDV 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

SPLDV 

2. Memahami sistem  

    persamaan linear     

    dua variabel, dan  

    menggunakannya  

    dalam pemecahan  

    masalah. 

 

2.1  Menyelesaikan sistem  

       persamaan linear dua  

       variabel (SPLDV). 

2.2  Membuat dan  

       menyelesaikan model  

       matematika dari  

       masalah yang  

       berkaitan dengan  

       SPLDV dan  

       penafsirannya. 

 

2.1.1 Menentukan  

         penyelesaian dari  

         SPLDV dengan  

         metode grafik,  

         substitusi, eliminasi,  

         dan campuran. 

2.2.1 Membuat model  

         matematika dari  

         permasalahan  

         sehari-hari yang  

         berkaitan dengan  

         SPLDV. 

2.2.2 Menjelaskan  

          penyelesaian  

          SPLDV dari model  

          matematika yang  

          telah dibuat. 
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C. Penelitian Relevan 

Kartono (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa siswa yang 

berasal dari kelompok kemampuan komunikasi matematis tinggi mampu 

mencapai indikator mengekspresikan, mendemonstrasikan, menggambarkan, 

dan menginterpretasikan ide matematis. Siswa yang berasal dari kelompok 

kemampuan komunikasi matematis sedang mampu mencapai indikator 

mengekspresikan, mendemonstrasikan, menggambarkan, dan 

menginterpretasikan ide matematis namun kurang dalam kemampuan 

membaca, menulis, dan pemahaman matematis. Siswa yang berasal dari 

kelompok kemampuan komunikasi matematis rendah mampu mencapai 

indikator mengekspresikan, mendemonstrasikan, menggambarkan, dan 

menginterpretasikan ide matematis namun kurang dalam kemampuan 

membaca, pengetahuan dan pemahaman matematis. 

Dinawati (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa siswa yang 

memiliki kemampuan komunikasi matematis tinggi dapat menyelesaikan 

masalah, mengubah masalah ke dalam kalimat matematika, menghitung, dan 

menggunakan simbol matematika. Siswa yang memiliki kemampuan 

komunikasi matematis sedang mampu menyelesaikan masalah matematika 

dan menggunakan simbol matematika dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut namun masih kurang dalam menggunakan kalimat-kalimat 

matematis. Siswa yang meiliki kemampuan komunikasi matematis rendah 

mampu menyelesaikan permasalahan matematika namun tidak mencakup 

indikator-indikator komunikasi matematis yang lain. 
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Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di 

atas terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu tentang 

gambaran kemampuan komunikasi matematis akan tetapi selain persamaan 

juga terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu tentang materi, tempat 

penelitian, serta subjek yang diambil dalam penelitian. 

D. Kerangka Berpikir 

Komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemampuan komunikasi matematis siswa 

terhadap suatu materi matematika tentu berbeda-beda antara siswa yang satu 

dengan siswa lainnya. Penting bagi siswa memiliki kemampuan komunikasi 

matematis yang baik agar siswa dapat mengembangkan ide-ide dan 

gagasannya dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang kompleks. 

Beberapa hasil penelitian di atas membuktikan bahwa kemampuan 

komunikasi matematis sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Semakin baik komunikasi matematis siswa maka akan semakin mudah pula 

siswa mendapatkan keberhasilan belajarnya. Jika setiap siswa memiliki 

kemampuan komunikasi matematis yang baik, diharapkan akan memperoleh 

kualitas belajar yang semakin baik maka dari itu peneliti ingin 

mendeskripsikan gambaran bagaimana kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 
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