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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kemampuan Komunikasi Matematis

a. Pengertian Kemampuan Komunikasi Matematis

Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu

kemampuan yang harus dimiliki siswa jenjang Sekolah Menengah

Pertama. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembelajaran

matematika yaitu menkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel,

diagram, atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah.1

Selain itu, NCTM juga mengemukakan bahwa komunikasi matematis

merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa

selain kemampuan pemecahan masalah, penalaran dan bukti, koneksi

dan representasi.2

Komunikasi berasal dari kata latin cum, yaitu kata depan yang

berarti dengan dan bersama dengan, dan unus yaitu kata bilangan yang

berarti satu. Dari kedua kata tersebut terbentuk kata benda communio

yang dalam bahasa Inggris menjadi communion dan berarti

kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan,

hubungan. Dari kata itu dibuat kata kerja communicare yang berarti

1 BSNP, Standar Isi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar SMP/MTs,
(Jakarta: BNSP, 2006), h. 140, [online], tersedia:
https://masdwijanto.files.wordpress.com/2011/03/buku-standar-isi-smp.pdf

2 Sudi Prayitno, dkk., Identifikasi Indikator Kemampuan Komunikasi
Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika Berjenjang Pada Tiap-
Tiap Jenjangnya, h. 384.
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membagi sesuatu dengan seseorang, memberikan sebagian kepada

seseorang. Selanjutnya kata kerja communicare itu dijadikan kata

kerja benda communication yang berarti pemberitahuan, pembicaraan,

pertukaran pikiran, atau hubungan.3

Komunikasi diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan

atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud

dapat dipahami.4 Melalui komunikasi ini, kita akan belajar saling

memahami. Selain itu, kita juga akan memahami bagaimana

sesungguhnya kondisi kita. Menurut Agus M. Hardjana komunikasi

dapat didefenisikan sebagai proses penyampaian makna dalam bentuk

gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui

media tertentu.5 Penyampaian makna merupakan inti dari komunikasi,

karena yang disampaikan bukanlah hanya sekedar kata0kata,

melainkan makna dari kata-kata.

Departemen Agama mengemukakan bahwa komunikasi

matematis adalah kemampuan menyatakan dan menafsirkan gagasan

matematika secara lisan, tertulis, tabel, atau grafik. Sementara itu,

Suyitno mengemukakan bahwa komunikasi matematika merupakan

3 Abdullah Munir, Membangun Komunikasi Efektif, (Yogyakarta: Mentari
Pustaka, 2012), h. 3.

4 Ebta Setiawan, KBBI Offline Versi 1.1 (Software), 2010.
5 Ngainum Naim, Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2011), h. 18.
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kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol-simbol,

grafik ataupun diagram untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 6

Menurut Greenes dan Schulman, komunikasi matematis

merupakan: 1) kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan konsep

dan strategi matematik; 2) modal keberhasilan bagi siswa terhadap

pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi dan investigasi

matematik; 3) wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan

temannya untuk memperoleh informasi, membagi pikiran dan

penemuan, curah pendapat, menilai dan mempertajam ide.7

Sementara itu, menurut Asikin komunikasi matematis dapat

diartikan sebagai suatu dialog yang terjadi dalam suatu lingkungan

kelas yang menghubungkan pemikiran siswa dan guru atau siswa

dengan siswa, sehingga transfer pesan tentang materi matematika

yang dipelajari antara guru dan siswa atau antar siswa di kelas dapat

terwujud.8

Menurut The Intended Learning Outcomes komunikasi

matematis merupakan kemampuan untuk mengeekspresikan ide-ide

matematika secara koheren kepada teman, guru, dan lainnya melalui

6 Dosen Pasca Sarjana UNP, Modul Kemampuan Matematis: Kemampuan
Penalaran dan Komunikasi, (Padang: Universitas Negeri Padang), h. 10.

7 Ansari, Komunikasi Matematik Strategi Berfikir dan Manajemen Belajar,
(Aceh : PeNA, 2016), h. 6.

8 Endang Wahyuningrum, Pengembangan Kemampuan Komunikasi
Matematik Siswa SMP Pengembangan Kemampuan Komunikasi Matematik dengan
MEAs, (Jurnal Pendidikan, Volume 14, Nomor 1, Maret 2013), (Tangerang: FKIP
Universitas Terbuka, 2013), h. 1-2.
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bahasa lisan tulisan. 9Komunikasi matematis ini bertujuan untuk

membantu guru atau pendidik dalam hal memahami kemampuan

siswa dalam mengekspresikan pemahamannya tentang materi yang

telah di pelajari.

NCTM (National Center Teaching Mahtematics)

mengemukakan bahwa komunikasi matematis adalah kemampuan

siswa dalam hal: 1) membaca dan menulis matematika dan

menafsirkan makna dan ide dari tulisan itu; 2) mengungkapkan dan

menjelaskan pemikiran mereka tentang ide matematika dan

hubungannya; 3) merumuskan defenisi matematika dan membuat

generalisasi yag ditemui melalui investigasi; 4) menulis sajian

matematika dengan pengertian; 5) menggunakan kosa kata/bahasa,

notasi atau struktur secara matematika untuk menyajikan ide

menggambarkan hubungan, dan pembuatan model; 6) memahami,

menafsirkan, dan menilai ide yang disajikan secara lisan, dalam

tulisan atau bentuk visual; 7) mengamati dan membuat dugaan,

merumuskan pertanyaan, mengumpulkan dan menilai informasi; 8)

menghasilkan dan menyajikan argumen yang meyakinkan.10

Lebih lanjut, NCTM mengemukakan bahwa komunikasi

matematik adalah kemampuan siswa dalam hal menjelaskan suatu

9 Purnama Ramellan, dkk., Kemampuan Komunikasi Matematis dan
Pembelajaran Interaktif (Jurnal Pendidikan Matematika Vol 1 No.1 2012), (Padang:
FMIPA UNP, 2012), h. 78.

10 Evi Hulukati, dkk., Mengembangkan Kemampuan Komunikasi dan
Pemecahan Masalah Siswa SMP Melalui Penerapan Model Penemuan Terbimbing
Menggunakan Tugas Bentuk Superitem, (Laporan Tahunan Penelitian Hibah
Bersaing), (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2013), h. 10-11.
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algoritma dan cara unik untuk pemecahan masalah, kemampuan siswa

mengkontruksi dan menjelaskan sajian fenomena dunia nyata secara

grafik, kata-kata/kalimat, persamaan, tabel, dan sajian secara fisik.11

Menurut Vermont Departement of Education tahun 2004,

komunikasi matematis melibatkan 3 aspek yaitu:12

1) Menggunakan bahasa matematika yang akurat dan

menggunakannya untuk mengkomunikasikan aspek-aspek

penyelesaian masalah.

2) Menggunakan representasi matematika secara akurat untuk

mengkomunikasikan penyelesaian masalah.

3) Mempresentasikan penyelesaian masalah yang terorganisasi dan

terstruktur dengan baik.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat

disimpulkan bahwa komunikasi matematis adalah kemampuan,

kesanggupan, serta kecakapan esensial seorang siswa dalam

menyampaikan, menafsirkan, serta mengekspresikan ide-ide atau

gagasan-gagasan secara koheren kepada orang lain secara lisan,

tertulis (misalnya dengan simbol-simbol, grafik, diagram, dll) , atau

mendemonstrasikan apa yang ada dalam soal matematika.

11 Ibid.
12 Ali Mahmudi, Komunikasi dalam Pembelajaran Matematika, (Jurnal

MIPMIPA UNHALU, Volume 8, No 1, 2009), h. 3.
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b. Manfaat Kemampuan Komunikasi Matematis

Pentingnya kepemilikan kemampuan komunikasi matematis

antara lain dikemukakan Baroody dengan rasional: 1) matematika

adalah bahasa esensial yang tidak hanya sebagai alat berpikir,

menemukan rumus, menyelesaikan masalah, atau menyimpulkan saja,

namun matematika juga memiliki nilai yang tak terbatas untuk

menyatakan beragam ide secara jelas, teliti, dan tepat; 2) matematika

dan belajar matematika adalah jantungnya kegiatan sosial manusia

misalnya dalam pembelajaran matematika interaksi antara guru dan

siswa, antara siswa dan siswa, antara bahan pembelajaran matematika

dan siswa adalah faktor-faktor penting dalam memajukan potensi

siswa.13

Peran penting lainnya dikemukakan oleh Asikin yaitu:

membantu siswa menajamkan cara siswa berpikir, sebagai alat untuk

menilai pemahaman siswa, membantu siswa mengorganisasi

pengetahuan matematik mereka, membantu siswa membangun

pengetahuan matematikanya, meningkatkan kemampuan pemecahan

masalah matematik, memajukan penalarannya, membangun

kemampuan diri, meningkatkan keterampilan sosialnya, serta

bermanfaat dalam mendirikan komunitas matematik.14

Menurut NCTM kemampuan komunikasi dalam pengajaran

matematika bermanfaat dalam hal: 1) guru dapat menginventarisasi

13 Hendriana dan Soemarmo, Penilaian Pembelajaran Matematika,
(Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 30.

14 Ibid.



21

dan konsulidasi pemikiran matematik siswa melalui komunikasi; 2)

siswa dapat mengkomunikasikan pemikiran matematik secara terurut

dan jelas kepada teman, guru, dan lainnya; 3) guru dapat menganalisis

dan menilai pemikiran matematika siswa serta strategi yang

digunakan; 4) siswa dapat menggunakan bahasa matematika untuk

mengungkapkan ide matematik dengan tepat.15

Fatmawati, dkk. mengatakan dengan komunikasi matematis

siswa dapat mengemukakan ide dengan cara mengkomunikasikan

pengetahuan matematika yang dimiliki baik secara lisan maupun

tulisan dalam bentuk penjelasan aljabar, gambar, diagram, atau model

matematika lainnya. 16

c. Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis

Depdiknas mengemukakan bahwa untuk menunjukkan

kemampuan komunikasi matematis dapat digunakan beberapa

indikator misalnya melalui: menyajikan pernyataan matematika secara

lisan, tulisan, gambar, dan diagram. Mengajukan dugaan dan

melakukan manipulasi matematika sehingga siswa bisa menarik

kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan terhadap kebebasan

solusi, dan akhirnya juga dapat memeriksa kesahihan suatu

argumen.17

15 Ansari, Op. Cit., h. 16.
16 Fatmawati Taduengo, dkk., Analisis Kemampuan Komunikasi Matematika

Kelas XI SMA Negeri 2 Gorontalo Pada Materi Statistika, (Jurnal), (Gorontalo:
FMIPA Universitas Negeri Gorontalo, 2013), h. 2.

17 Ramellan, dkk., Loc. Cit.
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Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Fatimah. Dia

menyatakan bahwa indikator komunikasi matematis adalah

menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar dan

diagram, mengajukan dugaan, melakukan manipulasi matematika,

menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alas an atau bukti

terhadap kebenaran solusi.18

Sementara itu, indikator kemampuan matematis menurut

Soemarmo meliputi kemampuan:19

1) Melukiskan atau mempresentasikan benda nyata, gambar, dan
diagram, dalam bentuk ide dan atau simbol matematika.

2) Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan dan
tulisan dengan menggunakan benda nyata, gambar, grafik dan
ekspresi aljabar.

3) Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol
matematika atau menyusun model matematika suatu peristiwa.

4) Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika.
5) Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika.
6) Menyusun konjektur, menyusun argumen, merumuskan defenisi

dan generalisasi.
7) Mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika

dalam bahasa sendiri.

Sedangkan menurut NCTM, indikator komunikasi matematis

dapat dilihat dari:20

1) Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan,
tulisan, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya
secara visual.

18 Fatia Fatimah, Kemampuan Komunikasi Matematis dan Pemecahan
Masalah Melalui Problem Based-Learning, (Jurnal Penelitian dan Evaluasi
Pendidikan), (Padang: UPBJJ-UT Padang, 2012), h. 43-44.

19 Hendriana dan Soemarmo, loc. cit.
20 Husna, dkk. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah dan

Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama Melalui Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair- Share (TPS), (Jurnal Peluang Volume 1,
Nomor 2, April 2013, ISSN: 2302-5158), (Aceh: Unsyiah Banda Aceh, 2013), h. 8
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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,
menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-model
situasi.

Berdasarkan uraian diatas, indikator kemampuan komunikasi

matematis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Kemampuan menggambar, meliputi kemampuan menyatakan

situasi atau ide-ide matematika dalam bentuk gambar, diagram,

atau grafik.

2) Melukiskan atau mempresentasikan benda nyata, gambar, dan

diagram, dalam bentuk ide dan atau simbol matematika.

3) Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol

matematika atau menyusun model matematika suatu peristiwa.

4) Kemampuan menuliskan jawaban dengan bahasa sendiri, maupun

kemampuan mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf

matematika dalam bahasa sendiri.

Penskoran indikator kemampuan komunikasi matematis dapat

dilihat pada Tabel II berikut.
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TABEL II
PENSKORAN INDIKATOR KOMUNIKASI MATEMATIS

No. Kriteria Jawaban Skor
1. a. Menggunakan bahasa matematika (istilah, simbol dan tanda)

yang sangat efektif serta dapat memasukkan diagram, tabel atau
grafik yang tepat dan lengkap.

b. Solusi benar dan strategi yang sesuai ditunjukkan, dan solusi
ditunjukkan dengan label yang benar, ada deskripsi yang jelas
dan lengkap serta tidak ambigu (bermakna ganda).

4

2. a. Menggunakan matematika bahasa (istilah, simbol, tanda) yang
sebagian efektif, serta dapat memasukkan diagram, tabel atau
grafik yang hampir tepat dan lengkap.

b. Sesuatu yang lengkap, strategi yang sesuai ditunjukkan atau
dijelaskan tapi solusi yang tidak benar diberikan karena
perhitungan atau pemahaman yang salah.

c. Solusi yang benar dan strategi yang sesuai ditunjukkan tapi
tidak dilabelkan secara benar ketika diperlukan.

3

3. a. Menggunakan matematika bahasa (istilah, simbol, tanda) yang
minimal efektif serta dapat memasukkan diagram, tabel atau
grafik yang kurang betul atau kurang lengkap.

b. Solusi yang benar dengan strategi yang tidak sesuai atau
mengajukan argumen atau pendapat (dengan bahasa sendiri)
yang kurang lengkap.

c. Beberapa bagian strategi yang sesuai ditunjukkan dengan
beberapa bagian yang tidak sesuai atau ditunjukkan tetapi tidak
lengkap.

2

4. a. Menggunakan matematika bahasa (istilah, simbol, tanda, dan
atau representasi) yang tidak akurat, dan menyeluruh untuk
menjelaskan operasi, konsep dan proses.

b. Respon salah, ditunjukkan dengan adanya penjelasan tertulis
tentang cara mengerjakan meskipun tidak terselesaikan.

c. Ada beberapa pekerjaan atau penjelasan di luar menyalin data
kembali, tetapi pekerjaan tidak akan mengarah pada solusi
yang tepat.

d. Tidak terdapat strategi penyelesaian

1

5. a. Tidak ada solusi diberikan; Tidak terbaca, kosong atau tidak
mencukupi untuk skor.

b. Tidak dikerjakan atau tidak ada solusi yang ditunjukkan.
0

(Sumber: modifikasi dari Zavy Sulthani)21

21 Zavy Sulthani, Kemampuan Komunikasi Matematis Kelas Unggulan dan Siswa Kelas
Reguler Kelas X SMA Panjura Malang Pada Materi Logika Matematika, (Jurnal), (Malang:
FMIPA Universitas Negeri Malang), h. 3-4.
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2. Model Generative Learning

a. Pengertian Generative Learning

Pembelajaran generatif merupakan suatu model pembelajaran

yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru

dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa

sebelumnya. 22 Teori belajar generatif ini merupakan suatu penjelasan

tentang bagaimana seseorang siswa membangun pengetahuan dalam

pikirannya, seperti membangun ide tentang suatu fenomena atau

membangun arti untuk suatu istilah, dan juga membangun strategi

untuk sampai pada suatu penjelasan tentang pertanyaan bagaimana

dan mengapa.23

Selain itu, pembelajaran generatif juga diartikan sebagai

penyampaian yang menekankan pengintegrasian aktif materi baru

dengan skema yang ada dibenak siswa, sehingga siswa mengucapkan

dengan kata-kata sendiri apa yang telah mereka dengar. Jadi, tipe

generative learning memadukan skema yang ada dalam pemikiran

atau di otak siswa dengan pengetahuan baru yang diajarkan

kepadanya, sehingga muncul konsep baru sebagai hasil

pembelajaran.24

22 Martunis, dkk., Meningkatkan Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi
Matematis Siswa Sekolah Menengah Atas Melalui Model Pembelajaran Generatif,
(Jurnal Didaktik Matematika Volume 1, No. 2, September 2014), h. 78.

23 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013,
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 77.

24 Istarani dan Muhammad Ridwan, 50 Tipe Pembelajaran Kooperatif,
(Medan: CV. Media Persada, 2014), h. 135.
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Pembelajaran dengan model pembelajaran generatif merupakan

salah satu model yang berakar pada konstruktivisme. Model ini dapat

diterapkan antara lain dalam pembelajaran kooperatif, yang

memberikan siswa kesempatan untuk berinteraksi secara sosial dan

berkomunikasi dengan sesamanya untuk mencapai tujuan

pembelajaran dan guru bertindak sebagai fasilitator dan motivator.

Dalam pembelajaran generatif, siswa diberi kebebasan untuk

mengemukakan ide atau pendapat, menanggapi pendapat teman,

mengkritik, dan beralasan.25

Pembelajaran generatif dapat dijabarkan ke dalam empat elemen

dasar yang sekaligus bisa menjadi sintak penerapannya di ruang kelas,

yaitu:26

1) Mengingat (recall), aktivitas ini melibatkan siswa untuk menarik

kembali informasi dari memori lama. Tujuannya adalah

mempelajari informasi berdasarkan fakta-fakta.

2) Menggabungkan (integration), aktivitas ini mengharuskan siswa

untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan

sebelumnya. Tujuan dari integrasi adalah mentransformasi

informasi ke dalam bentuk yang lebih mudah diingat.

3) Mengolah (organization), kegiatan ini melibatkan siswa untuk

menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan gagasan-

gagasan dan konsep-konsep yang baru dengan cara sistematis.

25 Martunis, dkk, Op. Cit., h. 79.
26 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2013), h. 309-311.
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4) Memerinci (elaboration), aktivitas ini mengharuskan siswa untuk

menghubungkan materi baru dengan informasi atau gagasan yang

sudah mereka miliki sebelumnya. Tujuan elaborasi adalah untuk

menambah gagasan-gagasan ke dalam informasi yang baru.

b. Langkah-Langkah Generative Learning

Made Wena menguraikan bahwa langkah-langkah pembelajaran

generatif terdiri atas empat tahap, yaitu:27

1) Eksplorasi, pada tahap ini guru membimbing siswa untuk

melakukan eksplorasi terhadap pengetahuan, ide, atau konsep

awal yang diperoleh dari pengalaman sehari-harinya atau dari

pembelajaran dari tingkat kelas sebelumnya. Untuk mendorong

siswa melakukan eksplorasi, guru dapat memberikan stimulus

berupa aktivitas/tugas-tugas seperti melalui demonstrasi/

penelusuran terhadap suatu permasalahan yang dapat

menunjukkan data dan fakta yang terkait dengan konsepsi yang

akan dipelajari. Tujuan dari elaborasi ini adalah adalah agar siswa

termotivasi mempelajari konsep tersebut.

2) Pemfokusan, tahap ini disebut juga pengenalan konsep atau

intervensi. Pada tahap ini siswa melakukan pengujian hipotesis.

Pada tahap ini guru bertugas sebagai fasilitator yang menyangkut

kebutuhan sumber, memberi bimbingan dan arahan.

27 Istarani dan Muhammad Ridwan, Op. Cit., h. 136-137.
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3) Tantangan, tahap ini disebut juga pengenalan konsep. Setelah

siswa memperoleh data, selanjutnya menyimpulkan dan menulis

dalam lembar kerja. Para siswa diminta mempresentasikannya

melalui diskusi kelas, sehingga terjadi proses tukar pengalaman

diantara siswa. Dalam tahap ini siswa dilatih untuk berani

mengeluarkan ide, kritik, berdebat, menghargai pendapat teman,

dan menghargai adanya perbedaan diantara pendapat teman. Pada

saat diskusi guru berperan sebagai moderator dan fasilitator agar

jalannya diskusi dapat terarah. Diharapkan pada akhir diskusi

siswa memperoleh kesimpulan dan pemantapan konsep yang

benar.

4) Penerapan, pada tahap ini siswa diajak untuk dapat memecahkan

permasalahan dengan menggunakan konsep barunya atau konsep

benar dalam situasi baru yang berkaitan dengan hal-hal praktis

dalam kehidupan sehari-hari.

c. Kelebihan dan Kekurangan Generative Learning

Adapun Kelebihan dan kekurangan model generative learning

adalah sebagai berikut:28

1) Kelebihan

a) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengungkapkan pikiran, pendapat, dan pemahamannya
terhadap konsep.

b) Melatih siswa untuk mengkomunikasikan konsep.
c) Melatih siswa untuk menghargai gagasan orang lain.

28 Aris Shoimin, Op. Cit., h. 79-80.
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d) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk peduli terhadap
konsepsi awalnya.

e) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontruksi
pengetahuannya sendiri.

f) Dapat menciptakan suasana kelas yang aktif karena siswa
dapat membandingkan gagasannya dengan gagasan siswa
lainya.

g) Guru menjadi terampil dalam memahami pandangan siswa
dan mengorganisasi pembelajaran.

2) Kekurangan

a) Siswa yang pasif merasa diteror untuk mengontruksi konsep.
b) Membutuhkan waktu yang lama.
c) Bagi guru yang tidak berpengalaman akan kesulitan untuk

mengorganisasi pembelajaran.

Untuk mengatasi kekurangan dari model generative learning ini,

peneliti menyarankan agar setiap pembelajaran dimulai dengan

pertanyaan-pertanyaan, sehingga siswa akan dilatih lebih aktif, serta

dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan juga

akan meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Selain itu,

sebelum memulai pelajaran sebaiknya guru memiliki persiapan yang

matang agar waktu lebih efisien dan berjalan sesuai rencana serta

pembelajaran akan terorganisasi dengan baik.

3. Lembar Kerja Siswa (LKS)

a. Pengertian Lembar Kerja Siswa

Lembar kerja siswa biasa juga disebut LKS, bahan ajar ini

merupakan bahan ajar yang sudah umum digunakan di berbagai

jenjang pendidikan, baik itu jenjang SD, SMP, maupun SMA.

Menurut Abdul Majid, LKS merupakan lembaran-lembaran berisi
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tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik.29 Sedangkan menurut

Lestari LKS adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa,

sehingga siswa diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut

secara mandiri.30 Pendapat lain yaitu Andi Prastowo, mengatakan

bahwa LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran-

lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk

pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta

didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai.31

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan

bahwa LKS merupakan sebuah bahan ajar cetak yang berupa

lembaran-lembaran kertas yang berisi materi dan petunjuk

pelaksanaan tugas yang dikemas sedemikian rupa serta mengacu pada

kompetensi yang dasar yang harus dicapai.

b. Fungsi Lembar Kerja Siswa (LKS)

Menurut Afriza dan Risnawati fungsi LKS dalam pembelajaran

dibagi menjadi dua, yaitu fungsi bagi siswa dan fungsi bagi guru

sendiri. Bagi siswa LKS berfungsi untuk memudahkan pemahaman

siswa terhadap materi pelajaran yang didapat. Sedangkan bagi guru

LKS berfungsi untuk menuntun siswa akan berbagai kegiatan yang

29 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2007), h. 176.

30 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi, (Padang:
Akademia Permata, 2013), h. 6.

31 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif,
(Yogyakarta: DIVA Press, 2011), h. 204.
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perlu diberikannya serta memperimbangkan proses berpikir yang

bagaimana yang akan ditumbuhkan pada diri siswa.32

Sementara itu menurut Andi Prastowo, setidaknya ada empat

fungsi LKS, yaitu sebagai berikut.33

1) Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik,

namun lebih mengaktifkan peserta didik;

2) Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk

memahami materi yang diberikan;

3) Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih;

serta

4) Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik.

c. Tujuan Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS)

Menurut Afriza dan Risnawati, penyusunan LKS bertujuan

untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dan untuk

mengefektifkan pelaksanaan belajar mengajar. Selain itu, LKS akan

memberikan manfaat bagi guru dan siswa. Guru akan memiliki bahan

ajar yang siap digunakan, sedangkan siswa akan mendapatkan

pengelaman belajar mandiri dan belajar memahami tugas tertulis yang

tertuang dalam LKS.34

32 Afriza & Risnawati, Modul Pengembangan dan Pengemasan LKS,
(Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), h. 7.

33 Andi Prastowo, Op. Cit., h. 205-206.
34 Afriza dan Risnawati, Loc. Cit.
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Sedangkan Andi Prastowo  berpendapat paling tidak ada empat

poin yang menjadi tujuan penyusunan LKS, yaitu:35

1) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk

berinteraksi dengan materi yang diberikan;

2) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta

didik terhadap materi yang diberikan;

3) Melatih kemandirian belajar peserta didik; dan

4) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta

didik.

d. Langkah-Langkah Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS)

LKS yang inovatif dan kreatif akan menciptakan proses

pembelajaran yang menyenangkan serta dapat menumbuhkan minat

peserta didik untuk belajar. LKS berbasis model generative learning

yang dikembangkan ini mengacu pada langkah-langkah membuat

LKS yang dikemukakan oleh Andi Prastowo, yaitu:36

1) Melakukan analisis kurikulum, langkah ini dimaksudkan untuk

menetukan materi-materi mana memerlukan bahan ajar LKS.

Dalam menentukan materi ini langkah analisis yang digunakan

yaitu dengan cara melihat materi pokok, pengalaman belajar, serta

materi yang akan diajarkan, kemudian mencermati kompetensi

yang mesti dimiliki oleh peserta didik.

35 Andi Prastowo, Loc. Cit.
36 Ibid., h. 212-215.
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2) Menyusun peta kebutuhan LKS, langkah ini diperlukan untuk

mengetahui jumlah LKS yang harus ditulis serta melihat sekuensi

atau urutan LKS-nya.

3) Menentukan judul LKS, langkah ini diperlukan untuk

menentukan judul LKS. Judul LKS ditentukan atas dasar

kompetensi-kompetensi dasar, materi-materi pokok, atau

pengelaman belajar yang terdapat dalam kurikulum.

4) Penulisan LKS, untuk menulis LKS langkah-langkahnya adalah

sebagai berikut.

a) Merumuskan kompetensi dasar;

b) Menentukan alat penilaian;

c) Menyusun materi;

d) Memperhatikan struktur LKS.

e. Karakteristik Penilaian LKS

1) Aspek Kelayakan atau Validitas

Menurut Hendro Darmodjo dan Jenny R.E. Kaligis LKS

dikatakan berkualitas baik jika memenuhi syarat sebagai

berikut.37

a) Syarat-Syarat Didaktik

LKS sebagai salah satu bentuk sarana pembantu

berlangsungnya proses belajar mengajar harus memenuhi

37 Endang Widjajanti, Pelatihan Penyusunan LKS Mata Pelajaran Kimia
Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Bagi Guru SMK/MAK,
(Materi dalam Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat), (Yogyakarta: FMIPA
UNY, 2008), h. 2-5.
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persyaratan didaktik, artinya LKS harus mengikuti asas-asas

belajar yang efektif, yaitu :

(1) Memperhatikan adanya perbedaan individual;

(2) Tekanan pada proses untuk menemukan konsep-konsep;

(3) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan

kegiatan siswa;

(4) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial,

emosional, moral, dan estetika pada diri siswa;

(5) Pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan

pengembangan pribadi siswa dan bukan ditentukan oleh

materi bahan pelajaran.

b) Syarat Konstruksi

Syarat konstruksi ialah syarat-syarat yang berkenaan

dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata,

tingkat kesukaran, serta kejelasan. Syarat-syarat konstruksi

ini adalah sebagai berikut.

(1) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat

kedewasaan siswa;

(2) Menggunakan struktur kalimat yang jelas;

(3) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan

tingkat kemampuan siswa;

(4) Hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka;
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(5) Tidak mengacu pada buku sumber yang di luar

kemampuan keterbacaan siswa;

(6) Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi

keleluasaan pada siswa untuk menuliskan jawaban atau

menggambar pada LKS;

(7) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek;

(8) Menggunakan lebih banyak ilustrasi dibandingkan kata-

kata;

(9) Dapat digunakan untuk semua siswa, baik yang lamban

maupun yang cepat;

(10) Memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat

sebagai sumber motivasi;

(11) Mempunyai identitas untuk memudahkan

administrasinya, misalnya kelas, mata pelajaran, materi,

dan lain sebagainya.

c) Syarat-Syarat Teknis

(1) Tulisan

(a) Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan

huruf latin atau romawi;

(b) Gunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik,

bukan huruf biasa yang diberi garis bawah;

(c) Gunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris;
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(d) Gunakan bingkai untuk membedakan kalimat

perintah dengan jawaban siswa;

(e) Usahakan perbandingan besar hurufnya dengan

besarnya gambar serasi.

(2) Gambar

Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar yang

dapat menyampaikan pesan/isi dari gambar tersebut

secara efektif kepada pengguna LKS.

(3) Penampilan

Penampilan sangat penting dalam LKS. Anak

pertama-tama akan tertari pada penampilan bukan pada

isinya.

2) Aspek Kualitas Materi dalam LKS

a) Kelengkapan materi, keluasan materi, kebenaran konsep

materi, kesistematisan urutan materi, kesesuaian urutan

materi, dan kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran.

b) Keakuratan fakta dan data, keakuratan gambar dan ilustrasi,

keakuratan istilah, keakuratan notasi, simbol dan ikon.

c) Dorongan uraian isi terhadap pengembangan kemampuan

komunikasi matematis.

d) Kesesuaian indikator.
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3) Aspek Generative Learning

a) Eksplorasi terhadap pengetahuan, ide, atau konsep awal

siswa.

b) Pemfokusan atau pengenalan konsep atau intervensi

c) Tantangan (tahap pengenalan konsep)

d) Penerapan konsep baru siswa.

4) Aspek Kepraktisan

Aspek ini dilihat dari penilaian pengguna dalam hal ini

siswa tentang LKS yang dikembangkan. Siswa menentukan

apakah LKS yang telah dikembangkan praktis atau tidak.

B. Hubungan Generative Learning dengan Kemampuan Komunikasi

Matematis

Untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang baik pada suatu

materi matematika, maka guru haruslah mampu mengembangkan LKS yang

mampu menciptakan suasana belajar mengajar tersebut menjadi

menyenangkan sehingga dapat menarik minat serta memotivasi siswa untuk

belajar. Guru hendaknya mampu memfasilitasi kemampuan komunikasi

matematis siswa dalam proses pembelajaran.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan

pemberian stimulus berupa bebarapa aktivitas/ tugas-tugas pada kegiatan

awal di LKS dengan tujuan siswa dapat melakukan eksplorasi terhadap

pengetahuan, ide, atau konsepsi awal yang diperoleh dari pengalaman sehari-

hari atau dari tingkat kelas sebelumnya sehingga diharapkan dapat membuat
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siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran demi tercapainya tujuan

pembelajaran yang telah di tentukan. Pemberian terlebih dahulu stimulus

untuk kegiatan eksplorasi siswa ini dikenal dengan model generative

learning.

Model generative learning merupakan suatu model pembelajaran

yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan

menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Menurut

Martunis, dkk. pada model pembelajaran generatif ini terdapat langkah-

langkah yang menuntut siswa lebih aktif berkomunikasi dan mengontruksi

pengetahuan sendiri.38 Terdapat empat langkah-langkah pembelajaran

generatif menurut Made Wena, yaitu : 1) Eksplorasi; 2) Pemfokusan; 3)

tantangan; dan 4) Peneraan. Melalui langkah-langkah pembelajaran generatif

ini dapat diciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa mendapat

kebebasan dalam mengajukan ide-ide, pertanyaan-pertanyaan dan masalah-

masalah sehingga pembelajaran matematika menjadi lebih efektif dan

bermakna. Pada langkah-langkah model generative learning ini terdapat dua

langkah yang memiliki hubungan dengan kemampuan komunikasi matematis,

yaitu langkah “pemfokusan” dan langkah “tantangan”. Pada langkah

pemfokusan, siswa diajak untuk menguji hipotesis. Pada langkah ini siswa

belajar mengungkapkan ide atau pendapat yang benar dan logis, dan pada

langkah ini guru bertindak sebagai fasilitator. Pada langkah tantangan, siswa

diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, sehingga terjadi

38 Martunis, dkk., Op.Cit., h. 77.
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tukar menukar pengalama diantara siswa. Pada tahap tantangan ini siswa juga

diberi kebebasan untuk mengeluarkan ide, pendapat, maupun kritik mereka.

Pembelajaran generatif berakar pada teori-teori belajar

kontruktivisme. Pada pembelajaran generatif ini siswa mengontruksikan

pengetahuannya sendiri. Menurut Sanjaya, pengetahuan yang dikontruksi

oleh anak sebagai subjek, maka akan menjadi pengetahuan yang bermakna,

sedangkan pengetahuan yang hanya diperoleh melalui proses pemberitahuan

tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna, pengetahuan tersebut hanya

untuk diingat sementara setelah itu dilupakan. 39

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tes dan observasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Siak

Hulu diperoleh data bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa masih

berada di kategori rendah. Kemampuan komunikasi matematis merupakan

kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa karena kemampuan ini diperlukan

siswa untuk dapat memahami ide-ide matematika dengan benar, maka perlu

dikembangkan suatu bahan ajar yang dapat memfasilitasi kemampuan

komunikasi matematis siswa tersebut. Bahan ajar yang akan dikembangkan

oleh peneliti dalam penelitian dan pengembangan ini adalah lembar kerja

siswa (LKS).

LKS yang dikembangkan oleh peneliti adalah LKS berbasis

generative learning dan menggunakan model pengembangan ADDIE. LKS

nantinya disusun berdasarkan analisis kebutuhan siswa, menggunakan

39 Ibid., h. 78.
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langkah-langkah yang jelas, dan didesain semenarik mungkin sehingga minat

siswa dalam belajar menjadi bertambah. LKS yang dikembangkan

selanjutnya divalidasi oleh ahli teknologi pendidikan dan ahli materi

pembelajaran matematika. LKS yang sudah valid kemudian di uji cobakan

kepada siswa untuk mengetahui ke praktisan serta efektifitas LKS tersebut,

sehingga nantinya diperoleh LKS yang valid, praktis, serta efektif dalam

memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis siswa SMP Negeri 1 Siak

Hulu.
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Gambar II.1 Kerangka Berpikir

Hasil Tes dan Observasi

Kemampuan Komunikasi Matematis
Siswa Berada di Kategori Rendah

Pengembangan Bahan Ajar Berupa
LKS

Pengembangan LKS Berbasis Model Ganerative
Learning dengan Model Pengembangan ADDIE

LKS disusun berdasarkan analisis kebutuhan siswa, dengan
langkah yang jelas, dan di desain semenarik mungkin

LKS yang valid, praktis, dan efektif

Dapat Memfasilitasi Kemampuan
Komunikasi Matematis Siswa

Pentingnya Bahan Ajar
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D. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Romi Kurniawan yang merupakan

mahasiswa FKIP Universitas Jambi ini menunjukkan keefektifan model

generative learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dari

penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS)

Berbasis Model Pembelajaran Generatif Pada Materi Statistika SMP Kelas

VII”, memperoleh hasil validasi tim ahli materi (validator) diperoleh rerata

skor 3,92 yang termasuk dalam kategori baik. Sementara itu, hasil uji

efektifitas 78,13% siswa tuntas KKM.40

Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Citra Utami, dkk, yang

merupakan mahasiswa pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang

berjudul “Pembelajaran Model Generatif dengan Strategi Group Investigation

Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa” diperoleh

bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa kelas uji coba yang

menggunakan perangkat pembelajaran dengan model generatif dengan

strategi group investigation memiliki rerata 79,41 lebih baik daripada kelas

kontrol yaitu dengan rerata 74,73. Selanjutnya berdasarkan uji t diketahui

bahwa rerata kemampuan komunikasi matematis siswa kelas ujicoba

perangkat lebih baik daripada siswa kelas kontrol.41

40 Romi Kurniawan, Skripsi: Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS)
Matematika Berbasis Model Pembelajaran Generatif Pada Materi Statistika SMP Kelas VII,
(Jambi: FKIP Universitas Jambi), h. 95.

41 Citra Utami, dkk., Pembelajaran Model Generatif dengan Strategi Group
Investigation Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa, (Unnes
Journal Of Mathematics Education Research, ISSN: 2252-6455), (Semarang: UNNES,
2015), h. 26.
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Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model generative

learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Maka peneliti ingin

menggunakan model generative learning untuk penelitian dan pengembangan

dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Model

Generative Learning Untuk Memfasilitasi Kemampuan Komunikasi

Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama”


