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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Kemampuan Komunikasi Matematika 

a. Pengertian Komunikasi Matematika 

Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara 

untuk menyampaikan suatu pesan dari pembawa pesan ke penerima 

pesan untuk memberitahu, pendapat, atau perilaku baik langsung 

secara lisan maupun tak langsung melalui media. Komunikasi pada 

hakikatnya merupakan proses penyampaian pesan dari pengirim 

kepada penerima. Hubungan komunikasi dan interaksi antara 

pengirim dan penerima dibangun berdasarkan penyusunan simbol 

bahasa oleh pengirim atau simbol bahasa oleh penerima.
1
 

Kemampuan komunikasi matematika merupakan salah satu 

dari lima kemampuan standar yang harus dimiliki siswa dalam 

belajar matematika yang ditetapkan dalam NCTM, yaitu: kemampuan 

pemecahan masalah (problem Solving), kemampuan penalaran 

(reasoning), kemampuan komunikasi (comunication), kemampuan 

membuat koneksi (conection), dan kemampuan representasi 

(representation)
2
. 

Kemampuan komunikasi dalam matematika ada dua yaitu 

kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis. 

                                                             
1
Risnawati, StrategiPembelajaranMatematika, (Suska Press: Pekanbaru, 2008). h. 6 

2
 Jhon A. Van De Walle, Matematika Sekolah Dasar dan Menengah, Jakarta : 

Erlangga,2008, h.5 
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Komunikasi matematika secara lisan yaitu:  

1) Kemampuan siswa mengajukan pertanyaan 

2) Kemampuan siswa menjawab pertanyaan 

3) Kemampuan siswa menyampaikan pendapat 

4) Kemampuan siswa mempersentasikan hasil jawaban 

Komunikasi matematika tertulis yaitu: 

1) Merefleksikan benda-benda nyata, gambar dan ide-ide 

matematika 

2) Membuat model situasi atau persoalan menggunakan metode 

tertulis, konkret, grafik, gambar, atau aljabar 

3) Menggunakan keahlian membaca, menulis dan menelaah, untuk 

menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide, simbol-simbol, 

istilah serta informasi matematika 

4) Merespon terhadap suatu pernyataan dalam bentuk argumen yang 

meyakinkan.
3
 

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian 

imformasi dari seseorang kepada orang lain. Semua tanggung jawab 

mentrasferkan terletak pada guru. Para siswa pasif terhadap apa yang 

dikomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikannya, dan 

apakah perlu dikomunikasikan. Sedangkan komunikasi matematis 

merupakan suatu kegiatan membaca, menulis, dan merefleksikan 

serta mengekspresikan konsep matematika ke dalam simbol 

matematika. 

 

                                                             
3
 Syaban, M, 2008, Menumbuhkembangkan Daya Matematis Siswa, hhtp//educare e-

fkipunla.net, di akses tanggal 23 Oktober  2017 
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b. Pola-Pola Kemampuan Komunikasi  

Ada tiga pola komunikasi yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan interaksi dinamis antara guru dengan siswa, yaitu:
4
 

1) Guru berperan sebagai pemberi dan siswa sebagai penerima, 

disini Guru yang lebih aktif dan siswa cendrung pasif. Oleh kerna 

itu komunikasi jenis ini kurang banyak menghidupkan kegiatan 

belajar siswa. 

2) Guru dan siswa berperan sama, dimana mereka bisa brpran 

sebagai pemberi dan penerima. Komunikasi ini lebih baik dari 

pada yang pertama, sebab kegiatan guru dan kegiatan siswa relatif 

sama. 

3) Selanjutnya bukan hanya guru dan siswa saja yang berinteraksi 

tetabi bisa juga antara siswa yang satu dengan siswa yang 

lainnya. Proses penbelajaran dengan pola komunikasi ini 

mengarah pada proses pembalajaran yang mengembangkan 

kegiatan siswa yang optimal, sehingga menumbuhkan siswa 

belajar aktif. 

c. Indikator Kemampuan Komunikasi Matematika 

Berkaitan dengan komunikasi matematika, menurut Eliot dan 

Kenney ada beberapa indikator untuk mengukur kemampuan 

komunikasi matematika, yaitu :
5 

1) Menyatakan situasi atau masalah matematik atau kehidupan 

sehari-hari kedalam bentuk gambar, digram, bahasa atau simbol 

matematik, atau model matematik.. 

                                                             
4
Abdul Majid, Setrategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). 

h.289 
5
Utari Sumarmo, Berfikir dan Diposisi Matematika Serta Pembelajarannya, Bandung: 

FMIPA UPI, 2013, h. 35 
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2) Menjelaskan suatu idea matematik dengan gambar, ekspresi, atau 

bahasa sendiri secara lisan atau tulisan. 

3) Membuat suatu cerita berdasarkan gambar, diagram, atau model 

matematik yang diberikan. 

4) Menyusun pertanyaan tentang konten matematik yang diberikan 

Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa 

kriteria komunikasi yang baik itu adalah apabila telah memenuhi 

indikator-indikator yang telah dipaparkan sebelumnya. Siswa 

dikatakan memiliki kemampuan komunikasi matematika yang baik, 

jika telah memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:
6
 

1) Menulis (Written Texts), siswa dapat menuliskan penjelasan dari 

jawaban permasalahannya secara matematis, masuk akal, dan jelas 

serta tersusun secara logis dan sistematis. 

2) Menggambar (Drawing), siswa mapu melukiskan gambar, diagram 

atau tabel secara lengkap dan benar. 

3) Ekspresi Matematis (Mathematical Ekspression), siswa mampu 

memodelkan matematika secara benar, kemudian melakukan 

perhitungan atau mendapatkan solusi secara lengkap dan benar. 

 

Kriteria komunikasi matematis yang baik itu apabila sudah 

memenuhi indikator-indikator yang telah dikemukakan diatas yang 

mana telah memiliki tiga kemampuan komunikasi yaitu: kemampuan 

menulis matematika, kemampuan menggambar matematika, dan 

kemampuan ekspresi matematika.Pemberian skor dapat diatur sesuai 

dengan bobot permasalahan dan kriteria jawaban yang diinginkan guru. 

Kriteria pemberian skor kemampuan komunikasi matematis siswa ialah 

penekanan pada proses penemuan jawaban bukan penekanan pada hasil. 

 

 

                                                             
6
Bansu I. Ansari, KomunikasiMatematika Stretegi Berfikir Dan Manajemen Belajar 

Konsep Dan Aplikasi, Banda Aceh: Pena, 2016, h.20 
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2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Peer Lessons 

Model pembelajaranKooperatif Tipe Peer Lessons(belajar sesama 

teman) adalah model yang mengembangkan  kemampuan siswa 

mengajarkan materi dalam kelas. Metode ini adalah metode 

pembelajaran yang mengajak siswa ikut aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.
7
Tipe pembelajaran ini dapat menciptakan kelas menjadi 

aktif dan menyenangkan karena biasanya pembelajaran matematika 

menegangkan bagi siswa dalam belajar.  

Model pembelajaran Kooperatif Tipe Peer Lessonsbaik 

digunakan untuk mengembangkan kemauan siswa dalam mengajarkan 

materi kepada temannya. Jika selama ini ada yang mengatakan bahwa 

metode belajar yang paling baik adalah dengan mengajarkan kepada 

orang lain, maka model pembelajaran ini akan sangat membantu peserta 

didik dalam mengajarkan materi kepada temen-teman sekelasnya. Tahap-

tahappembelajaranKooperatif Tipe Peer Lessonsadalahsebagaiberikut:
8
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
Suparman, Strategi Pembelajaran Ditinjau dari Berbagai Aspek, (Bandung: Rosda 

Karya, 2008). h. 160 
8
Hisyam Zaini, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, Yogyakarta: Pustaka Insan Mulia, 

2008, H.62 
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TABEL II.1 

TAHAPAN-TAHAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF TIPE PEER LESSONS 
 

Tahapan Kegiatan Keterangan 

Pertama Membentuk 

kelompokyang 

heterogen 

Guru membagi siswa dalam kelompok-

kelompok kecil yang berjumlah 5-6 

orang sebanyak segmen materi yang 

akan di pelajari. 

Kedua Membagikan 

tugas/materi 

Guru membagi tugas masing-masing 

kelompok kecil untuk mempelajari satu 

topik materi, kemudian 

mengajarkannya kepada kelompok 

lain. Topik-topik yang diberikan harus 

saling berhubungan. 

Ketiga Meminta untuk 

menyiapkan 

strategi 

Minta setiap kelompok menyiapkan 

strategi untuk menyampaikan materi 

kepada teman-teman sekelas. 

Keempat  Membuat saran  Guru memberikan beberapa saran 

seperti: 

1. Menggunakan alat bantu visusal 

2. Menyiapkan media pengajaran 

yang diperlukan 

3. Menggunakan contoh-contoh yang 

relevan 

4. Melibatkan sesama siswa dalam 

proses pembelajaran melalui 

diskusi, permainan, kuis, studi 

kasus, dll. 

5. Bemberi kesempatan kepada 

kelompok lain bertannya 

Keempat Persiapan  Beri siswa waktu yang cukup untuk 

berdiskusi dalam kelompak. 

Kelima Prsentasi 

kelompok 

Setiap kelompok menyampaikan 

materi sesuai tugas yang telah 

diberikan. 

Keenam Evaluasi tingkat 

penguasaan 

siswa terhadap 

materi 

Guru melakukan penilaian untuk 

mengukur hasil belajar siswa secara 

individu mengenai seluruh pembahasan 

Sumber :Hisyam Zaini, dkk. 
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3. Kemampuan Awal 

a. Pengertian Kemampuan Awal 

Kata “kemampuan” berasal dari kata mampu yang berarti kuasa 

(bisa,sanggup) melakukan sesuatu, dapat. Kemudian mendapat imbuhan 

ke-anmenjadi kemampuan yang berarti kesanggupan, kecakapan, 

kekuatan.9Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang 

telahdimiliki oleh siswa sebelum ia mengikuti pelajaran yang 

akandiberikan. Kemampuan awal menggambarkan kesiapan siswa 

dalammenerima pelajaran yang akan disampaikan. Kemampuan awal 

siswa penting untuk diketahui guru sebelum memulai pembelajaran, 

karenadengan demikian dapat diketahui apakah siswa telah 

mempunyaipengetahuan awal yang merupakan prasyarat untuk 

mengikuti pembelajaran,sejauh mana siswa mengetahui materi apa yang 

akan disajikan. 

Kemampuan awal matematika merupakan kemampuan yang 

dapat menjadi dasar untuk menerima pengetahuan baru. Kemampuan 

awal matematika merupakan kemampuan yang telah diperoleh siswa 

sebelum memperoleh kemampuan terminal tertentu yang baru. 

Sejalan dengan itu Praptiwi dan Handika menegaskan bahwa 

kemampuan awal akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran.
10

Seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila 

                                                             
9
 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi 

II,h.707. 
10

 Praptiwi dan Handhika. Efektivitas Metode Kooperatif Tipe GI dan STAD Ditinjau 

dari Kemampuan Awal. Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika, ISSN:2086-2407. 

Vol.3.2012.h.41 
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belajar itu didasari kepada apa yang telah diketahui orang itu. Karena 

itu untuk mempelajari suatu materi yang baru, pengalaman belajar 

yang lalu dari seseorang itu akan mempengaruhi terjadinya proses 

belajar materi matematika tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa kemampuan awal 

sangat mempengaruhi proses pembelajaran matematika di dalam 

kelas. Oleh sebab itu setiap guru harus mengetahui kemampuan awal 

yang dimiliki masing-masing siswa untuk mempermudah terjadi 

proses pembelajaran yang baik.Pada penelitian ini kemampuan awal 

berperan sebagai variabel moderator.  

b. Kriteria Kemampuan Awal 

Pada penelitian ini kemampuan awal berperan sebagai variabel 

moderator. Tujuan diperhatikan kemampuan awal sebagai variabel 

moderator untuk melihat model pembelajaran kooperatif tipe peer 

lessons lebih baik digunakan pada kelompok siswa berkemampuan awal 

rendah, kemampuan awal sedang atau siswa yang memiliki kemampuan 

awal tinggi. 

Untuk itu peneliti mengambil suatu kriteria untuk menentukan 

kemampuan awal siswa. Kriteria pengelompokan kemampuan awal bisa 

dilihat pada Tabel 2.1 berikut: 
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TABEL II.1 

KRITERIA PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN AWAL 

 

Kriteria Motivasi Belajar Keterangan 

     ̅      Tinggi 

  ̅          ̅      Sedang 

      ̅      Rendah 

Diadopsi dari tesis Ramon Muhandaz 

 Keterangan: 

   skor kemampuan konkesi matematis masing-masing siswa 

 ̅   rata-rata skor kemampuan koneksi matematis siwa 

    simpangan baku skor kemampuan koneksi matematis siswa 
 

4. Model Pembelajaran Langsung 

Menurut Nur menyatakan bahwa model pembelajaran langsung 

menghendaki guru memberikan informasi latar belakang, 

mendemontrasikan keterampilan yang sedang diajarkan dan kemudian 

menyediakan waktu bagi siswa untuk latihan keterampilan tersebut 

sebagaimana yang sedang mereka lakukan.
11

 

Menurut Rosdiana menyebutkan bahwa model pengajaran 

langsung merupakan model pengajaran yang menuntut guru sebagai 

model yang menarik bagi siswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan 

atau keterampilan yang akan dilatih kepada siswa secara langkah demi 

langkah.
12

 

Daripenjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran langsung bersifat teacher center dimana guru menjadi 

pusat pembelajaran dalam mendemontrasikan keterampilan dan 

                                                             
11

 M. Nur, Strategi-Strategi Belajar, (Surabaya: Unesa-University press, 2004), h.46 
12

Dini Rosdiani, Model Pembelajaran Langsung pada Pendidikan Jasmani dan Rohani,   

(Bandung: Alfabeta, 2012), h.2 
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pembelajaran. Guru yang langsung memberikan informasi seputar 

pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. 

Sintaks model pembelajaran langsung disajikan dalam lima tahap 

pada tabel II.3 berikut :
13

 

 

TABEL II.3 

SINTAKS MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG 

 

Fase Peran Guru 

1. Menyampaikan tujuan 

dan mempersiapkan 

siswa. 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

informasi latar belakang pelajaran, 

pentingnya pelajaran, dan mempersiapkan 

siswa untuk belajar. 

2. Mendemontrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan. 

Guru mendemontrasikan keterampilan 

dengan benar atau menyajikan informasi 

tahap demi tahap. 

3. Membimbing 

pelatihan. 

Guru merencanakan dan memberi 

bimbingan pelatihan awal. 

4. Mengecek 

pemahaman dan 

memberikan umpan 

balik. 

Mengecek apakah siswa telah berhasil 

melaksanakan tugas dengan baik dan 

memberikan umpan balik 

5. Memberikan 

kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan dan 

penerapan. 

Guru mempersiapkan kesempatan 

melakukan pelatihan lanjutan dengan 

perhatian khusus pada penerapan situasi 

yang lebih kompleks dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 Sumber: Soeparman Kardi dan M.Nur 

 

4. Keterkaitan Antara Model Kooperatif Tipe Peer LessonsTerhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematika Ditinjau Dari Kemampuan 

Awal. 

Komunikasi merupakan cara berbagi ide dan menjelaskan 

pemahaman. Melalui komunikasi ide dapat dicerminkan, diperbaiki, 

didiskusikan, dan dikembangkan. Proses komunikasi juga membentu 

                                                             
13

Soeparman Kardi dan M.Nur, Pengajaran Langsung, (Unesa-Uni versity press. 2004), 

h.8 
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membangun makna dan mempermanenkan ide dan proses komunikasi 

juga dapat mempublikasikan ide. Ketika para siswa ditantang 

kemampuan berfikir mereka tentang matematika dan 

mengkomunikasikan hasil pikiran mereka secara lisan atau bentuk 

tulisan, mereka mereka sedang belajar menjelaskan dan meyakinkan.
14

 

Mengkomunikasikan gagasan matematika bisa berlangsung 

antara guru dengan siswa, antara buku dengan siswa, dan antara siswa 

dengan siswa. Ketika siswa ditantang untuk berpikir mengenai 

matematika dan mengkomunikasikannya kepada siswa lain, secara lisan 

maupun tertulis, secara tidak langsung mereka dituntut untuk membuat 

ide-ide matematika itu lebih terstrukur dan menyakinkan, sehingga ide-

ide itu menjadi lebih mudah dipahami, khususnya oleh diri mereka 

sendiri. 

Dengan demikian, proses komunikasi akan bermamfaat bagi 

siswa untuk meningkatkan pemahamannya mengenai konsep-konsep 

matematika. Proses komunikasi yang baik ini diharapkan dapat 

meransang siswa untuk mengembangkan berbagai ide-ide matematika 

atau membangun pengetahuannya. Hal demikian tidak akan terjadi 

apabila dalam pembelajaran matematika semua siswa menggunakan cara 

yang sama untuk menemukan suatu solusi tunggal dari masalah yang 

diberikan. 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Peer Lessonsmerupakan salah satu 

tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi 

                                                             
14

Melly Andriani, Pembelajaran Matematika SD/Mi, (Pekanbaru: Benteng Media, 

2013). h. 9-10 
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yang maksimal.Dalam model pembelajaran Kooperatif Tipe Peer 

Lessonspembagian kelompok siswa berdasarkan kemampuan awal 

sehingga dalam setiap anggota kelompok, ada siswa yang memiliki 

kemampuan awal tinggi, sedang maupun rendah. Siswa saling bekerja 

sama demi keberhasilan kelompok mereka sehingga siswa yang memiliki 

kemampuan awal tinggi dapat berbagi ilmu dengan siswa yang memiliki 

kemampuan awal sedang maupun rendah dan begitu sebaliknya. 

Siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan 

pendapat serta dapat mengolah informasi yang diperoleh dan dapat 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi, anggota kelompok 

bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan 

bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan informasinya 

kepada kelompok lain
15

. 

Noraini Idris menyatakan bahwa pada matematika proses 

pemahaman dan penyelesaian masalah dapat melalui diskusi dan 

komunikasi.
16

Maka melalui model Kooperatif Tipe Peer Lessons, proses 

komunikasi akan bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan 

pemahamannya mengenai konsep-konsep matematika. Proses 

komunikasi yang baik ini diharapkan dapat merangsang siswa untuk 

mengembangkan berbagai ide-ide matematika atau membangun 

pengetahuannya.  

 

                                                             
15

Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

(Rajawali Pers, Jakarta, 2012), h. 218 
16

Noraini Idris, Pedogogi dalam Pembelajaran Matematika, (Selangor: Lahpron SDN, 

2005), h. 122 
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B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah 

dilakukan para penelitisebelumnya. Hasil penelitian Nur Rafiah dengan 

judul: “Efektivitas Pembelajaran Peer Lessons Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Getasan”.menyimpulkan bahwa 

hasil belajar siswa setelah penerapan strategi peer lessons memiliki rata-rata 

hasil belajar 82,77 lebih tinggi dari pada kelas yangdiajarkan dengan 

pembelajaran konvesional yaitu 71,97. hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran peer lessons lebih efektif tehadap hasil belajar metematika.
17

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mauliana Asnal dengan 

judul “Penerapan Aktif Learning Tipe Peer Lessons Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah SiswaSMP Negeri 18 Pekanbaru”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran yang  menggunakan metode peer lesonss 

terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalahmatematika. Hal ini dapat 

dilihat dari  hasil uji tes-t menggunakan uji chi kuadrat t didapat sebesar 3,42 

yang berarti lebih besar dari ttable baik pada taraf signifikan 5% maupun 1% 

yaitu 1.99 dan 2,64. hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran peer lessons 

lebih efektif tehadap hasil belajar metematika.
18

 

                                                             
17

Nur Rafiah, Efektivitas Pembelajaran Peer Lessons Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Getasan semester II tahun ajaran 2013/2014, jurnal 

diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan 

matematika, 2014 
18

Mauliana Asnal dengan judul “ Penerapan Aktif Learning Tipe Peer Lessons 

Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa SMP Negeri 18 Pekanbaru, skripsi diajukan 

untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan, 2014 
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Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, model pembelajaran 

kooperatif tipe peer lesoons diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar, 

keaktifan dan kreatifitas dalam pemecahan masalah matematika. Sedangkan 

pada penelitian ini dilakukan penelitian terhadap kemampuan komunikasi 

matematis siswa ditinjau dari kemampuan awal belajar siswa. Dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. 

 

C. Konsep Operasional 

Ada beberapakonsep yang akandioperasionalkanpadapenelitianini, 

yaitu: 

1. Model PembelajaranKooperatifTipePeer Lessons 

Konsep operasional yang pertama, peneliti merujuk pada 

langkah-langkah penggunaan model pembelajaran Kooperatif Tipe Peer 

Lessons. Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatiftipe 

Peer Lessons adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan (planning)  

Kegiatan dalam tahap perencanaan ini meliputi hal-hal 

sebahai berikut: 

1) Studi pendahuluan terhadap kemampuan komunikasi matematika 

siswa 

2) Merencanakan pembelajaran dengan membuat silabus, RPP, 

lembar konsep, membuat tugas rumah dan pembahasan. 

3) Membuat kisi-kusi, pedomsn penskoran kuis. 
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4) Peneliti membuat lembar abservasi pengelolaan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model kooperatif tife peer 

lessons. 

5) Merencanakan pembuatan kelompok heterogen. 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Kegiatanawal 

a) Guru mengucapkan salam, melihat kesiapan siswa untuk 

belajar, dan memeriksa kehadiran siswa. 

b) Guru menjelaskan kepada siswa tujuan dan model 

pembelajaran yang digunakan. 

c) Guru memberikan soal tes kemampuan awal siswa dengan 

tujuan agar bisa menentukan kelompok berdasarkan 

kemampuan. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil 

sebanyak segmen materi yang akan disampaikan. Setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa dengan kemampuan yang 

heterogen. 

b) Guru memberi tugas masing-masing kelompok kecil untuk 

mempelajari satu topik materi, kemudian mengajarkannya 

kepada kelompok lain. Topik-topik yang diberikan harus 

saling berhubungan. 

c) Guru minta setiap kelompok menyiapkan strategi untuk 

menyampaikan materi kepada teman-teman sekelas. 
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d) Guru memberikan kesempatan siswa berdiskusi mengenai 

materi yang diberikan. 

e) Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan materi 

sesuai tugas yang telah diberikan di depan kelassebagai bukti 

bahwa siswa mampu menjelaskan materi yang dipahami dan 

bertanggung jawab atas kelompok, sedangkan kelompok lain 

memberikan tanggapannya. Guru memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya jika ada hal – hal yang kurang 

dimengerti. 

3) Kegiatan akhir 

a) Guru bersama siswa membahas kesimpulan materi/masalah 

yang diberikan. 

b) Guru memberikan soal latihan yang dikerjakan secara 

individu ( penilaian autentik ). 

c) Guru memberi skor secara kelompok dan pemberian reward. 

d) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pelajaran. 

2. Kemampuan Komunikasi Matematika 

Konsep operasional yang kedua ialah kemampuan komunikasi 

matematika. Siswa memiliki kemampuan komunikasi matematika jika 

siswa telah memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut: 

a. Kemampuan menggambar, yaitu meliputi kemampuan siswa 

mengungkap ide-ide matematika kedalam bentuk gambar, diagram 

ataugrafik. 

b. Kemampuan ekspresi matematika, yaitu kemampuan membuat model 

matematika. 
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c. Kemampuan menulis, yaitu berupa kemampuan memberikan 

penjelasan dan alasan secara matematika dengan bahasa yang benar 

dan mudah dipahami. 

Pada dasarnya pemberian skor dapat diatur sesuai dengan bobot 

permasalahan dan kriteria jawaban yang diinginkan guru. Kriteria 

pemberian skor kemampuan komunikasi matematika melalui“Holistic 

Scoring Rubrics” yaitu pada tabel II.3 berikut:
19

 

TABEL II.3 

KRITERIA PEMBERIAN SKOR KOMUNIKASI MATEMATIKA 

 

Skor 
Menulis 

(Written texts) 

Menggambar 

(Drawing) 

EkpresiMatematis 

(Mathematical 

Expression) 

0 Tidakadajawaban, 

kalaupunadahanyamemperlihatkantidakmemahamikonsepsehinggainfor

masi yang diberikantidakberartiapa-apa. 

1 Hanya sedikit dari 

penjelasan yang 

benar. 

Hanya sedikit dari 

gambar, diagram, 

atau tabel yang 

benar. 

Hanya sedikit dari 

model matematika 

yang benar. 

2 Penjelasan secara 

matematis masuk 

akal namun hanya 

sebagian lengkap dan 

benar. 

Melukiskan, 

diagram, gambar, 

atau tabel namun 

kurang lengkap dan 

benar. 

Membuat model 

matematika dengan 

benar, namun salah 

dalam mendapatkan 

solusi. 

3 Penjelasan secara m-

atematis masuk akal 

dan benar, meskipun 

tidak tersusun secara 

logis atau terdapat 

sedikit kesalahan 

bahasa. 

Melukiskan, 

diagram, gambar, 

atau tabel secara 

lengkap dan benar 

Membuat model 

matematika dengan 

benar, kemudian 

melakukan 

perhitungan atau 

mendapatkan solusi 

secara benar dan 

lengkap 

4 Penjelasan secara 

matematismasukakal 

dan jelassertatersusun 

secara logis 

  

 Skor Maksimal =  4 Skor Maksimal = 3 Skor Maksimal = 3 

Sumber: Bansu I. Ansari 

 

 

                                                             
19

Bansu I. Ansari, Loc.Cit, h.112 
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3. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal siswa merupakan kemampuan prasyarat yang 

harus dimiliki siswa dengan cara melakukan tes materi yangberhubungan 

dengan materi yang akan diajarkan dan hasilnya berupa nilai 0-100. 

Sebelum soal kemampuan awal diberikan pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut 

a. Membuat kisi-kisi tes kemampuan awal siswa. Kisi kisi soal tes 

kemampuan awal dirancang dan disusun berdasarkan kepada 

indikator pembelajaran yang telah dipelajari siswa. 

b. Menyusun butir soal kemampuan awal sesuai dengan kisi-kisi soal 

yang dibuat. 

c. Melakukan validasi kepada validator yaitu dosen pembimbing atau 

guru mata pelajaran matematika di sekolah  

d. Persetujuan validasi soal dari validator terhadap soal kemampuan 

awal 

e. Uji tes kemampuan awal 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah diuraikan, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ha : Terdapat perbedaan Kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

belajar menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Peer 

Lesons dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

langsung. 
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Ho : Tidak terdapat perbedaan Kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang belajar menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Peer Lesons dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

langsung 

2. Ha : Terdapat perbedaan Kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

belajar menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Peer 

Lesons dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

langsung jika ditinjau dari kemampuan awal siswa. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan Kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang belajar menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Peer Lesons dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 

langsung jika ditinjau dari kemampuan awal siswa. 

3. Ha : Terdapat interaksi antara metode pembelajaran yang ditinjau dari 

kemampuan awal terhadap kemampuan komunikasi matematis. 

siswa. 

Ho : Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran yang ditinjau 

dari kemampuan awal terhadap kemampuan komunikasi matematis. 

siswa. 


