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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Kemampuan Komunikasi Matematikasi 

a. Pengertian Kemampuan Komunikasi Matematika 

Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication  

yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya yaitu 

communis yang bermakna umum atau bersama-sama.
1
 Menurut 

Bernard Barelson dan Gary Steiner, komunikasi merupakan transmisi 

informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya, dengan 

menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafik, dan 

sebagainya.
2
 

Komunikasi adalah sebuah cara berbagi ide-ide dan 

memperjelas pemahaman. Komunikasi dipahami sebagai 

penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang 

lain.
3
 Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa 

komunikasi adalah usaha penyampaian pesan, gagasan, atau informasi 

kepada penerima pesan baik secara verbal maupun nonverbal. 

Sering terjadi kegagalan pembelajaran disebabkan lemahnya 

sistem komunikasi. Untuk itu guru perlu mengembangkan pola 

komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran. Ada tiga pola 

                                                           
1
Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 199 
2
Ibid., h. 199 

3
H.A.W. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), h. 10 
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komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan interaksi 

dinamis antara guru dengan siswa, yaitu: 

1) Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah, dalam 

komunikasi ini guru berperan sebagai pemberi aksi. Guru 

aktif siswa pasif. Ceramah pada dasarnya adalah 

komunikasi satu arah, atau komunikasi sebagai aksi. 

Komunikasi jenis ini kurang banyak menghidupkan 

kegiatan siswa belajar. 

2) Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, 

pada komunikasi ini guru dan siswa dapat berperan sama, 

yakni  pemberi aksi dan penerima aksi. Keduanya dapat 

saling memberi dan saling menerima. Komunikasi ini 

lebih baik dari pada yang pertama, sebab kegiatan guru 

dan kegiatan siswa relatif sama. 

3) Komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai 

tranaksi, yakni komuniksi yang tidak hanya melibatkan 

interaksi dinamis antara guru dengan siswa tetapi juga 

melibatkan interaksi dinamis antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lainnya. Proses belajar mengajar 

dengan pola komunikasi ini mengarahkepada proses 

pengajaran yang mengembangkan kegiatan siswa yang 

optimal, sehingga menumbuhkan siswa belajar aktif.
4
 

 

Mengembangkan kemampuan berkomunikasi orang dapat 

menyampaikan dengan berbagai bahasa termasuk bahasa matematika. 

Matematika bukan sekedar alat untuk berfikir, malah ia merupakan 

alat untuk menyampaikan ide dengan jelas dan tepat. Oleh karena itu, 

matematika harus diajar sebagai satu bahasa yang bermakna.
5
 

Menurut National Council of Teachers Mathematics 

Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting pada matematika 

dan pendidikan matematika. Komunikasi merupakan cara berbagi ide 

dan memperjelas pemahaman. Melalui komunikasi ide dapat 

                                                           
4
Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 2003), h. 31 
5
Effandi Zakaria, dkk, Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik, (Kuala 

Lumpur: PRIN-AD SDN BHD, 2007), h.112 
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dicerminkan, diperbaiki, didiskusikan, dan dikembangkan. Proses 

komunikasi juga membantu 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 dalam bentuk tulisan, mereka sedang 

belajar menjelaskan dan menyakinkan.
6
 

Komunikasi matematika adalah suatu aktifitas penyampaian dan 

atau penerimaan gagasan matematika dalam bahasa matematika baik 

secara tulisan maupun lisan.
7
 Komunikasi matematika juga dapat 

diartikan sebagai peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi 

dilingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan pesan. Pesan yang 

dialihkan berisi tentang materi matematika yang dipelajari siswa, 

misalnya berupa konsep, rumus, simbol, istilah, bahkan strategi 

penyelesaian suatu masalah. 

Dalam Komunikasi matematika siswa dilibatkan secara aktif 

untuk berbagi ide dengan siswa lain dalam mengerjakan soal-soal 

matematika. Pembelajaran matematika harus memberikan peluang 

kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang 

matematika. Di dalam pembelajaran matematika, komunikasi 

                                                           
6
Melly Andriani, Komunikasi Matematika 

(http://mellyirzal.blogspot.com/2018/12/komunikasi. Mtk) diakses pada tanggal 1 April 2018 
7
Ali Mahmudi, Komunikasi dalam Pembelajaran Matematika, (Jurnal tidak 

diterbitkan, Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY, 2009), h. 3 

http://mellyirzal.blogspot.com/2018/12/komunikasi
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memainkan peranan yang penting dalam membantu pelajaran, bukan 

saja membina konsep tetapi juga membina perkaitan antara ide yang 

tidak  formal, intuitif dan bahasa abstrak dengan simbol matematika. 

Matematika juga merupakan aktivitas sosial yang melibatkan proses 

interaksi yang aktif, dimana pelajar harus belajar menerima ide 

matematika melalui mendengar, membaca, dan membuat visualisasi. 

Kemampuan komunikasi matematika adalah kemampuan dalam 

hal menjelaskan suatu algoritma dan cara unik untuk memecahkan 

masalah, kemampuan siswa mengkonstruksikan dan menjelaskan 

sajian fenomena dunia nyata secara grafik, kata atau kalimat, 

persamaan, dan tabel.
8
 Oleh karena itu, siswa dituntut memiliki 

kemampuan komunikasi matematika dengan tujuan mempermudah 

siswa dalam menyelesaikan persoalan matematika. Dengan demikian, 

melalui komunikasi matematika, siswa dapat mengungkapkan ide-ide 

matematika melalui simbol, tabel, diagram, grafik atau media lainnya 

untuk memperjelas masalah matematika. Kemampuan komunikasi 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa 

dalam mengungkapkan ide-ide matematika melalui simbol, diagram 

dan kemahiran siswa dalam menggunakan gambar untuk memecahkan 

masalah matematika. 

Dalam komunikasi terdapat 5 komponen yang terlibat dan harus 

agar proses komunikasi berjalan dengan baik. Adapun kelima 

                                                           
8
Fajar Shadiq, Kemahiran matematika, (Diklat Instruktur Pengembangan Matematika 

tidak diterbitkan, Departemen Pendidikan Nasional Yogyakarta, 2009), h. 12 
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komponen tersebut yaiut komunikator (pengirim pesan), pesan yang 

disampaikan, komunikan (penerima pesan), konteks, dan sistem 

penyampaian.
9
 

b. Indikator Kemampuan Komunikasi Matematika 

Dalam pengembangan aspek komunikasi pembelajaran 

matematika, NCTM membuat standar kemampuan yang seharusnya 

dicapai siswa, yaitu: 

1) Mengorganisasikan dan mengkonsolidasi pemikiran 

matematika, untuk mengkomunikasikan kepada siswa. 

2) Mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren dan 

jelas kepada siswa lain, guru dan lainnya. 

3) Meningkatkan atau memperluas pengetahuan matematika 

siswa dengan cara memikirkan pemikiran dan strategi siswa 

lain. 

4) Menggunakan bahasa matematika secara tepat dalam 

berbagai ekspresi matematika.
10

 

 

Lebih lanjut dalam NCTM, indikator komunikasi matematis 

dapat dilihat dari: 

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, menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-

model situasi. 

 

                                                           
9
 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 

285 
10

Ali Mahmudi, Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2006; 

Jurnal Pengembangan Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa Melalui Pembelajaran 

Matematika, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2009), h. 176 
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Satriawati membagi kemampuan komunikasi menjadi tiga yaitu 

sebagai berikut: 

1) Written Text,  yaitu memberikan jawaban dengan 

menggunakan bahasa sendiri, membuat model situasi atau 

persoalan menggunakan lisan, tulisan, konkrit, grafik, dan 

aljabar, menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang 

matematika yang telah dipelajari, mendengarkan, 

mendiskusikan, dan menulis tentang matematika, membuat 

konjektur, menyusun argumen dan generalisasi. 

2) Drawing, yaitu merefleksikan benda-benda nyata, gambar, 

dan diagram ke dalam ide-ide matematika. 

3) Mathematical Expression, yaitu mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 

bahasa atau simbol matematika.
11

 

 

Pada penelitian ini, peneliti membagi kemampuan komunikasi 

matematika menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 

1) Kemampuan menggambar (drawing), yaitu meliputi kemampuan 

siswa mengungkap ide-ide matematika kedalam bentuk gambar, 

diagram, atau grafik. 

2) Kemampuan menulis (written text), yaitu berupa kemampuan 

memberikan penjelasan dan alasan secara matematika dengan 

bahasa yang benar dan mudah dipahami. 

3) Kemampuan ekspresi matematika (mathematical expression), yaitu 

kemampuan membuat model matematika. Menghubungkan benda 

nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide dengan menggunakan 

bahasa sehari-hari. 

 

                                                           
11

Satriawati, Pembelajaran dengan Pendekatan Open Ended untuk Meningkatkan 

Pemahaman dan Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa SMP (Algoritma Vol 1, 2009), 

h. 111 
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2. Metode Student Facilitator and Explaining  

a. Pengertian Metode Student Facilitator and Explaining  

Salah satu upaya pencapaian keberhasilan proses pembelajaan, 

yaitu melalui pemilihan model pembelajaran salah satunya model 

pembelajaran kooperatif. Pada model pembelajaran, perencanaan yang 

telah disusun sejak awal harus diimplementasikan berupa suatu 

metode agar tujuan yang telah disusun tercapai optimal. Uno, 

mendefinisikan metode pembelajaran sebagai "cara yang digunakan 

guru, yang dalam menjalankan fungsinya yang merupakan alat untuk 

mencapai  tujuan pembelajaran."
12

 Sedangkan menurut Sanjaya, 

"metode adalah a way in achieving something."
13

 Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang 

dipilih guru berupa tahapan-tahapan kegiatan belajar khususnya 

kegiatan penyajian materi dalam rangka membantu peserta didik 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu.  

Implementasi model pembelajaran kooperatif salah satunya 

dapat menggunakan metode Student Facilitator and Explaining. 

Metode Student Facilitator and Explaining merupakan metode 

pembelajaran dimana siswa belajar mempresentasikan ide atau 

pendapat pada siswa lainnya. Metode pembelajaran ini efektif untuk 

                                                           
12

Hamzah B Uno, Model Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. 4, h. 2 
13

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana, 2007), h.125 
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melatih siswa berbicara untuk menyampaikan ide, gagasan atau 

pendapatnya sendiri.
14

  

Metode Student Facilitator and Explaining  memberikan siswa 

keberanian untuk mengeluarkan ide dan pendapatnya kemudian 

memberikan penjelasan terhadap siswa lain sehingga siswa lebih 

memahami pembelajaran yang disampaikan. Disini terlihat antara 

siswa ada kerja sama saling membantu menjelaskan materi terhadap 

siswa yang belum memahami materi pembelajaran. Terlihatlah jelas 

bahwa metode ini menumbuhkan keterampilan sosial atau komunikasi 

antar anggota.  

b. Langkah-langkah Metode Student Facilitator and Explaining  

Metode Student Facilitator and Explaining mempunyai tahapan 

atau langkah-langkah seperti berikut: 

1) Guru menyampaikan kompetensi  yang ingin dicapai atau 

kompetensi dasar, 

2) Guru mendemonstrasikan atau menyajikan garis-garis besar 

materi pembelajaran. 

3) Memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada 

siswa lainnya, misalnya melalui bagan atau peta konsep. Hal 

ini bisa dilakukan secara bergiliran. 

4) Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa. 

5) Guru menerangkan materi yang disajikan saat itu. 

6) Penutup.
15

 

 

Suherman menjelaskan langkah-langkah metode Student 

Facilitator and Explaining adalah sebagai berikut: 

1) Sajian Materi. 

                                                           
14

Agus Suprijono, Cooperative Learning,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 71 
15

Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Referensi Bagi Pendidikan 

dalam Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas, (Jakarta: Kencana, 2009), 

Cet. I, h. 283 
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2) Siswa mengembangkannnya dan menjelaskan lagi kesiswa lainnya. 

3) Kesimpulan dan evaluasi. 

4) Refleksi.
16

 

c. Kelebihan dan Kelemahan Student Facilitator and Explaining  

Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining adalah 

rangkai penyajian materi ajar yang diawali dengan menjelaskannya 

dengan didemonstrasikan, kemudian diberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menjelaskan kembali kepada rekan-rekannya dan diakhiri 

dengan penyampaian semua materi kepada siswa. Berikut ini adalah 

beberapa kelebihan dari pembelajaran student fasilitator and 

explaining: 

a) Materi yang disampaikan lebih jelas dan konkret  

b) Dapat meningkatkan daya serap siswa karena pembelajaran 

dilakukan dengan demonstrasi  

c) Melatih siswa untuk berperan sebagai guru 

d) Memacu motivasi siswa untuk menjadi yang terbaik dalam 

menjelaskan materi ajar. 

e) Mengetahui kemampuan siswa dalam menyampaikan ide atau 

gagasan.
17

 

 

 

                                                           
16

Erman Suherman, Model Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Kompetensi Siswa, 

(Educar: Jurnal Pendidikan dan Budaya, 2009). 
17

 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 

2010),h. 36-37 
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Dilihat dari kelebihannya, metode Student Facilitator and 

Explaining (SFE) memiliki cukup banyak manfaat dalam hal siswa 

mengkomunikasikan ide atau gagasan kepada siswa lain, yaitu siswa 

dibiasakan untuk berani menyampaikan ide atau gagasan di hadapan 

guru dan siswa lainnya sehingga dituntut adanya komunikasi antar 

siswa. Dengan begitu, siswa  diharapkan lebih mengerti dan 

memahami materi yang sedang dipelajarinya. 

Selain keunggulan metode Student Facilitator and Explaining 

juga memiliki kelemahan yang berpengaruh pada pencapaian tujuan 

belajar yaitu: 

1) Timbul rasa kurang sehat antar siswa satu dengan yang 

lainnya. 

2) Peserta didik yang malas mungkin akan menyerahkan bagian 

pekerjaannya pada teman yang pandai. 

3) Penilaian individu sulit karena tersembunyi dibalik 

kelompoknya. 

4) Metode Student Facilitator and Explaining memerlukan 

persiapan-persiapan agak rumit dibandingkan dengan metode 

lain, misalnya metode ceramah. 

5) Apabila terjadi persaingan yang negatif hasil pekerjaan akan 

memburuk. 

6) Peserta didik yang malas memiliki kesempatan untuk tetap 

pasif dalam kelompoknya, dan memungkinkan akan 

mempengaruhi kelompoknya sehingga usaha kelompok 

tersebut akan gagal.
18

 

 

Dari kelemahan metode Student Facilitator and Explaining 

peneliti melelakukan hal-hal untuk menutupi  kekurangan dari metode 

ini seperti merencanakan proses pembelajaran sebaik mungkin serta 

                                                           
18

Prasetiya, Joko Tri, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2005),h. 

91 
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memperhatikan alokasi waktu dan pembagian waktu pada tiap fasenya 

dan memilih materi yang cocok sesuai dengan langkah-langkah 

metode Student Facilitator and Explaining. 

3. Hubungan Metode Student Facilitator And Explaining Terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematika 

Indikator kemampuan komunikasi yang telah diuraikan di atas  

secara teori dapat ditingkatkan melalui pembelajaran dengan 

menggunakan metode Student Facilitator and Explaining. Hal ini 

dikarenakan metode Student Facilitator and Explaining merupakan 

metode pembelajaran dimana siswa belajar mempresentasikan ide atau 

pendapat pada siswa lainnya. Metode pembelajaran ini efektif untuk 

melatih siswa berbicara untuk menyampaikan ide, gagasan atau 

pendapatnya sendiri.
19

 Sehingga siswa lebih komunikatif dalam 

pembelajaran. Sesuai dengan prinsip pembelajaran maka siswa sebagai 

subjek belajar yang melakukan. Mengkomunikasikan, sehingga kecerdasan 

emosionalnya dapat berkembang, seperti kemampuan sosialisasi, empati, 

pengendalian diri, hal ini dapat terlatih melalui presentasi dari siswa 

tersebut.  

Adapun tahapan pembelajaran dalam metode Student Facilitator and 

Explaining, meliputi: siswa dikondisikan untuk siap belajar, menuntut 

komunikasi siswa dalam membangun pemahaman terhadap materi yang 

diberikan sehingga siswa mampu memahami dan mengkomunikasikan 

sendiri. Terjadinya komunikasi, baik antara siswa dengan siswa atau siswa 

                                                           
19

Agus Suprijono, Cooperative Learning,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 71 
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dengan guru. Sehingga siswa dapat membuat kesimpulan tentang apa yang 

telah dipelajarinya. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

proses pembelajaran melalui metode Student Facilitator and Explaining 

berakibat pada meningkatnya kemampuan komunikasi matematika siswa. 

B. Penelitian Relevan  

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang relevan dengan 

penelitian peneliti adalah: 

1. Tika Mufrika (2011), Pengaruh Model Pembelajaran Kooperati Metode  

Student Facilitator and Explaining terhadap Kemampuan Komunikasi 

Matematika Siswa. Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan komunikasi 

matematika siswa yang diajarkan dengan Metode  Student Facilitator and 

Explaining sebesar 66,5 sedangkan rata-rata kemampuan komunikasi 

matematika siswa yang diajarkan dengan metode konvesional sebesar 

59,13. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan metode Student 

Facilitator and Explaining dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa.
20

 

2. Diah Pertiwi (2016), Pengaruh Penggunaan Model Student Facilitator and 

Explaining (SFE) dalam Pembelajaran Matematika Terhadap Kemampuan 

Komunikasi Matematis Siswa SMP. Skripsi, FKIP UNPAS. Dari 

penelitian ini  dapat disimpulkan bahwa Penerapan model pembelajaran 

                                                           
20

Tika Mufrika, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Metode Student Facilitator 

and Explaining terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa, 2011 
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Student Facilitator and Explaining (SFE) lebih baik daripada yang 

menggunakan metode pembelajaran konvensional.
21

 

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti tertarik ingin mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh penerapan metode Student Facilitator and Explaining 

terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa MTs Hidayatullah 

Lubuk Dalam. 

C. Konsep Operasional 

Berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian ini, maka penulis akan 

menguraikan konsep operasional dari variabel tersebut dan diantaranya 

adalah: 

1. Metode Student Facilitator and Explaining 

Adapun langkah-langkah dalam menerapkan metode Student 

Facilitator and Explaining  ini adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 

Kegiatan dalam tahap persiapan ini meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Menyusun perangkat pembelajaran yaitu silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran, membuat lembar kerja siswa, membuat 

tugas rumah dan pembahasannya, serta mempersiapkan lembar kerja 

observasi untuk mencatat aktivitas siswa selama berlangsungnya 

proses pembelajaran. 

                                                           
21

Diah Pertiwi, Pengaruh Penggunaan Metode Student Facilitator and Explaining 

(SFE) dalam Pembelajaran Matematika terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

SMP, 2016 
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2) Merencanakan pembentukan kelompok. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Adapun langkah-langkah sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah disusun, yaitu sebagai berikut: 

1) Kegiatan awal berupa Apersepsi, Motivasi, menyampaikan tujuan 

pembelajaran serta menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

dengan metode  Student Facilitator and Explaining. 

2) Kegiatan Inti meliputi penyajian garis besar  materi, pembagian 

LKS, mengarahkan siswa untuk memahami dan mendiskusikan topic 

yang dipelajari serta menjelaskan kembali materi yang dipelajari. 

3) Kegiatan Penutup terdiri dari kesimpulan pelajaran dan evaluasi. 

2. Kemampuan Komunikasi Matematika 

Kemampuan komunikasi matematika siswa menggunakan metode 

Student Facilitator and Explaining merupakan variabel terikat pada 

penelitian ini yang dapat dilihat dari hasil tes yang dilaksanakan pada akhir 

pertemuan yang dilakukan setelah penerapan metode Student Facilitator 

and Explaining. Agar komunikasi matematika dapat berjalan dengan baik, 

perlu diciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga dapat 

mengoptimalkan kemampuan siswa dalam komunikasi matematika. Siswa 

dikatakan memiliki kemampuan komunikasi matematika, jika siswa telah 

memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut: 



24 

 

 
 

a) Kemampuan menggambar (drawing), yaitu meliputi kemampuan siswa 

mengungkap ide-ide matematika kedalam bentuk gambar, diagram, atau 

grafik. 

b) Kemampuan menulis (written text), yaitu berupa kemampuan 

memberikan penjelasan dan alasan secara matematika dengan bahasa 

yang benar dan mudah dipahami. 

c) Kemampuan ekspresi matematika (mathematical expression), yaitu 

kemampuan membuat model matematika. Menghubungkan benda 

nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide dengan menggunakan bahasa 

sehari-hari. 

Kemampuan komunikasi matematika yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah kemampuan komunikasi tertulis. Pemberian skor hasil 

belajar siswa sehubungan dengan peningkatan kemampuan komunikasi 

matematika siswa ialah penekanan pada proses penemuan jawaban bukan 

pada hasil. Adapun rubrik penskoran kemampuan komunikasi matematika 

dapat dilihat pada tabel II.1 
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TABEL II.1 

PENSKORAN SOAL BERDASARKAN INDIKATOR 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA 

 

Skor Menulis (Written 

texts)  

Menggambar 

(Drawing) 

Ekspresi 

Matematika 

(Mathematical 

Expression) 

0 Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan tidak 

memahami konsep sehingga informasi yang diberikan tidak 

berarti apa-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 yang masuk 

akal namun hanya 

sebagian lengkap dan 

benar 

Melukis, 

diagram, 

gambar, atau 

tabel namun 

kurang 

lengkap dan 

benar 

Membuat model 

matematika dengan 

benar, namun salah 

dalam 

mendapatkan solusi 

3 Penjelasan secara 

matematis masuk akal 

dan benar, meskipun 

tidak tersusun secara 

logis atau terdapat 

sedikit kesalahan 

bahasa 

Melukis, 

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 

matematis masuk akal 

dan jelas serta tersusun 

secara logis 

  

 Skor maksimal = 4 Skor maksimal 

= 3 

Skor maksimal = 3 

Sumber: Halmaheri (2004:36-37) 

 

D. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis 

alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho), sebagai berikut: 
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Ha        : 𝜇exp  ≠ 𝜇𝑘𝑡𝑟 

Ho : 𝜇exp  = 𝜇𝑘𝑡𝑟 

Ha : Adanya perbedaan penerapan metode Student Facilitator and 

Explaining terhadap kemampuan komunikasi siswa di MTs 

Hidayatullah Lubuk Dalam. 

Ho :   Tidak ada perbedaan penerapan metode Student Facilitator and 

Explaining terhadap kemampuan komunikasi siswa di MTs 

Hidayatullah Lubuk Dalam. 

 

 

 


