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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teoretis 

1. Komunikasi Matematika 

a. Komunikasi  

Istilah komunikasi atau dalam bahasa inggris communication 

berasal dari kata latin communicatio, dan bersumber dari kata communis 

yang berarti sama.
1
 Maka komunikasi akan terjadi selama ada kesamaan 

makna apa yang di bicarakan. Komunikasi (secara konseptual) yaitu 

memberitahukan dan menyebarkan berita, pengetahuan, pikiran-pikiran 

dan nilai-nilai dengan maksud untuk menggugah partisipasi agar hal-hal 

yang di beritahukan menjadi milik bersama.
2
 Secara umum komunikasi 

mengandung pengertian memberikan informasi, pesan, gagasan, ide, 

pikiran, perasaan, kepada orang lain dengan maksud agar orang lain 

berpastisipasi, yang pada akhirnya informasi, pesan, gagasan, ide, 

pikiran, perasaan tersebut menjadi milik bersama antara komunikastor 

(sumber) dan komunikan (penerima). 

Adapun fungsi-fungsi komunikasi dapat di telusuri dari tipe-tipe 

komunikasi tersebut, yaitu:
3
 

                                                             
1 Effendy, Ilmu Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) hlm.9 
2 Sardirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2011, hlm.8. 
3
 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunkasi, (Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, 

2007). Hlm. 60-61 
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1) Komunikasi dengan diri sendiri, berfungsi untuk mengembangkan 

kreatifitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta 

meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. 

2) Komunikasi antarpribadi, berfungsi meningkatkan hubungan insani, 

menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi 

ketidakpastian sesuatu, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman 

dengan orang lain. 

3) Komunikasi publik, berfungsi untuk menumbuhkan semangat 

kebersamaan (solidaritas), mempengaruhi orang lain, memberi 

informasi, mendidik, dan menghibur. 

4) Komunikasi massa, berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, 

meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan 

menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. 

 

Sesuai dengan pembelajaran matematika, kemampuan 

menyampaikan pesan dengan lambang sangat di perlukan guna 

menghindari pemahaman peserta didik yang berbeda-beda dari 

penyampaian guru secara lisan. Penyajian suatu data dalam bentuk 

diagram juga akan lebih mempermudah pemahaman peserta didik dalam 

menerima pelajaran. 

Menurut Laswell, dalam komunikasi terdapat lima unsur yaitu:
4
 

1) Komunikator (communicator, source, sender) 

2) Pesan (message) 

3) Media (channel, media) 

4) Komunikan (communicant, receiver, reciptent) 

5) Efek (effect, impact, influence) 

Jadi, berdasarkan paradigma Laswell tersebut, komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui 

media yang menimbulkan efek tertentu. 

                                                             
4
 Effendy, Ilmu Komunikasi, hlm 10 
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b. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Dalam kamus bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata 

“mampu” yang berarti sanggup atau dapat. Kemampuan dapat diartikan 

kesanggupan.
5
 Jadi, kemampuan adalah suatu kesanngupan atau 

kecakapan dalam melakukan suatu hal atau beragam tugas dalam suatu 

pekerjaan tertentu. 

Komunikasi matematika merupakan refleksi pemahaman 

matematika dan merupkan bagian dari daya matematika. Siswa-siswa 

mempelajari matematika seakan-akan mereka berbicara dan menulis 

tentang apa yang mereka sedang kerjakan. Mereka di libatkan secara 

aktif dalam mengerjakan matematika, ketika meraka di minta untuk 

memikirkan ide-ide mereka, atau berbicara dengan dan mendengarkan 

siswa lain, dalam berbagi ide, strategi dan solusi.
6
 

Komunikasi dalam pembelajaran matematika dapat di artikan 

sebagai suatu peristiwa salaing hubungan/dialog yang terjadi dalam suatu 

lingkungan kelas dimana terjadi pengalihan pesan, pesan yang di alihkan 

berisi tentang materi matematika yang di pelajari di kelas secara evaluasi 

maupun lisan. Jadi, dalam pembelajaran matematika, ketika sebuah 

konsep informasi matematika di berikan oleh seorang guru kepada siswa 

ataupun siswa di libatkan secara aktif dalam mengerjakan matematika, 

                                                             
5 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Jakarta, 

2008, hlm. 979. 
6
 M.Syaban, Menumbuhkembangkan Daya Matematika Siswa.(http://educare e.fkipunla 

net),2008 
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memikirkan ide-ide mereka, menulis, berbicara, berbagi ide, maka saat 

itu sedang terjadi komunikasi.  

c. Peranan Komunikasi Matematika 

Komunikasi matematika yang baik akan membantu siswa dalam 

mengatasi masalah matematika dan mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah di ciptakan. Menurut Askin, uraian tentang peran komunikasi dalam 

proses pembelajaran matematika di deskripsikan sebagai berikut:
7
 

1) Dengan komunikasi ide matematika dapat di eksploitasi dalam 

berbagai perspektif, membantu mempertajam cara berfikir siswa, dan 

mempertajam kemampuan siswa dalam melihat berbagai keterkaitan 

materi matematika. 

2) Komunikasi merupakan alat untuk mengukur pertumbuhan 

pemahaman dan merefleksikan pemahaman matematika para siswa. 

3) Melalui komunikasi siswa dapat mengorganisasikan dan 

mengkonsolidasikan pemikiran matematika mereka. 

 

d. Faktor-faktor Kemampuan Komunikasi matematika 

Faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi 

matematika, yaitu:
8
 

1) Pengetahuan prasyarat (Prior Knowledge) 

Pengetahuan prasyarat merupakan pengetahuan yang telah di miliki 

siswa sebagai akibat proses belajar sebelumnya. Hasil belajar siswa 

tentu saja bervariasi sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. 

2) Kemampuan membaca, diskusi, menulis 

Mencakup komunikasi matematika, kemampuan membaca, diskusi, 

dan menulis dapat membantu siswa memperjelas pemikiran dan dapat 

mempertajam pemahaman. 

3) Pemahaman matematika 

Pemahaman matematik adalah salah satu aspek yang dapat 

mempengaruhi kemampuan komunikasi matematik. Oleh sebab itu 

pemahaman matematik perlu ditingkatkan dalam pembelajaran. 

                                                             
7 Muhammad Darkasyi, Rahma Jhobar, dan Anizar Ahmad, “Peningkatan Kemampuan 

Komunikasi matematis dan Motivasi Siswa dengan pembelajaran Pendekatan Quantum Learning 

pada siswa SMP Negeri 5 Lhokseumawe”, Jurnal Dikdatik Matematika, ISSN: 2355-4185, hlm.25 
8
 Gusni Satriawati, Algoritma: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika. (Jakarta: 

Center for Mathematic education Development/ceMED, 2006), Vol.1. ISSN: 1907-7882. Hlm. 109 
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Dengan pemahaman matematik dalam studi ini adalah tingkat atau 

level pengetahuan siswa tentang konsep, prinsip, algoritma dan 

kemahiran siswa menggunakan strategi penyelesaian terhadap soal 

atau masalah yang disajikan. 

 

e. Indikator Komunikasi Matematis 

Baroody menyatakan bahwa kemampuan komunikasi dapat 

ditingkatkan melalui lima aspek dalam kegiatan komunikasi matematis, 

yaitu:
9
 

1) Representasi (representing), diartikan sebagai bentuk baru dari hasil 

translasi suatu masalah ata idea, atau translasi suatu diagram dan 

model fisik ke dalam simbol atau kata-kata. Ada beberapa bentuk 

representas matematika yang dapat digunakan dlam menyelesaikan 

soal matematia, antara lain melalui: grafik/gambar (drawing), 

persamaan aljabar (math expression) dan dengan kata-kata (written 

texts). 

2) Mendengar (listening), dalam proses diskusi aspek mendengar 

merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena kemampuan 

siswa dalam memberikan pendapat sangat terait dengan kemampuan 

mendengarkan topik-topik utama yang didiskusikan. 

3) Membaca (reading), kemampuan membaca merupakan kemampuan 

yang kompleks, karena didalamnya terkait aspek mengingat, 

memahami, membandingkan, menemukan, menganalisis, 

mengorganisasikan dan akhirnya menerapkan apa yang terkandung 

dalam bacaan. 

4) Diskusi (discussing) merupakan sarana bagi seseorang untuk dapat 

mengungkapkan dan merefleksikan pikirannya berkaitan dengan 

materi yang diajarkan. 

5) Menulis (writing), kegiatan yang dilakukan dengan sadar bagi 

seseorang untuk dapat mengungkapkan dan merefleksikan pikiran. 

Menulis di pandang sebagai proses berpikir keras yang dituangkan di 

atas kertas. Menulis adalah alat yang bermanfaat dari berpikir karena 

siswa memperoleh pengalaman matematika sebagai suatu aktivitas 

yang kreatif 

 

Menurut Sumarmo, indikator komunikasi matematis meliputi 

kemampuan:
10

 

                                                             
9
Abd Qohar, Pengembangan Instrumen Komunikasi Matematis untuk Siswa SMP,  

Jurnal Pendidikan Matematika, Vol 3, No. 2 2016, hlm 6 
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1) Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide 

matematika; 

2) Menjelskan ide, situasi, dan relasi matematik, secara lisan dan  

3) tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar; 

4) Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika 

5) Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; 

6) Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika; 

7) Menyusun konjektur, menyusun argument, merumuskan definisi dan 

generalisasi; 

8) Mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraph matematika 

dalam bahasa sendiri. 

 

f. Rubrik Skala Penilaian Kemampuan Komunikasi 

Kemampuan komunikasi siswa dapat di ukur menggunakan tugas 

baik tulisan maupun lisan. Dalam memberikan tugas guru harus 

memperhatikan keterdapatan aspek komunikasi di dalamnya.  

Pemberian skor hasil belajar siswa sehubungan dengan peningkatan 

komunikasi matematika siswa adalah penekanan pada proses penemuan 

jawaban bukan penekanan pada hasil atau produk. Pemberian skor pada 

dasarnya dapat di atur sesuai dengan bobot permasalahan dan kriteria 

jawaban yang di inginkan guru. Cai Lane dan Jacobsin mengemukakan 

kriteria pemberian skor kemampuan komnikasi matematika melalui 

“Holistic Scoring Rubrics” yaitu sebagai berikut:
11

 

 

 

                                                                                                                                                                        
10

Dedeh Tresnawati Choridah, Peran Pembelajaran Berbasis Masalah untuk 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Berpikir Kreatif serta Disposisi Matematis Siswa SMA 

(Jurnal Ilmiah Program Studi Matematika STKIP Siliwangi Bandung, Vol 2, No.2, September 

2013), h. 197 
11

 Halmeheri, Mengembangkan Kemampuan Komunikasi dan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa SLTP Melalui Strategi Think-Talk-Write dalam Kelompok Kecil, Bandung, tidak 

di terbitkan, 2004, h.36-37 
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TABEL II.1  

KRITERIA PEMBERIAN SKOR KOMUNIKASI MATEMATIKA 

Skor 
Menulis (Written 

texts) 

Menggambar 

(Drawing) 

Ekpresi 

Matematis 

(Mathematical 

Expression) 

0 Tidak ada jawaban, kalangan ada hanya memperlihatkan tidak 

memahami konsep sehingga informasi yang di berikan 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 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 

matematis 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 

matematis masuk 

masuk akal dan 

jelas serta tersusun 

secara logis 

  

 Skor Maksimal = 4 Skor Maksimal = 3 Skor Maksimal = 

3 

Diadaptasi dari Cai Lane dan Jakabcsin (1996) dan Anasari 

(2004) serta diadopsi dan Halmaheri (2004) 

 

Pemberian skor jawaban siswa di susun berdasarkan tiga kemampuan 

tersebut, hal ini di sesuaikan dengan pedoman yang di usulkan Cai Lane dan 

Jakabcsin dan Ansari sebagaimana di sajikan pada Tabel II.1. Penjabaran 
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ketiga kemampuan komunikasi tersebut adalah kemampuan menggambar 

meliputi kemampuan siswa mengungkap ide-ide matematis ke dalam bentuk 

gambar, diagram, atau grafik, ekspresi matematis adalah kemampuan 

membuat model mateamtika; sedangkan menulis berupa kemampuan 

memberikan penjelasan dan alasan dengan bahasa yang benar. Sesuai dengan 

aspek-aspek  tersebut, kemampuan komunikasi matematis siswa dapat terjadi 

jika siswa belajar dalam pembelajaran kelompok dan diskusi. Melalui 

pembelajaran berkelompok dan berdiskusi siswa dapat mengkomunikasikan 

pemikiran mereka secara koheren pada teman-teman sekelas dan guru.
12

 

Berdasarkan pendapat di atas dan  indikator kemampuan matematis 

menurut Sumarno, maka penulis membuat rubrik skala penilaian 

komunikasi matematis pada Tabel 2.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 Fachrozi, Penerapan pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berfikir Kritis, dan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Dasar, Aceh, ISSN 1412-565X, 2011, 

h.82 
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TABEL II.2  

RUBRIK KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

Indikator Kemampuan 

Komunikasi yang dinilai 
Respon siswa Skor 

Kemampuan dalam 

menyatakan suatu situasi ke 

dalam bentuk gambar, 

diagram, bahasa, simbol, 

ekspresi atau model 

matematika 

Jawaban benar, mampu dalam 

menyatakan suatu situasi dalam 

bentuk gambar, diagram, bahasa, 

simbol, ekspresi atau model 

matematika 

4 

Jawaban benar, sesuai dengan 

kriteria tetapi ada sedikit jawaban 

yang salah 

3 

Jawaban benar, tetapi tidak sesuai 

dengan sebagian besar kriteria 
2 

Jawaban ada tetap sama sekali tidak 

sesuai dengan kriteria 
1 

Jawaban tidak ada 0 

Kemampuan dalam 

menyatakan gambar, diagram, 

bahasa, simbol, ekspresi atau 

model matematika ke dalam 

bahasa sendiri 

Jawaban benar, mampu dalam 

menyatakan gambar, diagram, 

bahasa, simbol, ekspresi atau model 

matematika ke dalam bahasa 

sendiri 

4 

Jawaban benar, sesuai dengan 

kriteria tetapi ada sedikit jawaban 

yang salah 

3 

Jawaban benar, tetapi tidak sesuai 

dengan sebagian besar kriteria 
2 

Jawaban ada tetap sama sekali tidak 

sesuai dengan kriteria 
1 

Jawaban tidak ada 0 

Kemampuan dalam 

menggunakan istilah-istilah, 

notasi-notasi matematika dan 

struktur-strukturnya untuk 

menyajikan ide, 

menggambarkan hubungan-

hubungan dan model-model 

situasi 

Jawaban benar, mampu dalam 

menggunakan istilah-istilah, notasi-

notasi matematika dan struktur-

strukturnya untuk menyajikan ide, 

menggambarkan hubungan-

hubungan dan model-model situasi 

4 

Jawaban benar, sesuai dengan 

kriteria tetapi ada sedikit jawaban 

yang salah 

3 

Jawaban benar, tetapi tidak sesuai 

dengan sebagian besar kriteria 
2 

Jawaban ada tetap sama sekali tidak 

sesuai dengan kriteria 
1 

Jawaban tidak ada 0 
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B. Pembelajaran Kooperatif tipe Card Sort 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif tipe Card Sort 

Cooperative learning berasal dari kata cooperative yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama sama dengan saling membantu satu 

sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim.
13

Metode 

pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana sistem 

belajar dan bekerja pada kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 

orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih 

bergairah dalam bekerja.
14

 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi 

semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih di 

pimpin oleh guru atau di arahkan oleh guru, dimana guru mengarahkan  

dan menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan 

bahan-bahan dan informasi yang di rancang untuk membantu peserta 

didik menyelesaikan masalah yang di maksud.
15

 

Berdasarkan pemaparan diatas, pembelajaran kooperatif merupakan 

model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokkan/tim 

kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang memiliki kemampuan yang 

heterogen. Sistem kelompok akan memperoleh poin, jika setiap 

kelompok mampu mengerjakan apa yang di instruksikan oleh guru. 

Setiap kelompok mempunyai ketergantungan yang positif. 

                                                             
13 Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung: Alfabeta 2011), hal.15 
14

 Ibid, hal.18 
15

 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi pakem, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar), hal.54 
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Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya akan memunculkan 

tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan 

interpersonal dari setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling 

membantu, mereka akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan 

kelompok, sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan yang 

sama untuk memberikan kontribusi dan keberhasilan kelompok.
16

 

Ada lima unsur dari pembelajaran kooperatif yaitu: 

1. Positive Independence 

2. Interaction face to face 

3. Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran 

dalam anggota kelompok 

4. Membutuhkan keluwesan 

5. Meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam memecahkan 

masalah (proses kelompok)
17

 

Silberman mengatakan bahwa strategi pembelajaran tipe Card Sort 

merupakan cara aktif dan menyenangkan untuk meninjau ulang materi 

pelajaran. Cara ini memungkinkan siswa untuk berpasangan dan 

memberikan pertanyaan kepada temannya
18

. Sedangkan menurut Agus 

Suprijono mengatakan metode “mencari pasangan kartu” cukup 

menyenangkan di gunakan untuk mengulangi materi pembelajaran yang 

                                                             
16 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana, 2007). Hal. 242-243 
17

 Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung: Alfabeta 2012), hal.41 
18

 Melvin L. Silberman, Active Learning (101 cara belajar siswa aktif).
 
(Bandung: 

Nuansa, 2012), h.250 
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telah di berikan sebelumnya
19

. Kemudian Zaini dkk juga mengutarakan 

hal yang sama: 

Card sort adalah strategi yang cukup menyenangkan yang di 

gunakan untuk mengulang materi yang telah di berikan sebelumnya, 

namun materi baru pun tetap bisadi ajarkan dengan metode ini. Dengan 

catatan, peserta didik di beri tugas mempelajari topik yang akan di 

ajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas mereka sudah 

memiliki bekal pengetahuan
20

. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, metode pembelajaran Card Sort 

merupakan strategi pembelajaran yang menuntut siswa untuk bekerja 

sama dan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa atas apa yang 

di pelajari dengan cara menyenangkan. Siswa saling bekerja sama dan 

saling membantu untuk menyelesaikan pertanyaan dan melemparkan 

pertanyaan kepada pasangan lain. Kegiatan belajar bersama ini dapat 

membantu siswa untuk mengkomunikasikan apa hasil yang telah mereka 

dapatkan. Adapun tujuan metode Card Sort ini adalah untuk melatih 

peserta didik agar lebih cermat dan lebih kuat pemahamannya terhadap 

suatu materi pokok. 

b. Kelebihan dan Kekurangan Metode Card Sort 

Metode Card Sort  sebagai salah satu alternatif yang dapat di pakai 

dalam penyampaian materi pelajaran selama proses belajar mengajar juga 

memiliki  beberapa kelebihan dan kelemahan, yaitu: 

6. Kelebihan dari metode Card Sort yaitu: 

                                                             
19

 Agus Suprijono, Cooperative Learning. (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2012), h.120 
20

 HisyamZaini,dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 

2012), h.69 
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1) Siswa menerima satu kartu soal atau jawaban, namun melalui 

presentasi antar pasangan. 

2) Mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan 

menyenangkan. 

3) Terjadi proses diskusi dan presentasi sehingga mengutkan materi 

yang hendak di pelajari 

4) Siswa dapat mempelajari topik atau konsep lainnya. 

7. Kelemahan dari metode Card Sort yaitu: 

1) Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk menyelesaikan 

tugas dan presentasi. 

2) Guru harus memiliki jiwa demokratis dan keterampilan yang 

memadai dalam hal pengelolaan kelas 

3) Suasana kelas menjadi “gaduh” sehingga dapat mengganggu kelas 

lain. 

Dilihat dari aktivitas belajar siswa, siswa yang mendapat 

pelajaran dengan menggunakan Card Sort  akan lebih aktif dan bergairah 

dalam belajar. Hal yang sama terjadi pada indikator bentuk pembelajaran, 

Card Sort dalam penggunaannya menunjukkan interaksi banyak arah 

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

dalam kadar yang insentif serta suasana kelas yang harmonis. 

c. Langkah-langkah metode Card Sort 

Menurut Silberman prosedur dalam pelaksanaan Card Sort 

adalah sebagai berikut: 
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a. Masing-masing siswa di berikan kartu indeks yang berisi materi 

pelajaran. Kartu indeks dibuat berpasangan berdasrkan defenisi, 

kategori/ kelompok. 

b. Guru menunjuk salah satu siswa yang memegang kartu, siswa yang 

lain di minta berpasangan dengan siswa tersebut bila merasa kartu 

yang di pegangnya memiliki kesamaan defenisi atau kategori. 

c. Agar situasinya agak seru dapat di berikan hukuman bagi siswa 

yang melakukan kesalahan. Jenis hukuman di buat atas 

kesepakatan bersama. 

d. Guru dapat membuat catatan penting di papan tulis saat proses 

terjadi
21

. 

Langkah-langkah Card Sort yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagikan kertas yang bertuliskan informasi atau kategori tertentu 

secara acak. Sebelumnya pilih beberapa siswa sebagai ketua 

kelompok dan berdiri pada tiap-tiap kategori. 

2. Tempelkan kategori utama di papan tulis 

3. Minta lah peserta didik untuk menentukan kategori yang ada 

padanya berdasarkan kategori utama. 

4. Tempelkan kartu yang telah sesuai di papan tulis 

5. Kelompok yang tercepat menyelesaikan nya akan di beri nilai 

tambahan oleh guru. 
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6. Bentuklah kelompok berdasarkan kategori tersebut 

7. Minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

 Pada akhirnya pembelajaran matematika dengan Card Sort di 

harapkan dapat menimbulkan sikap positif siswa terhadap matematika 

dan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematika. 

d. Hubungan Pembelajaran Kooperatif Tipe Card Sort terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematika 

Metode Card Sort merupakan metode permainan dalam 

pembelajaran matematika yang menuntut keaktifan siswa dalam 

menyelesaikan berbagai masalah yang di pertanyakan dalam kartu-kartu 

soal yang telah di sediakan. Dalam pembelajaran ini terjadi juga 

diskusi/komunikasi dengan teman satu tim yang memiliki lembar 

jawaban dari soal yang di berikan, serta memberikan tantangan teman 

yang lain yang memiliki lembar dan jawaban dari soal yang di berikan.  

Komunikasi merupakan bagian penting dari pendidikan matematika. 

Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan atau berita antara 

dua orang atau lebih sehingga pesan yang di maksud dapat di pahami. 

Komunikasi secara konseptual yaitu memberitahukan dan menyebarkan 

berita, pengetahuan, pikiran-pikiran dan nilai-nilai dengan maksud untuk 

mengunggah partisipasi agar hal-hal yang di beritahukan menjadi milik 

bersama. Komunikasi bisa membantu pembelajaran siswa tentang konsep 

matematika baru ketika mereka memerankan situasi, menggambar, 
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menggunakan objek, memberikan laporan dan penjelasan verbal. Juga 

ketika menggunakan diagram, menulis, dan menggunakan symbol 

matematika
22

. 

Agar tercipta situasi pembelajaran yang lebih memberikan suasana 

yang kondusif dan dapat mengoptimalkan kemampuan siswa dalam 

komunikasi matematika, siswa sebaiknya diorganisasikan  dalam 

kelompok-kelompok kecil. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya 

bahwa dengan metode Card Sort bisa meningkatkan komunikasi siswa 

sebab metode ini di lakukan secara berpasangan. 

Komunikasi matematika dilakukan siswa pada setiap kali pelajaran 

matematika, secara bertahap tentu akan dapat meningkatkan kualitas 

komunikasi, dalam arti bahwa mengkomunikasikan pemikiran 

matematika siswa tersebut semakin cermat, tepat, sistematik dan efisien. 

Sehinggan dapat di simpulkan bahwa hubungan metode Card Sort 

dengan komunikasi adalah hubungan sebab akibat, dimana jika metode 

ini di terapkan maka akan berdampak pada meningkatnya komunikasi 

matematika siswa.  

e. Kemampuan Awal 

1. Pengertian Kemampuan Awal 

     Kemampuan awal matematika merupakan kemampuan yang 

dapat menjadi dasar untuk menerima pengetahuan baru. Kemampuan 
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awal matematika merupakan kemampuan yang telah diperoleh siswa 

sebelum memperoleh kemampuan terminal tertentu yang baru. 

Gagne yang dikutip oleh Sudjana menyatakan bahwa 

kemampuan awal lebih rendah daripada kemampuan baru dalam 

pembelajaran. Kemampuan awal merupakan prasyarat yang harus 

dimiliki siswa sebelum memasuki pembelajaran materi pelajaran 

berikutnya yang lebih tinggi. Jadi, seorang siswa mempunyai 

kemampuan awal yang lebih baik akan lebih cepat memahami materi 

dibandingkan dengan siswa yang tidak mempunyai kemampuan awal 

dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan itu Praptiwi dan Handika 

menegaskan bahwa kemampuan awal akan mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran.
23

Seseorang akan lebih mudah 

mempelajari sesuatu bila 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. 

                                                             
23

Praptiwi dan Handhika. Efektivitas Metode Kooperatif Tipe GI dan STAD Ditinjau dari 
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Pada penelitian ini kemampuan awal berperan sebagai variabel 

moderator. Tujuan diperhatikan kemampuan awal sebagai variabel 

moderator adalah untuk melihat pembelajaran Kooperatif tipe Card 

Sort 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. 

2. Komponen Kemampuan Awal 

Ada tiga komponen kemampuan awal sesuai dengan tingkat 

penguasaannya:
24

 

1) Kemampuan awal siap pakai 

Mengacu pada kemampuan yang benar-benar telah dikuasai 

oleh siswa yaitu pengetahuan yang telah menjadi miliknya dan 

dapat digunakan kapan saja dan dalam situasi apapun. 

2) Kemampuan awal siap ulang 

Mengacu kepada kemampuan-kemampuan awal yang sudah 

pernah dipelajari siswa, namun belum dikuasai sepenuhnya atau 

belum siap digunakan ketika diperlukan. Karena belum menjadi 

miliknya, maka siswa masih sangat bergantung pada sumber-

sumber yang sesuai untuk dapat menggunakan kemampuan ini. 

 

 

                                                             
24
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3) Kemampuan awal pengenalan 

Mengacu pada kemampuan-kamampuan awal yang baru 

dikenal. Karena baru pertama kali dipelajari oleh siswa, 

mengakibatkan sisswa harus mengulangi beberapa kali agar 

menjadi siap guna. Kemampuan ini masih belum dikuasi dan masih 

sangat bergantung pada sumber-sumber. 

3. Faktor Penggunaan Kemampuan Awal 

Beberapa alasan perlunya mengetahui dan menganilisis 

kemampuan awal siswa agar berhasil dalam pembelajaran:
25

 

1) Membantu mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa 

dalam pembelajaran. 

2) Membantu memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai. 

3) Membantu memilih menetapkan prosedur, metode, dan teknik yang 

sesuai.  

4) Membantu menentukan alat evaluasi. 

Dengan memperhatikan hal di atas, perencanaan 

pembelajaran sangat membutuhkan identifikasi kebutuhan dan 

karakteristik siswa sebagai analisis kemampuan awal siswa. 

Analisis kemampuan awal siswa dilakukan dengan memperhatikan 

kemampuan awal siswa dilakukan dengan memperhatikan 

kemampuan dan pengetahuan siswa baik sebagai kelompok atau 

pribadi. 

                                                             
25

Siwi Puji Astuti. Pengaruh Kemampuan Awal dan Minat Belajar Terhadap Prestasi 
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Analisis kemampuan awal siswa merupakan kegiatan 

mengidentifikasi siswa dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk 

menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku yaitu 

menyangkut pencapaian tujuan dan penguasaan materi pembelajaran. 

4. Langkah-langkah Identifikasi Kemampuan Awal 

Ada tiga langkah yang perlu dilakukan dalam menganalisis 

kemampuan awal siswa, sebagai berikut: 

1) Melakukan pengamatan kepada siswa secara perorangan. 

Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan tes 

kemampuan awal yang dilakukan untuk mengetahui konsep-

konsep, prosedur-prosedur atau prinsip-prinsip yang telah 

dikuasai oleh siswa yang terkait dengan konsep, prosedur atau 

prinsip yang akan diajarkan. 

2) Tabulasi karakteristik pribadi siswa. 

Hasil pengemasan yang dilakukan pada langkah pertama 

ditabulasi (data dalam bentuk tabel) untuk mendapatkan 

klasifikasi dan rinciannya. Hasil tabulasi akan digunakan untuk 

daftar klasifikasi karakteristik menonjol yang perlu diperhatikan 

dalam menetapkan strategi pengelolaan. 

3) Pembuatan daftar strategi karakteristik siswa. 

Daftar ini dibuat sebagai dasar menentukan strategi 

pengelolaan pembelajaran. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam 
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pembuatan daftar ini adalah daftar harus disesuaikan dengan 

kemajuan-kemajuan belajar yang dicapai siswa secara pribadi. 

Ada beberapa macam instrumen yang dapat digunakan 

untuk memperoleh data tentang karakteristik siswa, meliputi: 

observasi, wawancara, angket, daftar pertanyaan dan melakukan 

tes. 

5. Kriteria Kemampuan Awal 

Pada penelitian ini kemampuan awal berperan sebagai variabel 

moderator. Tujuan diperhatikan kemampuan awal sebagai variabel 

moderator untuk melihat metode Card Sort 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 II.3 berikut: 

TABEL II.3 

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 
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f. 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.
26

 

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.
27

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran langsung bersifat teacher center dimana guru menjadi 

pusat pembelajaran dalam mendemontrasikan keterampilan dan 

pembelajaran. Guru langsung yang memberikan informasi seputar 

pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. 

C. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Permatasari mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Pengaruh Metode Index Card 

Match Terhadap Kemampuan komunikasi Matematis Siswa 

menyimpulkan bahwa penggunaan metode Index Card Match memberikan 

                                                             
26
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Bandung: Alfabeta. 2012.h.2 
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peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan komunikasi matematis. 

Peneliti guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada tahun 2010 

tersebut menunjukkan bahwa setelah diterapkannya metode Card Sort 

terdapat perbedaan yang antara hasil tes kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pembelajaran tersebut memberikan pengaruh lebih baik sebesar 

10,86%. 

2.  Kemudian, penelitian dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika yang 

dilakukan oleh Retnaning Putri Laksono dan Susanah mahasiswa Jurusan 

Matematika, FMIPA, Universitas Negeri Surabaya yang berjudul 

Penerapan Pembelajaran Dengan Metode Card Sort Pada Materi 

Pertidaksamaan Di Kelas X-B SMAN 1 Kauman Tulungagung 

menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam 

pembelajaran materi Pertidaksamaan dengan menggunakan metode Card 

Sort. Dalam penelitian tersebut menunjukan bahwa setelah diterapkan 

metode Card Sort terdapat perbedaan kemampuan komunikasi siswa yang 

belajar menggunakan pembelajaran konvensional. Ini dapat dilihat dari 

perbandingan todan tt, dimana pada taraf 5% menunjukan bahwa to lebih 

besar dari tt (3,4001 > 2,00). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan 

bahwa terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematika antara 

siswa yang belajar menggunakan metode Card Sort dengan siswa yang 

belajar menggunakan pembelajaran langsung.  

D. Konsep Operasional 

1. Pembelajaran Kooperatif tipe Card Sort 
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Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam 

melaksanakan metode pembelajaran Kooperatif  tipe Card Sort adalah 

sebagai berikut: 

a. Tahap persiapan 

1) Guru memilih pokok bahasan 

2) Guru membuat RPP untuk setiap pertemuan 

3) Menyiapkan kartu indeks 

4) Menentukan posisi kelompok 

b. Kegiatan awal 

1) Guru memperkenalkan pembelajaran dengan strategi Card Sort 

kepada siswa. Selain itu guru juga menyampaikan kompetensi dasar 

dan menjelaskan materi apa yang akan dipelajari dengan penjelasan 

tujuan pembelajaran. 

2) Menjelaskan materi pelajaran. Penyampaian materi pelajaran 

dilakukan dengan metode yang cocok untuk materi yang akan 

dibahas. 

c. Kegiatan inti 

1) Guru mengocok kartu indeks dan membagikan ke seluruh siswa. 

Masing-masing siswa memperoleh satu atau lebih kartu indeks. 

2) Guru meminta siswa untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas 

untuk menemukan teman yang memiliki kartu dengan kategori 

yang sama. 
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3) Siswa yang memiliki kartu dengan kategori yang sama membentuk 

kelompok dan belajar bersama menggunakan kartu kategori 

tersebut. 

4) Kelompok yang masih memiliki kartu yang belum terselesaikan 

sesuai batas waktu yang ditentukan maka akan diberi hukuman. 

5) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka sesuai 

dengan kategori yang dibahas. Pada saat masing-masing kategori 

dipresentasikan guru membuat beberapa catatan penting. 

d. Kegiatan akhir 

1) Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan dari materi 

2) Guru menutup pelajaran dengan memberikan tugas rumah (PR). 

E. Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah diuraikan, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ha :  

 

 

  Ho :  

 

 

2. Ha :  

 

Ho :  

Terdapat perbedaan Kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

belajar menggunakan metode Card Sort dengan siswa yang belajar 

menggunakan pembelajaran langsung. 

 
Tidak terdapat perbedaan Kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang belajar menggunakan metode Card Sort dengan siswa yang 

belajar menggunakan pembelajaran langsung. 

 Terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

 Tidak terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 
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3. Ha :  

 

   Ho :  

 

4. Ha:: :  

 

  Ho :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Terdapat interaksi antara metode pembelajaran yang ditinjau dari 

kemampuan awal terhadap kemampuan komunikasi matematis. 

siswa. 

 

: Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran yang ditinjau 

dari kemampuan awal terhadap kemampuan komunikasi matematis. 

siswa. 

 

Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan awal siswa 

dengan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 
: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan awal  

siswa dengan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 


