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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Kemampuan Komunikasi Matematika

a. Pengertian

Menurut Eduard Depari, komunikasi merupakan proses

penyampaian gagasan, harapan, pesan yang disampaikan melalui

lambang tertentu yang mengandung arti, dilakukan oleh penyampaian

pesan (Source, Communicator, atau Audiens) dengan maksud

mencapai kebersamaan (commonnees).1 Dalam dunia pendidikan,

komunikasi menjadi kunci yang cukup determinan dalam mencapai

tujuan. Karena seorang guru yang mengajar siswanya di kelas harus

memikirkan bentuk komunikasi yang efektif agar pesan yang

disampaikan dapat tepat sasaran dan mencapai hasil yang optimal

sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, guru harus

menggunakan bahasa (simbol) yang sesederhana mungkin,

menghindari penggunaan bahsa ilmiah melangit yang sulit dipahami

para siswa, dan menghindari kata-kata yang multitafsir. Dengan

demikian, para siswa akan memperoleh pemahaman sebagaimana yang

dimaksud oleh guru.2 Satu keuntungan sampingannya yaitu

komunikasi mengingatkan kepada siswa bahwa mereka berbagi

1Widjaja, Komunikasi (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat), (Jakarta: Bumi Aksara,
2010), h. 1-2.

2Ngainun Naim, Model Pembelajaran Terpadu, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Madia, 2011),
h.28
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tanggung jawab dengan guru untuk belajar yang berlangsung selama

pelajaran dikelas.3

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian

informasi dari seseorang kepada orang lain. Semua tanggung jawab

mentransferkan terletak pada guru. Para siswa pasif terhadap apa yang

dikomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikannya, dan

apakah perlu dikomunikasikan. Tidak ada balikan yang efektif dari

siswa. Sedangkan Komunikasi matematika merupakan suatu kegiatan

membaca, menulis, dan merefleksikan serta mengekspresikan konsep

matematika ke dalam simbol matematika.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi matematika:

1) Pengetahuan prasyarat (Prior Knowledge)

Pengetahuan prasyarat merupakan pengetahuan yang telah dimiliki

siswa sebagai akibat proses belajar sebelumnya. Hasil belajar siswa

tentu saja bervariasi sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri.

Jenis kemampuan yang dimiliki siswa sangat menentukan hasil

pembelajaran selanjutnya.

2) Kemampuan membaca, diskusi dan menulis, dalam komunikasi

matematika.

Kemampuan membaca diskusi dan menulis dapat membantu siswa

memperjelas pemikiran dan dapat mempertajam pengalaman.

3) Pemahaman matematika (Mathematical Knowledge).

3Wayudin, Pembelajaran dan Model-Model Pembelajaran, (Bandung, 2008), h.529
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c. Indikator komunikasi matematika

Siswa memiliki kemampuan komunikasi matematika jika memiliki

kemampuan-kemampuan sebagai berikut:4

1) Kemampuan menulis (written text), yaitu berupa
kemampuan memberikan penjelasan dan alasan secara
matematika dengan bahasa yang benar dan mudah
dipahami.

2) Kemampuan menggambar (drawing), yaitu meliputi
kemampuan siswa mengungkap ide-ide matematika dalam
bentuk gambar, diagram atau grafik.

3) Kemampuan ekspresi matematika (mathematical
expression), yaitu kemampuan membuat model matematika.

2. Model Pembelajaran Kooperatif

Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di

kelas maupun pembelajaran dalam tutorial.5 Sedangkan menurut Arends,

bahwa model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan

digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap

dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan

kelas. Model pembelajaran dapat didefenisikan sebagai kerangka

konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorginasasikan

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.6 Fungsi model

pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para

4Halmaheri, Mengembangkan Kemampuan Komunikasi dan Pemecahan Masalah
Matematis Siswa SLTP melalui Strategi Think Talk Write dalam Kelompok Kecil, (Bandung:
2004), h. 36-37

5Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.51
6Agus Suprijono, Cooperatif Learning (Teori dan Aplikasi), (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2012), h. 46
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guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sedangkan kooperatif,

mengandung pengertian bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Hamdani yang dikutip dari H. Karli dan Yuliariatiningsih, MS

menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif merupakan suatu

strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku

bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur

kerja sama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri atas dua orang atau

lebih.7

Lie mengemukakan lima unsur yang dimiliki pembelajaran

kooperatif.8

a. Saling ketergantungan positif
Keberhasilan kelompok sangat bergantung pada usaha setiap
anggota. Keberhasilan yang dicapai individu akan
mempengaruhi keberhasilan kelompok, karena setiap siswa akan
mendapat nilai individu dan nilai kelompok. Setiap anggota
akan memberi kontribusi terhadap anggota yang lain atau
kelompoknya.

b. Tanggung jawab perseorangan
Pemberian tanggung jawab perseorangan bertujuan untuk
mempersiapkan setiap anggota kelompok agar dapat
menyelesaikan tugas secara mandiri sehingga semua siswa aktif
dalam belajar.

c. Interaksi secara langsung
Setiap kelompok diberi kesempatan untuk bertatap muka dan
berdiskusi. Interaksi ini akan memberikan informasi yang lebih
banyak kepada setiap anggota kelompok, karena hasil pemikiran
kelompok jauh lebih besar dari pada jumlah masing-masing
anggota.

d. Komunikasi antar anggota
Keberhasilan kelompok juga bergantung pada kesediaan
anggota untuk saling mendengarkan, sekaligus bertujuan untuk
mengasah kemampuan mengemukakan pendapat.

7Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 165
8Anita Lie, Pembelajaran Kooperatif, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 20
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e. Evaluasi proses kelompok
Guru menjelaskan waktu khusus bagi kelompok untuk
mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama
mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama lebih efektif. Waktu
evaluasi tidak perlu dilakukan setiap kali kerja kelompok,
melainkan bisa diadakan beberapa waktu setelah beberapa kali
siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran kooperatif.

3. Tipe Inside-Outside Circle

Lie berpendapat model pembelajaran Inside-Outside Circle

memberikan kesempatan kepada siswa agar saling berbagi informasi pada

saat bersamaan.9 Model pembelajaran ini memungkinkan siswa berbagi

dengan kelompok yang berbeda dengan singkat dan teratur. Selain itu,

terjadi kerjasama antar siswa dalam suasana gotong royong dan

meningkatkan keterampilan komunikasi yang menimbulkan keadaan aktif.

Model  pembelajaran Inside-Outside Circle terdiri dari kelompok-

kelompok kecil. Sebagian dari kelompok tersebut membentuk kelompok

lingkaran dalam dan sebagian lagi membentuk kelompok lingkaran luar.

Setiap kelompok lingkaran dalam dan lingkaran luar akan memperoleh

Lembaran Kerja Siswa (LKS).

Sistem model pembelajaran Inside-Outside Circle adalah sebagai

berikut:10

a. Separuh kelas berdiri membentuk lingkaran kecil; mereka
berdiri melingkar dan mengahadap keluar. Separuh kelas lagi
membentuk lingkaran besar; mereka berdiri menghadap ke
dalam. Pola bentukan dari kedua lingkaran ini adalah: siswa-
siswa dalam lingkaran kecil akan berada di dalam lingkaran
siswa-siswa yang membentuk lingkaran besar sehingga setiap
siswa dalam lingkaran kecil nantinya akan berhadapan dengan

9Anita Lie, Op Cit, h. 19
10Miftahul Huda, Cooperative Learning (Metode, Teknik, Struktur dan Model

Penerapan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 145-146
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siswa yang berada di lingkaran besar. Masing-masing akan
menjadi pasangan.

b. Misalnya, anggap saja dalam satu ruang kelas terdapat 30 siswa.
Siswa 1-15 membentuk lingkaran dalam, sedangkan siswa 16-30
membentuk lingkaran luar. Siswa 1 akan berhadapan dengan
siswa 16; siswa 2 akan berhadapan dengan siswa 17; siswa 3
akan berhadapan dengan siswa 18; begitu seterusnya dalam
bentuk lingkaran.

c. Setiap pasangan siswa dari lingkaran kecil dan besar saling
berbagi informasi. Siswa yang berada di lingkaran kecil
(lingkaran dalam) dipersilahkan memulai terlebih dahulu.
Pertukaran informasi ini bisa dilakukan oleh semua pasangan
dalam waktu yang bersamaan, namun tetap dengan nada bicara
yang tenang tidak (terlalu keras). Setelah itu, siswa yang berada
dilingkaran besar (lingkaran luar) dipersilahkan untuk berbagi
informasi.

d. Kemudian, siswa yang berada dilingkaran kecil diam ditempat,
sementara siswa yang berada dilingkaran besar bergeser satu
atau dua langkah searah perputaran jarum jam. Dengan cara ini
masing-masing siswa mendapatkan pasangan yang baru untuk
berbagi informasi lagi.

e. Sekarang, giliran siswa yang berada dilingkaran besar yang
membagikan informasi. Demikian seterusnya.

Perpindahan yang dilakukan pada proses pembelajaran ini

bertujuan agar masing-masing kelompok dapat berbagi informasi dengan

kelompok lain dan melatih keterampilan siswa dalam berkomunikasi.

Perpindahan dilakukan setelah siswa mampu menyelesaikan tugas yang

diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Perpindahan pada

proses pembelajaran ini dilakukan oleh kelompok lingkaran luar untuk

menghemat waktu serta mempermudah proses pergeseran.
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Berdasarkan teori yang dikemukakan tersebut, maka pelaksanaan

pembelajaran tipe Inside-Outside Circle pada penelitian ini sebagai

berikut:

a. Separuh kelas membentuk lingkaran menghadap keluar lingkaran,

disebut kelompok lingkaran dalam (Inside Circle).

b. Separuh yang lainnya membentuk lingkaran di luar kelompok

lingkaran dalam, disebut kelompok lingkaran luar (Outside Circle).

Mereka menghadap kedalam dan berpapasan dengan kelompok

lingkaran dalam.

c. Jika dalam satu ruang kelas terdapat 30 siswa. Maka siswa nomor 1-15

membentuk lingkaran dalam, sedangkan siswa nomor 16-30

membentuk lingkaran luar. Siswa nomor 1 akan berhadapan dengan

siswa nomor 16; siswa nomor 2 akan berhadapan dengan siswa nomor

17; begitu seterusnya dalam bentuk lingkaran.

d. Setiap kelompok yang berpasangan dari kelompok lingkaran luar dan

lingkaran dalam berdiskusi untuk membahas Lembar Kerja Siswa

(LKS).

e. Diskusi ini dilakukan oleh semua pasangan dalam waktu yang

bersamaan yaitu setiap 4 menit semua pasangan bertukar pasangan

searah jarum jam..

f. Kemudian, kelompok yang berada dilingkaran dalam diam ditempat.

Sementara itu, kelompok yang berada dilingkaran luar berpindah

searah jarum jam.
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g. Dengan cara ini, masing-masing kelompok mendapat pasangan yang

baru untuk berbagi.

h. Demikian seterusnya, kelompok dilingkaran luar terus berpindah

sampai mereka kembali ke posisi semula. Pada posisi ini, setiap

kelompok berdiskusi kembali untuk mengambil keputusan akhir dari

jawaban LKS.

i. Setelah diskusi selesai, guru memilih beberapa kelompok untuk

mengargumenkan hasil diskusi kelompok.

j. Guru dan siswa bersama-sama membahas LKS dan menegaskan

konsep yang benar dan meluruskan konsep yang salah.

4. Hubungan Model Pembelajaraan Kooperatif Tipe Inside-Outside

Circle terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika

Salah satu aspek penting pembelajaran kooperatif ialah bahwa

disamping pembelajaran kooperatif membantu mengembangkan tingkah

laku kooperatif dan hubungan yang lebih baik antara siswa, pembelajaran

kooperatif secara bersamaan membantu siswa dalam pembelajaran

akademik siswa. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang

menyenangkan yang dikemas dalam belajar kelompok. Diskusi kelompok

memungkinkan siswa berlatih untuk mengekspresikan pemahaman,

memverbalkan proses berfikir dan mengklarifikasi kepahaman atau

ketidakpahaman siswa. Dalam proses diskusi kelompok, akan terjadi

pertukaran ide dan pemikiran antarsiswa. Hal ini akan memberikan
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kesempatan kepada siswa untuk membangun pemahaman matematikanya.

Menurut Eggen dan Kauchak “pembelajaran kooperatif merupakan sebuah

kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara

berkaloborasi untuk mencapai tujuan bersama”.11 Jadi pembelajaran

kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi,

menfasilitasi dan pengalaman sikap dalam kelompok, serta memberikan

kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama

antara siswa yang berbeda latar belakangnya.

Pembelajaraan kooperatif tipe Inside-Outside Circle dirancang

untuk mempermudah pola interaksi siswa dengan cara siswa saling

berbagi informasi dengan kelompok yang berbeda. Selain itu, terjadi

kerjasama antarsiswa dalam meningkatkan keterampilan komunikasi yang

menimbulkan keadaan aktif. Maka secara tidak langsung guru telah

melibatkan siswa untuk berpartisipasi sekaligus telah mengaktifkan siswa

dalam pembelajaran, karena semakin banyak aktifitas yang dilakukan

siswa maka komunikasi siswa makin bagus. Berdasarkan keunggulan

pembelajaran kooperatif tipe Inside-Outside Circle yang dijelaskan tesebut

diharapkan siswa akan mampu menggambarkan, menulis dan

mengekspresikan matematika.

Komunikasi matematika mempunyai peranan yang besar terhadap

perkembangan belajar siswa. Bagaimana interaksi siswa didalam kelas dan

cara siswa mengungkapkan pendapat didalam kelas. Interakasi yang

11Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif berorientasi kontruktivisme, (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2007), h. 47
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terjadi yang berperan dalam meningkatkan komunikasi matematika adalah

interaksi yang bersifat positif.

Proses dari interaksi ini akan mampu meningkatkan kemampuan

komunikasi matematika siswa dan apabila telah terjadi peningkatan pada

kemampuan komunikasi matematika siswa, maka akan terjadi juga

peningkatan pada hasil belajar siswa. Demikianlah bagaimana komunikasi

matematika berperan dalam pengembangan potensi belajar siswa.

Dari penjelasan tersebut, diharapkan dengan diterapkan model

pembelajaraan kooperatif tipe Inside-Outside Circle (IOC) ini dapat

meningkatkan komunikasi matematika siswa, karena siswa diberikan

kemudahan dalam menyelesaikan persoalan secara berkelompok,

kemudian dapat mengargumenkan pekerjaan kelompoknya didepan kelas

kepada kelompok lain, sehingga efektivitas belajar siswa menjadi

maksimal dan apa yang diharapkan guru untuk meningkatkan kemampuan

komunikasi  matematika siswa dapat tercapai.

B. Penelitian Relevan

Pembelajaran kooperatif teknik lingkaran dalam lingkaran luar (Inside

–Outside Circle) pernah diterapkan oleh Alfi Yanti dengan judul Penerapan

Pembelajaran Kooperatif Teknik Lingkaran Kecil Lingkaran Besar (Inside –

Outside Circle) untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah

Matematika Siswa Kelas III, Pondok Pesantren Daarun Nahda Thawalik

Bangkinang kabupaten kampar pada tahun ajaran 2010-2011. Pada pokok

bahasan Garis Singgung Pada Lingkaran, dan hasilnya rata-rata nilai



19

matematika siswa dari 43,50 % meningkat menjadi 83,33 % dari 36 siswa.

Dengan demikian penerapan model ini, guru mampu meningkatkan

pemecahan masalah matematika.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Alfi Yanti dengan

penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada aspek yang diteliti.

Peneliti hanya meneliti aspek kemampuan komunikasi matematika siswa,

sedangkan Alfi Yanti meneliti meningkatkan kemampuan pemecahan

masalah matematika siswa.

Berdasarkan penelitian relevan yang ada, maka peneliti ingin

menerapkan pembelajaran ini untuk meningkatkan kemampuan komunikasi

matematika siswa pada siswa kelas VII MTs Al Fajar Kota Pekanbaru.

C. Konsep Operasional

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Inside-Outside Circle

Model pembelajaran kooperatif tipe Inside-Outside Circle merupakan

variabel bebas yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematika

siswa. Adapun langkah-langkah pelaksanaan tindakan sebagai acuan

penyusunan skenario pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini guru melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Guru telah memilih salah satu materi pokok yang akan diterapkan

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Inside-Outside Circle.

2) Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
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b. Tahap Pelaksanaan

1) Kegiatan awal (± 10 menit)

a) Salam, berdo’a dan absen.

b) Guru menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran.

c) Guru menyampaikan informasi tentang model pembelajaran

Inside-Outside Circle.

2) Kegiatan Inti (± 60 menit)

a) Guru membagi kelas menjadi dua kelompok, kelompok

lingkaran dalam dan lingkaran luar.

b) Guru memberikan LKS

c) Guru mengintruksikan setiap kelompok yang berpasangan dari

kelompok lingkaran luar dan lingkaran dalam berdiskusi untuk

membahas Lembar Kerja Siswa (LKS).

d) Setiap 4 menit, kelompok yang berada dilingkaran dalam diam

ditempat. Sementara itu, kelompok yang berada dilingkaran luar

berpindah searah jarum jam.

e) Demikian seterusnya, kelompok dilingkaran luar terus berpindah

sampai mereka kembali ke posisi semula. Pada posisi ini, setiap

kelompok berdiskusi kembali untuk mengambil keputusan akhir

dari jawaban LKS.

3) Kegiatan Terakhir (± 10 menit)

a) Setelah diskusi selesai, guru memilih beberapa kelompok untuk

mengargumenkan hasil diskusi kelompok.
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b) Guru dan siswa bersama-sama membahas LKS dan menegaskan

konsep yang benar dan meluruskan konsep yang salah.

c. Tahap Penutup

Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.

2. Kemampuan Komunikasi

Kemampuan komunikasi matematika siswa merupakan variabel

terikat yang dipengaruhi model pembelajaran kooperatif tipe Inside-Outside

Circle. Untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematika siswa akan

dilihat dari hasil tes soal yang dilakukan setelah penerapan model

pembelajaran kooperatif tipe Inside-Outside Circle pada salah satu kelas

yaitu pada kelas eksperimen. Kemudian membandingkan hasil tes pada

kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Perbedaan hasil tes yang signifikan

dari kedua kelas tersebut akan memperlihatkan pengaruh dari penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe Inside-Outside Circle. Indikator yang

menunjukan kemampuan komunikasi antara lain:12

a) Kemampuan menulis (written text), yaitu berupa kemampuan
memberikan penjelasan dan alasan secara matematika dengan bahasa
yang benar dan mudah dipahami.

b) Kemampuan menggambar (drawing), yaitu meliputi kemampuan
siswa mengungkap ide-ide matematika dalam bentuk gambar, diagram
atau grafik.

c) Kemampuan ekspresi matematika (mathematical expression), yaitu
kemampuan membuat model matematika.

12 Halmaheri, Op.Cit, h. 36-37
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TABEL II
PENSKORAN INDIKATOR

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA
Aspek Skor Keterangan

Written Text

20

Penjelasan konsep, ide atau situasi gambar yang
diberikan dalam bentuk kalimat, dimana kalimat tersebut
secara matematik dapat dipahami (bermakna), benar dan
jelas, serta tersusun secara logis.

15

Penjelasan konsep, ide atau situasi gambar yang
diberikan dalam bentuk kalimat, dimana kalimat tersebut
secara matematik dapat dipahami (bermakna) dan benar,
meskipun tidak tersusun secara sistematis atau terdapat
kesalahan bahasa.

10

Hanya sebagian besar dari penjelasan konsep, ide atau
situasi dari siatu gambar yang diberikan dalam bentuk
kalimat, dimana kalimat tersebut secara matematik dapat
dipahami (bermakna) dan benar

5

Hanya sedikit dari penjelasan konsep, ide atau situasi
dari suatu gambar yang diberikan dalam bentuk kalimat,
dimana kalimat tersebut secara matematik dapat
dipahami (bermakna) dan benar.

0
Jawaban yang diberikan menunjukkan ketidakpahaman
konsep.

Drawing

20
Melukiskan diagram, gambar, atau tabel secara lengkap
dan benar.

15
Melukiskan diagram, gambar, atau tabel secara lengkap
namun ada sedikit kesalahan.

10
Melukiskan diagram, gambar, atau tabel namun kurang
lengkap tapi benar.

5
Hanya sedikit dari gambar, dagram atau tabel yang
benar.

0
Jawaban yang diberikan menunjukkan ketidakpahaman
konsep.

Mathematical
Expression

20
Membentuk persamaan aljabar atau model matematika,
kemudian melakukan perhitungan secara lengkap dan
benar.

15
Membentuk persamaan aljabar atau model matematika,
kemudian melakukan perhitungan namun ada sedikit
kesalahan.

10
Membentuk persamaan aljabar atau model matematika,
kemudian melakukan perhitungan namun hanya
sebagian yang benar dan lengkap.

5
Hanya sedikit dari persamaan aljabar atau model
matematika yang benar.

0
Jawaban yang diberikan menunjukkan ketidakpahaman
konsep.

Berdasarkan Holistic Scoring Rubrics (Agisti dalam Murtafiah, 2011:29)
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D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (H0) sebagai

berikut:

Ha : Terdapat perbedaan kemampuan komunikasi siswa yang menerapkan

pembelajaran kooperatif tipe Inside-Outside Circle dengan siswa yang

menerapkan pembelajaran konvensional.

H0 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi siswa yang

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Inside-Outside Circle dengan

siswa yang menerapkan pembelajaran konvensional.


