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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Komunikasi Matematika

a. Pengertian Komunikasi Matematika

Komunikasi merupakan hubungan kontak antar dan antara

manuisa baik individu maupun kelompok1. Dalam kehidupan sehari-

hari disadari atau tidak komunikasi adalah bahagian dari kehidupan

manusia itu sendiri. Manusia sejak dilahirkan sudah berkomunikasi

dengan lingkungannya.

Banyak komunikasi terjadi dan berlangsung tetapi kadang-

kadang tidak tercapai kepada sasaran tentang apa yang

dikomunikasikan itu. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah

penyampaian informasi dan pengertian 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.

Ketika sebuah konsep matematika diberikan oleh seorang guru

kepada siswa ataupun mereka mendapatkan sendiri melalui bacaan,

1H. A. W. Widjaja, Komunikasi(komunikasi dan hubungan masyarakat),(Jakarta:Bumi
Aksara, 2008), h. 1
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maka saat itu juga sedang terjadilah transfer informasi matematika dari

komunikator kepada komunikan. Baroody menyatakan bahwa:

“Ada dua alasan penting mengapa komunikasi dalam
matematik dikembangkan dikalangan siswa. Alasan yang pertama
adalah bahwa mathematice as language, artinya matematika tidak
hanya menemukan pola, menyelesaikan masalah ataupun mengambil
kesimpulan tetapi juga sebagai alat berharga untuk
mengkomunikasikan berbagai ide secara jelas, tepat dan cermat. Kedua
mathematics as social activity : artinya sebagai aktivitas sosial dalam
pembelajaran matematika, juga sebagai wahana interaksi antar siswa
dan juga komunikasi antara guru dan siswa”2.

Dalam pembelajaran matematika komunikasi merupakan suatu

proses interaksi yang aktif, yaitu:

1) Siswa perlu belajar menerima ide-ide matematika melalui

pendengaran, pembicaraan, dan membuat visualisasi.

2) Siswa mampu mempersembahkan ide-ide matematika mereka

secara lisan, gambar, grafik, bahan konkrit dan dapat

berkomunikasi tentang matematika3.

Menurut Vermont Department of Education (2004),

komunikasi matematik melibatkan 3 aspek, yaitu:

1) Menggunakan bahasa matematika secara akurat dan

menggunakannya untuk mengkomunikasikan aspek-aspek

penyelesaian masalah,

2) Menggunakan representasi matematika secara akurat untuk

mengkomunikasikan penyelesaian masalah.

2Ansari, Komunikasi Matematik Konsep dan Aplikasi, (Jakarta: Pena, 2009), hal. 4
3NorainiIdris, PedagogidalamPendidikanMatematik, (Kuala Lumpur: LohprintSdn. Bhd,

2005), h.17
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3) Mempresentasikan penyelesaian masalah yang terorganisasi dan

terstruktur dengan baik4.

Kemampuan komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah kemampuan kumunikasi tertulis yang meliputi kemampuan:

1) Membuat model situasi atau persoalan menggunakan bahasa lisan,

tulisan, konkret, grafik dan aljabar

2) Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang

telah dipelajari, mendengarkan, mendiskusikan dan menulis

tentang matematika, membuat konjektur, menyusun argumen dan

generalisasi

3) Merefleksikan benda-benda nyata, gambar ke dalam idea-idea

matematis. Atau sebaliknya, dari idea-idea matematis ke dalam

gambar dan diagram.

4) Mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika.

a. Indikator-Indikator  Komunikasi Matematika

Indikator dalam penelitian ini  meliputi:

1) Written text, yaitu memberikan jawaban dengan menggunakan

bahasa sendiri, membuat model situasi atau persoalan menggunkan

lisan, tulisan, konkrit, grafik dan aljabar, menjelaskan dan membuat

pertanyaan tentang matematika, membuat konjektur, menyusun

argumen dan generalisasi.

4Ali, Mahmudi, Komunikasi dalam Pembelajaran Matematika (Makalah Termuat pada
Jurnal MIPMIPA UNHALU Volume 8, Nomor 1, Februari 2009, ISSN 1412-2318), (Yogyakarta,
2009), h. 4
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2) Drawwing, yaitu merefleksikan benda-benda nyata, gambar dan

diagram kedalam ide-ide matematika dan sebaliknya.

3) Mathematical Expression, yaitu mengekpresikan konsep

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa

atau simbol matematika.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Matematika

Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan kemampuan

komunikasi matematika, antara lain:

1) Pengetahuan Prasyarat

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. 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 mempertajam pemahaman.

3) Pemahaman matematika (mathematical Knowledge)
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TABEL II.1
PEDOMAN PEMBERIAN SKOR

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, ideatau situasi dari
suatu 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 table secara lengkap dan
benar.

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

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

5 Hanya sedikit dari gambar, diagram 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 sedikitdari persamaan aljabar atau model matematika
yang benar.

0 Jawaban yang diberikan menunjukkan ketidakpahaman konsep.
BerdasarkanHolistic Scoring Rubrics (AgistidalamMurtafiah, 2011:29)
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2. Strategi Active Learning Index Card Match

Silberman mengatakan bahwa strategi pembelajaran Index Card

Match merupakan cara aktif dan menyenangkan untuk meninjau ulang

materi pelajaran. Cara ini memungkinkan siswa untuk berpasangan dan

memberi pertanyaaan kuis kepada temannya5. Sedangkan menurut Agus

Suprijono mengatakan metode “mencari pasangan kartu” cukup

menyenangkan digunakan untuk mengulangai materi pembelajaran yang

telah diberikan sebelumnya6. Kemudian Zaini dkk juga mengutarakan hal

yang sama :

Index Card Match (ICM) adalah strategi yang cukup menyenagkan
yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan
sebelumnya, namun materi baru pun tetap bias diajarkan dengan
strategi ini. Dengan catatan, peserta didik diberi tugas mempelajari
topik yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk kelas
mereka suda memiliki bekal pengetahuan7.

Berdasarkan pendapat di atas, strategi pembelajaran Index Card

Match merupakan strategi pembelajaran yang menuntut siswa untuk

bekerja sama dan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa atas apa

yang dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Siswa saling bekerja

sama dan saling membantu untuk menyelesaikan pertanyaan dan

melemparkan pertanyaan kepada pasangan lain. Kegiatan belajar bersama

ini dapat membantu memacu belajar aktif dan kemampuan untuk mengajar

melalui kegiatan kerjasama kelompok kecil yang memungkinkan untuk

5Melvin L. Silberman, Active Learning (101 cara belajar siswa  aktif), (Bandung:Nuansa,
2012), h. 250

6Agus Suprijono, Cooperative Learning. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h.120
7HisyamZaini,dkk, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani,

2012), h. 69.



14

memperoleh pemahaman dan penguasaan materi. Adapun tujuan metode

Index Card Match ini adalah untuk melatih peserta didik agar lebih cermat

dan lebih kuat pemahamannya terhadap suatu materi pokok8.

Strategi  pembelajaran Index Card Match sebagai salah satu

aternatif yang dapat dipakai dalam penyampaian materi pelajaran selama

proses belajar mengajar juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan,

yaitu :

a. Kelebihan dari model pembelajaran Index Card Match yaitu :

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 menguatkan materi

yang hendak dipelajari

4) Siswa dapat mempelajari topik atau konsep lainnya.

b. Kelemahan dari model pembelajaran Index Card Match yaitu :

1) Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa untuk menyelesaikan

tugas  dan prestasi.

2) Guru harus memiliki jiwa demokratis dan keterampilan yang

memadai dalam hal pengelolaan kelas

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

lain.

8Ismail SM.StrategiPembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (PembelajaranAktif,
Inovatif, Kreatif, EfektifdanMenyenangkan), (Semarang: Rasail Media Group , 2008) hlm.82
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Dilihat dari aktivitas belajar siswa, siswa yang mendapat pelajaran

dengan menggunakan Index Card Match akan lebih aktif dan bergairah

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

Index Card Match dalam penggunaannya menunjukkan interaksi banyak

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

dalam kadar yang intensif serta suasana kelas yang harmonis.

Menurut Silberman prosedur dalam pelaksanaan Index Card Match

adalah sebagai berikut:

a. Pada kartu index yang terpisah, tulislah pertanyaan tentang apapun
yang diajarkan dikelas. Buatlah kartu pertanyaan dengan jumlah
yang sama dengan setengah jumlah siswa.

b. Pada kartu yang terpisah, tulislah jawaban atas masing-masing
pertanyaan itu.

c. Campurkan dua kumpulan kartu itu dan kocoklah beberapa kali
agar benar-benar tercampur aduk.

d. Berikan satu kartu untuk satu siswa. Jelaskan bahwa ini merupakan
latihan pencocokan. Sebagian siswa mendapatkan pertanyaan
tinjauan dan sebagian lain mendapatkan kartu jawabannya.

e. Perintahkan siswa untuk mencari kartu pasangan mereka. Bila
sudah terbentuk pasangan, perintahkan siswa yang berpasangan itu
untuk mencari tempat duduk bersama. (katakan pada mereka untuk
tidak mengungkapkan kepada pasangan lain yang ada di kartu
mereka).

f. Bila semua pasangan yang cocok telah duduk bersama, perintahkan
tiap pasangan untuk memberikan kuis kepada siswa yang lain
dengan membacakan kertas-kertas pertanyaan mereka dan
menantang siswa lain untuk memberikan jawabannya9.

Langkah-langkah ICM yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Pada kartu indeks terpisah, guru menuliskan pertanyaan dan jawaban.

b. Kelas dibagi menjadi 2 bagian.

9Melvin L. Silberman, Loc Cit
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c. Guru memberikan satu kartu pada setiap siswa secara acak dengan

ketentuan: siswa pada bagian 1 akan mendapatkan kartu pertanyaan

dan siswa pada bagian 2 akan mendapatkan kartu jawaban.

d. Guru meminta siswa menemukan pasangan kartunya.

e. Setelah siswa menemukan pasangannya, setiap pasangan diharapkan

dapat menemukan langkah penyelesaian dari soal pada kartu

pertanyaan yang mereka miliki (guru sebagai faslitator dan mediator).

f. Guru memilih satu pasang siswa secara acak (boleh diundi) untuk

menguji siswa yang lain dengan cara membacakan soal pada kartu

pertanyaan miliknya dengan keras dan menantang teman sekelasnya

untuk menginformasikan jawaban kepadanya secara tertulis di depan

kelas (pasangan siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dari

pasangan siswa sebelumnya, berhak menguji pasangan lain dengan

pertanyaan pada kartu yang dimilikinya, begitu seterusnya). Guru

memberikan test kepada siswa diakhir pelajaran.

Pada akhirnya pembelajaran matematika dengan Index Card Match

diharapkan dapat menimbulkan sikap positif siswa terhadap matematika

dan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematika.

3. Hubungan Strategi Active Learning Index Card Match Terhadap

Kemampuan Komunikasi Matematika

Strategi Active Learning Index Card Match merupakan strategi

permainan dalam pembelajaran matematika yang menuntut keaktifan

siswa dalam menyelesaikan berbagaimasalah yang dipertanyakan dalam
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kartu- kartu soal yang telah disediakan. Dalam pembelajaran ini terjadi

juga diskusi / komunikasi dengan teman satu tim yang memiliki lembar

jawaban dari soal yang diberikan, serta memberikan menantang teman

yang lain dengan membacakan soal dari kartu soal, dan meminta untuk

mengargumenkan, menggambarkan, dan memberikan ide baru.  Dari

berbagai pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Strategi

Active Learning Index Card Match dapat meningkatkan komunikasi

matematika siswa.

Komunikasi merupakan bagian penting dari pendidikan

matematika. Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan atau

berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat

dipahami. Komunikasi secara konseptual yaitu memberitahukan dan

menyebarkan berita, pengetahuan, pikiran-pikiran dan nilai-nilai dengan

maksud untuk mengunggah partisipasi agar hal-hal yang diberitahukan

menjadi milik bersama. Komunikasi bisa membantu pembelajaran siswa

tentang konsep matematika baru ketika mereka memerankan situasi,

menggambar, menggunakan objek, memberikan laporan dan penjelasan

verbal.Juga ketika menggunakan diagram, menulis, dan menggunakan

symbol matematika10.

Agar tercipta situasi pembelajaran yang lebih memberikan suasana

yang kondusif dan dapat mengoptimalkan kemampuan siswa dalam

komunikasi matematika, siswa sebaiknya diorganisasikan dalam dalam

10 Diane Rinis, PengajaranMatematikaSesuai Cara KerjaOtak, (Jakarta: PT Indeks,
2009), h. 118
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kelompok-kelompok kecil. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya

bahwa dengan strategi Index Card Match bisa meningkatkan komunikasi

siswa, strategi ini dilakukan 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.

Sehingga dengan dapat disimpulkan bahwa hubungan Strategi Active

Learning Index Card Match dengan komunikasi adalah hubungan sebab-

akibat, dimana jika strategi ini diterapkan maka akan berdampak pada

mengingkatnya komunikasi matematika siswa.

B. Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian penulis yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Aisah pada tahun 2008 dengan judul

“Penerapan Strategi Pembelajaran Permainan Pencocokan Kartu Indeks Untuk

Meningkatkan Minat Belajar Matematika Siswa Kelas X MA YPPI

Bengkalis”. Analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian

adalah analisis inferensial dengan hasil tes “t” t0 = 4,205 yang berarti lebih

besar dari harga kritik “t” baik pada taraf signifikan 5% (2,11) maupun pada

taraf signifikan 1% (2,90). Dilihat dari hasil penelitian, maka hipotesa

alternatif diterima yaitu Penerapan Strategi Pembelajaran Permainan

Pencocokan Kartu Indeks Untuk Meningkatkan Minat Belajar Matematika

Siswa Kelas X MA YPPI Bengkalis.
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Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Erni Yunita dengan

judul “Meningkatkan Sikap Positif Siswa Terhadap Pelajaran Matematika

Melalui Strategi Pembelajaran Pencocokan Kartu Indeks Pada Siswa

Madrasah Tsanawiyah Syekh Ja’far Pulau Gadang Tahun 2008”. Analisis

yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian adalah analisis inferensial

dengan hasil tes “t” t0 = -4,456 yang berarti lebih besar dari harga kritik “t”

baik pada taraf signifikan 5% (2,04) maupun pada taraf signifikan 1% (2,76).

Dilihat dari hasil penelitian, maka hipotesa alternatif diterima yaitu

Meningkatkan Sikap Positif Siswa Terhadap Pelajaran Melalui Strategi

Pembelajaran Pencocokan Kartu Indeks Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah

Syekh Ja’far Pulau Gadang Tahun 2008.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aisah danErni Yunita

dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada aspek yang diteliti.

Peneliti hanya meneliti aspek kemampuan komunikasi matematika siswa,

sedangkan mereka meneliti meningkatkan sikap positif dan minat belajar

siswa.

Berdasarkan penelitian relevan di atas dapat disimpulkan bahwa Index

Card Match yang termasuk metode pembelajaran active learning merupakan

salah satu faktor yang sangat berperan dalam meningkatkan kemampuan

komunikasi siswa, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian tentang

pengaruh strategi Active Learning Index Card Match terhadap kemampuan

komunikasi matematika siswa MTs Al Fajar.
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C. Konsep Operasional

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini merupakan strategi

Active Learning Index Card Match variabel independen yang mempengaruhi

kemampuan komunikasi matematika siswa (variabel dependen). Adapun

langkah-langkah pelaksanaan tindakan sebagai acuan penyusunan skenario

pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini guru melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Guru telah memilih salah satu materi pokok yang akan diterapkan

dengan strategi Active Learning Index Card Match

b. Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

c. Mempersiapkan Index Card Match

2. Tahap Pelaksanaan

a. Kegiatan awal (± 10 menit)

1) Pada awal  pembelajaran  guru  membuka  dengan  salam  dan

mengabsensi siswa.

2) Guru  memberikan  apersepsi, motivasi  dan  menyampaikan

indikatorserta tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa

dalam proses pembelajaran.

3) Guru menyampaikan informasi tentang strategi pembelajaran yang

akan digunakan.

4) Guru telah membuat potongan-potongan kertas sebanyak jumlah

siswa yang ada di dalam kelas.

5) Guru membagi kelas menjadi dua bagian.
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b. Kegiatan Inti (± 60 menit)

1) Guru memberikan satu kartu pada setiap siswa secara acak dengan

ketentuan: siswa pada bagian 1 akan mendapatkan kartu

pertanyaan dan siswa pada bagian 2 akan mendapatkan kartu

jawaban.

2) Guru meminta siswa menemukan pasangan kartunya.

3) Setelah siswa menemukan pasangannya, setiap pasangan

diharapkan dapat menemukan langkah penyelesaian dari soal pada

kartu pertanyaan yang mereka miliki (guru sebagai faslitator dan

mediator).

4) Guru memilih satu pasang siswa secara acak (boleh diundi) untuk

menguji siswa yang lain dengan cara membacakan soal pada kartu

pertanyaan miliknya dengan keras dan menantang teman

sekelasnya untuk menginformasikan jawaban kepadanya secara

tertulis di depan kelas (pasangan siswa yang berhasil menjawab

pertanyaan dari pasangan siswa sebelumnya, berhak menguji

pasangan lain dengan pertanyaan pada kartu yang dimilikinya,

begitu seterusnya). Guru memberikan test kepada siswa diakhir

pelajaran.

c. Penutup (± 10 menit)

1) Guru  bersama  dengan  siswa  membuat  kesimpulan  dari  materi

yang telah dipelajari.

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

berikut:

Ha : ≠
Terdapat perbedaan rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol yang

berarti ada pengaruh pembelajaran matematika dengan menggunakan

strategi active learning index card match terhadap kemampuan

komunikasi matematika siswa MTs Al Fajar Pekanbaru.

Ho : =
Tidak terdapat perbedaan rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol

yang berartitidak ada pengaruh pembelajaran matematika dengan

menggunakan strategi active learning index card match terhadap

kemampuan komunikasi matematika siswa MTs Al Fajar Pekanbaru.


