
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa

Secara umum, komunikasi merupakan suatu cara untuk menyampaikan suatu

pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk memberitahukan pendapat

baik secara langsung (lisan) maupun tak langsung melalui media. Sanjaya

(2012:81) menyatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian

pesan dari sumber (pembawa pesan) ke penerima pesan dengan maksud untuk

memengaruhi penerima pesan.  Komunikasi dapat secara langsung (lisan) dan tak

langsung melalui media atau tulisan. Makna suatu komunikasi adalah aktivitas

untuk mencapai tujuan komunikasi itu sendiri. Dengan demikian proses

komunikasi tidak terjadi secara kebetulan melainkan dirancang dan diarahkan

kepada pencapaian tujuan.

Dalam berkomunikasi harus dipikirkan bagaimana caranya agar pesan yang

disampaikan dapat dipahami oleh orang yang akan menerima pesan tersebut.

Seseorang yang menyampaikan pesan dapat menggunakan berbagi macam bahasa

dalam pengembangan kemampuan berkomunikasi, salah satunya adalah bahasa

matematika. Susanto (2013:11) mengemukakan bahwa komunikasi dalam bidang

matematika diartikan sebagai suatu peristiwa yang saling berhubungan atau dialog

yang terjadi dalam suatu lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan pesan.
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Pesan yang dialihkan berisi tentang materi matematika yang dipelajari di kelas.

Pihak yang terlibat dalam peristiwa komunikasi di lingkungan kelas adalah siswa

dan guru. Sedang pengalihan pesan dapat terjadi secara lisan maupun tulisan.

Sejalan dengan pemaparan tentang definisi komunikasi di atas, Sanjaya (2012:83)

menyatakan bahwa komponen komunikasi terdiri atas (1) siapa komunikator/

pengirim pesan, (2) pesan apa yang disampaikan, (3) melalui apa pesan itu

disampaikan/ media, (4) siapa yang menerima pesan, (5) apa dampak/ hasil

komunikasi. Jika dikaitkan dengan kemampuan komunikasi matematis siswa

maka kemampuan siswa dalam mengekspresikan pesan (gagasan-gagasan, ide-ide

dan pemahamannya tentang konsep matematika) yang mereka pelajari. Schunk

(2012:649) menyatakan bahwa anak harus didorong untuk menggunakan

kerangka tulisan dan gambar untuk membantu mereka menyusun informasi.

Selain itu menurut Eggen dan Kauchak (2012:99)  bahwa tugas guru dalam

menjelaskan materi atau memberikan informasi kepada siswa harus menggunakan

bahasa yang sistematis dan jelas.

Berdasarkan pemaparan tentang kemampuan komunikasi di atas, perlu untuk

diketahui apa saja komponen atau aspek yang terdapat dalam kemampuan

komunikasi. Ansari (2003:36) menelaah kemampuan komunikasi matematika dari

dua aspek yaitu komunikasi lisan (talking) dan komunikasi tulisan (writing).

Komunikasi lisan diungkap melalui intensitas keterlibatan siswa dalam
kelompok kecil selama berlangsungnya proses pembelajaran. Kemampuan
komunikasi lisan siswa sulit diukur sehingga untuk mendapatkan
informasi tersebut dibutuhkan lembar observasi untuk mengamati kualitas
diskusi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara
kemampuan komunikasi tulisan adalah kemampuan dan keterampilan
siswa menggunakan kosa kata (vocabulary), notasi dan struktur
matematika untuk menyatakan hubungan dan gagasan serta memahaminya
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dalam memecahkan masalah. Komunikasi matematika tertulis dapat
diukur melalui soal.

Indikator komunikasi matematis menurut NCTM (Puspaningtyas, 2012:13) antara

lain (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 notasi-notasi matematika dan struktur-

strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-hubungan

dengan model-model situasi.

Salah satu model komunikasi matematis yang dikembangkan adalah komunikasi

model Cai, Lane dan Jacobsin (Fachrurazi, 2011:81) meliputi (1) Menulis

matematis (Written text). Pada kemampuan ini, siswa dituntut untuk dapat

menuliskan penjelasan dari jawaban permasalahannya secara matematis, masuk

akal, jelas serta tersusun secara logis dan sistematis, (2) Menggambar secara

matematis (Drawing). Pada kemampuan ini, dituntut untuk dapat melukiskan

gambar, diagram dan tabel secara lengkap dan benar, (3) Ekspresi Matematis

(Mathematical Expression). Pada kemampuan ini, siswa diharapkan untuk

memodelkan permasalahan matematis dengan benar atau mengekspresikan konsep

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol

matematika dengan benar, kemudian melakukan perhitungan atau mendapatkan

solusi secara lengkap dan benar.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kemampuan komunikasi

matematika merupakan kemampuan yang dapat menyertakan dan memuat
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berbagai alasan rasional terhadap suatu pernyataan, mengubah bentuk uraian ke-

dalam model matematika dan mengilustrasikan ide-ide matematika ke dalam

bentuk uraian.  Untuk mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi mate-

matika dilakukan observasi pada saat pembelajaran dan pemberian tes kemam-

puan komunikasi matematika secara tertulis.

Pada penelitian ini, kemampuan komunikasi matematis yang akan diteliti adalah

kemampuan komunikasi matematis tertulis. Alasan pengambilan komunikasi

matematis tertulis karena kemampuan siswa dapat diukur sesuai indikator yang

ada dan penilaian dapat dilakukan secara bersamaan sehingga tidak menggangu

proses pembelajaran di sekolah. Pada komunikasi matematis lisan, akan sulit

dilakukan karena keterbatasan waktu untuk melakukan penilaian terhadap masing-

masing siswa.

Indikator kemampuan komunikasi tertulis meliputi  kemampuan menggambar

(drawing), ekspresi matematika (mathematical expression) dan menulis (written

texts) dengan indikator kemampuan komunikasi tertulis yang dikembangkan

sebagai berikut:

a. Menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah menggu-

nakan gambar, bagan, tabel dan secara aljabar.

b. Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik secara tulisan.

c. Menggunakan bahasa matematika dan simbol secara tepat.

B. Model Pembelajaran Aktif Tipe Peer Lesson

Salah satu model pembelajaran yang diyakini dapat meningkatkan kemampuan

belajar peserta didik dan mengoptimalkan hasil yang diperoleh dari proses belajar
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adalah model pembelajaran aktif. Paham belajar aktif menurut Silberman (2009:1)

adalah:

Apa yang saya dengar, saya lupa.
Apa yang saya dengar dan lihat, saya ingat sedikit.
Apa yang saya dengar, lihat dan tanyakan atau diskusikan dengan beberapa
teman, saya mulai paham.
Apa yang saya dengar, lihat, diskusikan dan lakukan, saya memperoleh
pengetahuan dan keterampilan.
Apa yang saya ajarkan pada orang lain, saya menguasainya.

Berdasarkan paham belajar aktif tersebut, mendengar dan melihat saja dalam

proses pembelajaran akan membuat siswa kurang aktif dan hasil pembelajaran di

kelas tidak akan maksimal. Hasil mendengar dan melihat pada saat proses

pembelajaran akan lebih bermakna jika didiskusikan kembali dan disampaikan

ulang dengan caranya masing-masing. Umpan balik baik dari teman  atau guru

akan membuat siswa mampu mengembangkan ide-ide dalam materi yang sedang

dipelajari. Hal ini diperkuat oleh Jhon Holt dalam Silberman (2009: 5) yang

menyatakan bahwa proses belajar akan meningkat jika siswa diminta untuk

melakukan hal-hal berikut :

a. mengemukakan kembali informasi dengan kata-kata mereka  sendiri.

b. memberikan contoh.

c. mengenali dalam bermacam macam bentuk dan situasi.

d. melihat kaitan antara informasi itu dengan fakta atau gagasan lain.

e. menggunakan dengan berbagai cara.

f. memprediksi sejumlah konsekuensi.

g. menyebut lawan atau kaitannya.

Peer Lesson berasal dari kata peer dan lesson. Peer artinya sesama dan lesson artinya

pelajar atau mengajari, sehingga model peer lesson berarti mengajarkan kesesama
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teman. Menurut Zaini, dkk (2008:65), model pembelajaran peer lesson adalah strategi

belajar yang berfungsi untuk menggiatkan kemauan peserta didik mengajarkan materi

kepada teman. Sehingga dapat dikatakan model pembelajaran peer lesson adalah

kegiatan pembelajaran dimana peserta didik dikelompokkan, dengan demikian

mereka dapat berdiskusi untuk menyusun strategi yang terencana dalam menyajikan

dan menyampaikan materi kepada temannya.

Pembelajaran teman sebaya sebenarnya dapat dijumpai dalam penerapan berbagai

model pembelajaran. Slavin dalam Isjoni (2012: 24) menyatakan bahwa

pembelajaran oleh teman sebaya dapat dikatakan sebagai cikal bakal munculnya

model pembelajaran yang banyak memanfaatkan hubungan antar siswa, salah

satunya pembelajaran kooperatif. Menurut Silberman (2009:173) Peer lesson

adalah sebuah strategi yang mengembangkan peer teaching dalam kelas yang

menempatkan seluruh tanggung jawab kepada siswa untuk mengajar para peserta

didik sebagai anggota kelas. Strategi atau model pembelajaran ini banyak

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, dan mendorong siswa untuk

berperan aktif dalam aktifitas pembelajaran. Model pembelajaran Peer Lesson

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari sesuatu dengan baik

dan sekaligus menjadi narasumber bagi satu sama lain.

pelaksanaan strategi ini ada beberapa langkah yang harus dilalui, hal ini dijelaskan

dalam Silberman (2009:185). Langkah-langkahnya antara lain (1) Guru membagi

siswa menjadi kelompok-kelompok kecil sebanyak segmen  materi akan

disampaikan, (2) Guru memberi tanggung jawab kepada setiap kelompok untuk

mempelajari pokok bahasan yang mereka terima, (3) Guru meminta setiap kelompok

menyiapkan strategi untuk menyampaikan materi kepada teman - teman sekelas.
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Sarankan kepada mereka untuk tidak menggunakan metode ceramah atau seperti

membaca laporan, (4) Guru memberikan beberapa saran dalam penyajian materi

seperti menggunakan alat bantu visual, menyiapkan media pengajaran yang

diperlukan, menggunakan contoh-contoh yang relevan, melibatkan teman dalam

proses pembelajaran, misalnya melalui diskusi, permainan, kuis, studi kasus, dan lain-

lain, (5) Guru memberi siswa waktu yang cukup untuk persiapan, baik di dalam

maupun di luar kelas. Kemudian memerintahkan pada tiap kelompok untuk

menyajikan materi mereka.

Adapun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran aktif tipe

peer lesson dalam pembelajaran matematika menurut Silberman (2009:187), antara

lain (1) Guru menjelaskan materi mengenai yang akan dipelajari secara garis besar,

(2) Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil sebanyak segmen materi

akan disampaikan. Pada materi ini, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok, dan

setiap kelompok terdiri dari 5 orang, (3) Guru memberi tanggung jawab kepada setiap

kelompok untuk mempelajari pokok bahasan yang mereka terima, (4) Guru meminta

setiap kelompok menyiapkan strategi untuk menyampaikan materi kepada teman-

teman sekelas. Sarankan kepada mereka untuk tidak menggunakan metode ceramah

atau seperti membaca laporan, (5) Guru memberikan beberapa saran dalam penyajian

materi seperti menggunakan alat bantu visual, menyiapkan media pengajaran yang

diperlukan, menggunakan contoh-contoh yang relevan, melibatkan teman dalam

proses pembelajaran, misalnya melalui diskusi, permainan, kuis, studi kasus, dan lain-

lain, (6) Guru memberi siswa waktu yang cukup untuk persiapan, baik di dalam

maupun di luar kelas, kemudian memerintahkan pada tiap kelompok untuk

menyajikan materi mereka.



18

Berdasarkan langkah-langkah model pembelajaran aktif tipe Peer Lesson di atas,

garis besar pelaksanaannya yaitu kelas dibagi dalam kelompok kecil secara

heterogen kemudian kelompok dibagi berdasarkan sub topik yang akan dipelajari.

Perbedaan model Peer Lesson dengan pembelajaran kelompok lainnya adalah

setiap siswa berkesempatan untuk belajar dan bertindak sebagai nara sumber bagi

siswa lain.

C. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write (TTW)

Suatu model pembelajaran kooperatif yang diharapkan mampu meningkatkan

kemampuan komunikasi dan pemahaman siswa adalah model pembelajaran

kooperatif tipe Think Talk Write. Iru dan Arihi (2012:67-68) mendefinisikan

bahwa Think Talk Write merupakan model pembelajaran kooperatif dimana

perencanaan dari tindakan yang cermat mengenai kegiatan pembelajaran yaitu

melalui kegiatan berpikir (think), berbicara/ berdiskusi, bertukar pendapat (talk)

serta menulis hasil diskusi (write) agar tujuan pembelajaran dan kompetensi yang

diharapkan dapat tercapai.

TTW adalah model pembelajaran yang memfasilitasi latihan berbahasa secara

lisan dan menulis bahasa tersebut dalam bentuk tulisan. Alur kemajuan

pembelajaran TTW dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir atau berdialog

dengan dirinya sendiri setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dan

membagi ide dengan temannya sebelum menulis. Anggota kelompok diatur secara

heterogen dan dalam kelompok siswa diminta membaca, membuat catatan kecil,

menjelaskan, mendengarkan, menanggapi dan melengkapinya dengan tulisan

dalam suasana yang aktif dan menyenangkan. Suherman (2007:24), menjelaskan
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bahwa Think Talk Write merupakan strategi pembelajaran yang dimulai dengan

berpikir melalui bahan bacaan (menyimak, mengritisi, dan alternatif solusi), hasil

bacaannya dikomunikasikan dengan presentasi, diskusi, dan kemudian membuat

laporan hasil presentasi.

Definisi hampir serupa tentang pembelajaran TTW juga dipaparkan oleh

Ngalimun (2013:170) yang menyatakan bahwa Think Talk Write merupakan pem-

belajaran yang dimulai dengan berpikir melalui bacaan (menyimak, memahami

dan alternatif solusi), hasil bacaannya dikomunikasikan dengan presentasi, diskusi

dan kemudian buat laporan hasil diskusi. Kegiatan berpikir, berbicara dan menulis

adalah kegiatan dalam pembelajaran matematika yang memberi peluang kepada

siswa untuk berpartisipasi aktif menyelesaikan suatu masalah. Think Talk Write

memberikan waktu kepada siswa untuk melakukan kegiatan tersebut (membaca,

berpikir, berdiskusi/ bertukar pendapat, saling melengkapi ide-ide sebelum

menulisnya).

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam model pembelajaran Think Talk Write

yang harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika menurut Yamin dan

Ansari (2012: 85-90):

1. Think

Dalam tahap aktivitas berpikir (think) dapat dilihat dari proses membaca suatu

teks matematika kemudian membuat catatan dari apa yang dibaca.  Dalam

penelitian ini, siswa diberikan permasalahan dalam bentuk lembar kerja siswa

yang dilakukan secara individu.  Tahap ini memungkinkan siswa secara individu

membaca, memikirkan, membuat catatan kecil tentang ide-ide yang terdapat pada
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bacaan dan hal-hal yang tidak dipahaminya sesuai dengan bahasanya sendiri ini.

Yamin dan Ansari (2012:85) mengungkapkan bahwa menulis setelah membaca

dapat merangsang aktivitas berpikir siswa, sehingga dapat meningkatkan daya

ingat, pengetahuan, keterampilan berpikir dan menulis siswa.

Selama aktivitas think berlangsung, guru hanya sebatas mengawasi untuk

memastikan bahwa setiap siswa sudah melakukan aktivitas think dengan baik.

Jika masih ada siswa yang belum melakukan aktivitas think yakni membaca dan

menuliskan pada catatan kecilnya maka guru berusaha memotivasi dan memberi

arahan tujuan tahap ini.

2. Talk

Tahap ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan ide-ide

yang diperolehnya pada tahap write (berpikir mandiri) kepada anggota kelompok-

nya dimana dalam satu kelompok terdiri dari 3-5 orang siswa yang heterogen.

Pada tahap ini ada siswa sebagai siswa dan ada siswa sebagai guru. Sehingga

membantu siswa lain yang kemampuannya berbeda untuk menyelesaikan masalah

dan setiap siswa dilatih untuk dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan

bahasa mereka sendiri.

Yamin dan Ansari (2012: 86) memberikan alasan mengapa “Talk (berbicara atau

berdiskusi)” penting dalam matematika, yaitu (a) matematika adalah bahasa yang

spesial dibentuk untuk mengomunikasikan bahasa sehari-hari, (b) pemahaman

matematis dibangun melalui interaksi dan diskusi antar individu, (c) siswa

menggunakan bahasa sendiri untuk menyajikan ide kepada temannya, memba-

ngun teori bersama dan definisi, (d) pada fase talking terjadi pembentukan ide
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yang dirumuskan maupun direvisi, dan (e) talking membantu guru mengetahui

tingkat pemahaman siswa dalam belajar matematika sehingga dapat

mempersiapkan  pembelajaran selanjutnya yang lebih ditekankan.

Pada tahap talk, tugas guru memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa

yang kurang aktif dalam diskusi, merasa kurang percaya diri terhadap hasil

pekerjaannya atau kelompok siswa yang mendapatkan jalan buntu untuk

menemukan suatu jawaban. Guru harus meyakinkan siswa bahwa jawabannya

merupakan pemikiran yang hebat dan patut dibanggakan. Selain itu, tugas guru

yang disampaikan oleh Silver dan Smith (Yamin dan Ansari, 2012:90) adalah

mengajukan pertanyaan, menantang setiap siswa untuk berpikir, mendengarkan

secara hati-hati ide siswa dan membimbing.

3. Write

Tahap menulis kembali hasil yang diperoleh siswa setelah melewati kedua tahap

di atas. Tahap menulis ini berarti mengonstruksi ide, dari kegiatan tahap pertama

dan kedua. Yamin dan Ansari (2012:88) mengungkapkan bahwa aktifitas siswa

selama tahap ini (1) menulis solusi terhadap masalah atau pertanyaan yang

diberikan, (2) mengorganisasikan semua pekerjaan langkah demi langkah, baik

penyelesaiannya menggunakan grafik, diagram, atau tabel agar mudah dibaca atau

ditindaklanjuti, (3) mengoreksi semua pekerjaan sehingga yakin tidak ada

pekerjaan ataupun perhitungan yang ketinggalan, dan (4) meyakini bahwa

pekerjaanya lengkap, mudah dibaca dan terjamin keasliannya. Pada tahap write,

guru mempunyai peran dan tugas memonitoring siswa, menilai partisipasi siswa

dan memotivasi kembali, membimbing siswa untuk melakukan aktivitas tahap

write.
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Langkah-langkah pembelajaran Think Talk Write (Yamin dan Ansari, 2012:90)

adalah:

1. guru membagi teks bacaan berupa lembaran aktivitas siswa siswa yang

memuat situasi masalah bersifat open-ended dan petunjuk serta prosedur

pelaksanaannya.

2. siswa membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan secara individual

(think), untuk dibawa ke forum diskusi.

3. siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi

catatan (talk). Guru berperan sebagai mediator lingkungan belajar.

4. siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasi (write).

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan kegiatan utama dalam model Think

Talk Write antara lain berpikir, berbicara, dan menulis. Kegiatan tersebut memberi

peluang kepada siswa untuk berpartisipasi aktif menyelesaikan suatu masalah. Hal

tersebut akan lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok heterogen dengan

anggota kelompok 3-5 siswa.

D.  Penelitian Relevan

Penelitian dengan model pembelajaran aktif tipe Peer Lesson pernah dilakukan

sebelumnya oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian Mulasiwi (2013:12)

dan Rahmadina (2013:8), yang menyimpulkan bahwa Peer Lesson dapat

meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian oleh Koleta (2013:12) menyimpulkan

bahwa aktivitas belajar dan pemahaman konsep matematis siswa meningkat

secara signifikan. Penelitian oleh Afriyeni (2011:5) juga menyimpulkan hasil
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positif terhadap penerapan model Peer Lesson, karena penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa model ini dianggap berhasil meningkatkan kemampuan

pemecahan masalah matematis siswa

Penelitian yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk

Write pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Penelitian oleh

Nurinayah (2008:30) dan Wahidah (2013:7) menyimpulkan bahwa Think Talk

Write berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika siswa. Penelitian oleh

Wiadnyana (2013:9) menyimpulkan bahwa Think Talk Write tidak hanya

meningkatkan hasil belajar siswa, tetapi juga aktivitas belajar siswa. Penelitian

Risdianawati (2012:97) menyimpulkan bahwa Think Talk Write cukup efektif

dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan kreatifitas berpikir siswa,

sedangkan penelitian Sugandi (2011:49) menyimpulkan bahwa Think Talk Write

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa sekaligus penalaran

matematisnya.

E. Kerangka Pikir

Kemampuan komunikasi matematis siswa sangat perlu untuk dikembangkan,

karena melalui komunikasi matematis siswa dapat melakukan organisasi berpikir

matematisnya baik secara lisan atau tulisan. Siswa dapat memberi respon dengan

tepat, baik di antara siswa itu sendiri maupun antara siswa dengan guru selama

proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, siswa juga dapat membuat berbagai

representasi yang beragam, sehingga akan lebih memudahkan siswa dalam

mendapatkan alternatif-alternatif penyelesaian dari berbagai permasalahan

matematis. Rendahnya kemampuan komunikasi matematis terjadi karena
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pembelajaran yang berlangsung kurang melibatkan siswa untuk aktif dalam

proses pembelajaran, serta guru kurang berinovasi dengan berbagai model

pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Selain itu, guru masih menjadi pusat

pembelajaran sehingga selama pembelajaran hanya terjadi komunikasi satu arah.

Meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilakukan dengan

beberapa hal, salah satunya adalah memilih model pembelajaran yang tepat.

Ketepatan dalam memilih dan menerapkan suatu model pembelajaran cukup

berpengaruh dalam suatu proses pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih

hendaknya dapat menciptakan suasana pembelajaran siswa aktif, kreatif,

menyenangkan, serta dapat menarik minat dan gairah belajar siswa.

Perbedaan mendasar antara Peer Lesson dengan Think Talk Write adalah pada

tahap akhir proses pembelajaran. Pada Peer Lesson tahap terakhir yang dilakukan

siswa adalah menyampaikan hasil diskusi kelompok dalam sebuah kegiatan

pengajaran di kelas, yang lebih menekankan pada pengembangan kemampuan

komunikasi matematis lisan siswa. Sedangkan pada Think Talk Write, tahap

terakhir adalah menuliskan kembali apa yang telah diperoleh siswa pada tahap

think (berpikir) dan tahap talk (berdiskusi), yang lebih menekankan pada

pengembangan kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penerapan model pembelajaran Peer Lesson dan

Think Talk Write diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap

kemampuan komunikasi matematis siswa, baik kemampuan komunikasi

matematis tertulis ataupun lisan. Penelitian ini hanya melakukan penilaian pada

kemampuan komunikasi matematis tertulis, sehingga muncul pertanyaan
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bagaimanakah kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang belajar

menggunakan model pembelajaran Peer Lesson dan model pembelajaran Think

Talk Write

F. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

1. Setiap siswa kelas XI IIS semester ganjil SMA Negeri 02 Abung Semuli

Tahun Pelajaran 2014/2015 memperoleh materi pelajaran matematika sesuai

dengan kurikulum 2013.

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa

selain model pembelajaran dikontrol sehingga memberikan pengaruh yang

sangat kecil dan dapat diabaikan.


