
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Pengertian Pembelajaran 

 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak 

sepenuhnya dapat dijelaskan.  Pada makna yang lebih kompleks pembelajaran 

pada hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan 

siswanya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  Sedangkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pusat Bahasa (2008:23) mendefinisikan pembelajaran adalah proses, 

cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. 

Sedangkan Trianto (2009:17) mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan 

interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana antara keduanya 

terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu target 

yang telah ditetapkan sebelumnya.  Selain itu juga, lebih lanjut menurutnya bahwa 

pembelajaran adalah produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan 

pengalaman hidup. 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

yang menuju sebuah target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

2. Pembelajaran Kooperatif  

 

Kooperatif dalam istilah awam berarti kerja sama.  Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2008:263), kooperatif memiliki dua makna.  Yang pertama adalah 

bersifat kerja sama dan arti kata yang kedua yaitu bersedia membantu. 

 

Dengan memakai pengertian pembelajaran pada uraian sebelumnya, maka didapat 

pengertian pembelajaran kooperatif.  Seperti yang diungkapkan oleh Slavin dalam 

Isjoni (2009:15), bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran di mana siswa belajar dan dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotanya lima orang dengan struktur heterogen.   

 

Menurut Eggen dan Kauchak dalam Trianto (2009:58) pembelajaran kooperatif 

merupakan sebuah kelompok strategi pembelajaran yang melibatkan siswa 

bekerja berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.  Sedangkan menurut 

Sugiyanto (2010:37), pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang 

berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam 

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pendekatan yang dirancang untuk 

memberi dorongan kepada siswa agar bekerja sama selama proses pembelajaran.  

Hal ini tentu banyak sekali memberi manfaat bagi siswa yang mengikutinya.  

Zamroni dalam Trianto (2009:57) mengemukakan bahwa manfaat penerapan 
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belajar kooperatif adalah dapat mengurangi kesenjangan pendidikan khususnya 

dalam wujud input pada level individual.  Di samping itu, belajar kooperatif dapat 

mengembangkan solidaritas sosial di kalangan siswa.  Sejalan dengan pendapat di 

atas, Baharuddin & Nur (2008:128)  berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif 

yang digunakan dalam proses belajar akan membuat siswa lebih mudah 

menemukan penyelesaian secara komprehensif dari konsep-konsep yang sulit 

apabila mereka mendiskusikan dengan siswa lainnya tentang problem yang 

dihadapi.   

 

Dalam menerapkan pembelajaran kooperatif di dalam kelas, maka dibutuhkan 

berbagai unsur.  Johnson dkk. dalam Trianto (2013:19) mengusulkan lima unsur 

penting dari pembelajaran kooperatif: (a) saling ketergantungan positif antar 

siswa; (b) interaksi promotif dengan saling membantu, saling menukar sumber 

daya, memberikan umpan balik, dan memanfaatkan timbal balik; (c) tanggung 

jawab individu, guru memberi test individu kepada siswa dan secara acak 

memanggil siswa untuk menyajikan pekerjaan kelompok mereka; (d) 

interpersonal dan keterampilan kelompok kecil; dan (e) proses berkelompok yang 

memusatkan pada hubungan kerjasama yang baik, memudahkan keterampilan 

kooperatif dan memastikan anggota kelompok menerima umpan balik. 

 

Selain lima unsur penting yang terdapat dalam model pembelajaran kooperatif, 

model pembelajaran ini juga mengandung prinsip-prinsip yang membedakan 

dengan model pembelajaran lainnya.  Konsep utama dari belajar kooperatif 

menurut Slavin dalam Trianto (2009:61), adalah sebagai berikut. (1) penghargaan 

kelompok, yang akan diberikan jika kelompok mencapai kriteria yang ditentukan.  
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Keberhasilan kelompok didasarkan kepada penampilan individu sebagai anggota 

kelompok untuk menciptakan hubungan personal yang saling mendukung, saling 

membantu, dan saling peduli; (2) tanggung jawab individual, bermakna bahwa 

suksesnya kelompok bergantung pada belajar individual semua anggota 

kelompok; (3) kesempatan yang sama untuk sukses, bermakna bahwa siswa telah 

membantu kelompok dengan cara meningkatkan belajar mereka sendiri, sehingga 

siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah sama-sama tertantang untuk 

melakukan yang terbaik dan bahwa konstribusi semua anggota kelompok sangat 

bernilai. 

 

Dalam melaksanakan pembelajaran kooperatif, perlu mengikuti langkah-langkah 

yang telah ditetapkan agar pembelajaran kooperatif dapat memberikan manfaat. 

Berikut adalah enam langkah utama di dalam pembelajaran yang menggunakan 

pembelajaran kooperatif seperti yang dikemukakan oleh Ibrahim, dkk (2000:10) 

yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 

 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang 

ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa belajar 

Fase-2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan 

Fase-3 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok kooperatif 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien 

Fase-4 

Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjakan tugas 

Fase-5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase-6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik 

upaya individu maupun kelompok 
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Berdasarkan uraian pengertian, manfaat, unsur-unsur dan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang menempatkan siswa ke dalam kelompok-

kelompok kecil yang anggotanya bersifat heterogen untuk saling membantu dan 

bekerja sama untuk memelajari materi pembelajaran agar belajar semua anggota 

maksimal.  Terdapat berbagai macam model pembelajaran kooperatif yang dapat 

dipilih untuk meningkatkan kemampuan siswa.  Salah satunya adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS. 

 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) 

 

 Model pembelajaran kooperatif tipe TPS pertama kali dikembangkan oleh Frank 

Lyman dan koleganya pada tahun 1985 di Universitas Maryland (Aqib, 2013:24).  

Model ini banyak diadopsi oleh penulis lain yang akan meneliti dibidang 

pembelajaran kooperatif. 

 

Ledlow pada tahun 2001 (dalam Abdurrahman dkk, 2013:3) mendefinisikan TPS. 

“Think Pair Share is a low-risk strategy to get many students actively involved in 

classes of any size”.  Artinya, TPS adalah strategi pembelajaran yang sederhana 

untuk membuat banyak siswa aktif untuk ukuran kelas apapun.  

 

Lie (dalam Susmono, 2007:22), menambahkan bahwa model pembelajaran TPS 

merupakan model pembelajaran yang memeberi kesempatan kepada setiap siswa 

untuk menunjukkan partisipasinya kepada orang lain.  Tipe TPS ini memberikan 

kesempatan sedikitnya delapan kali lebih banyak kepada siswa untuk dikenali dan 
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menujukkan partisipasi mereka kepada orang lain dibandingkan dengan model 

klasikal. 

 

Kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi tercermin dalam langkah-langkah 

penerapan model pembelajaran TPS.  Arends dalam Trianto (2009:81) yang 

menyatakan bahwa tiga tahapan  terebut yaitu: (1) berfikir (thinking) yaitu guru 

mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang terkait dengan pelajaran dan 

siswa diberi waktu untuk memikirkan sendiri jawaban dari pertanyaan atau  

masalah tersebut; (2) berpasangan (pairing) yaitu guru meminta siswa berpasa-

ngan dan mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh.  Interaksi selama waktu 

yang disediakan dapat menyatukan jawaban jika suatu pertanyaan yang diajukan 

atau menyatukan gagasan apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi.  

Secara normal guru memberikan  waktu tidak lebih dari empat atau lima menit 

untuk berpasangan; (3) berbagi (sharing), yaitu guru meminta pasangan-pasangan 

untuk berbagi dengan keseluruh kelas yang telah mereka bicarakan.  Hal ini 

efektif sampai sekitar sebagian pasangan mendapatkan kesempatan untuk 

melaporkan. 

 

Dengan asumsi bahwa diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan 

kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan dalam TPS dapat memberi 

siswa lebih banyak waktu untuk berfikir, merespon, dan saling membantu.  Guru 

hanya berperan menyajikan sedikit materi dan menginginkan siswanya untuk 

memikirkan, berpasangan dan berbagi mengenai materi yang disajikan guru 

dengan sumber pustaka yang disediakan (Sugiyarsih, 2013:50). 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa TPS adalah model pembelajaran kooperatif yang 

dapat digunakan agar siswa dapat aktif dengan cara yang sederhana serta tidak 

memakan banyak waktu.   

 

4. Komunikasi Matematis 

 

Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan hal yang sangat lumrah 

untuk kita lakukan.  Komunikasi merupakan suatu proses di mana pesan 

disampaikan oleh penyampai pesan kepada penerima. Pesan tersebut dapat berupa 

perasaan atau hasil pemikiran sendiri, atau hanya pendapat orang lain dengan 

maksud agar mengubah keterampilan dan pengetahuan penerima (Arikunto, 

1988:85). 

 

Namun, masyarakat masih tabu dengan anggapan bahwa matematika merupakan 

sebuah bahasa yang perlu untuk dikomunikasikan.  Padahal, menurut Reys dalam 

Suherman, dkk (2003:16) matematika merupakan suatu bahasa yang sangat perlu 

untuk dikomunikasikan, baik secara lisan maupun tulisan sehingga informasi yang 

disampaikan dapat diketahui dan dipahami oleh orang lain. 

 

Menurut Baroody (2003) dalam Kadir (2008), ada dua alasan mengapa 

kemampuan matematika itu sangat penting dibutuhkan dalam berkomunikasi, 

yaitu: (1) mathematics as language; matematika tidak hanya sekedar alat bantu 

berfikir (a tool to and thinking), alat untuk menemukan pola, atau menyelesaikan 

masalah, namun matematika juga adalah alat yang tak terhingga nilainya untuk 

mengkomunikasikan berbagai ide dengan jelas, dan (2) mathematics learning as 

social activity, sebagai aktivitas sosial dalam pembelajaran matematika, interaksi 
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antar siswa, yang merupakan bagian penting untuk memelihara dan mengem-

bangkan potensi matematika siswa.  

 

Ernest (1994:94) mendukung pendapat Baroody dengan menjelaskan bahwa: (1) 

komunikasi matematis non-verbal menekankan pada interaksi siswa dalam dunia 

yang kecil dan penafsirannya non-verbal serentak mereka terhadap interaksi 

lainnya, dan (2) komunikasi matematis lisan (verbal) menenkankan interaksi lisan 

mereka satu sama lain dan dengan guru ketika mereka membangun tujuan dengan 

membuat pembagian yang sesuai.  Kedua jenis komunikasi matematis ini mema-

inkan peran penting dalam interaksi di kelas matematika.  Hal ini dapat membantu 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa sesuai standar yang 

diinginkan. 

 

Dalam NCTM (2000:60), disebutkan bahwa komunikasi adalah bagian esensial 

dari matematika dan pendidikan matematik.  Pendapat ini mengisyaratkan 

pentingnya komunikasi dalam pembelajaran matematika.  Wahyudin (2008) 

menambahkan bahwa komunikasi merupakan cara berbagai gagasan dan 

menglarifikasi pemahaman.  Melalui komunikasi, gagasan menjadi obyek-obyek 

refleksi, penghalusan, diskusi, dan perombakan.  Proses komunikasi juga mem-

bantu membangun makna dan kelenggangan untuk gagasan-gagasan serta juga 

menjadikan gagasan-gagasan itu diketahui publik. 

 

Cockroft dalam Shadiq (2008:32) mengemukaan sebuah pernyataan yang 

sekaligus merangkum berbagai pendapat sebelumnya, “We believe that all these 

perceptions of the usefulness of mathematics arise from the fact that mathematics 

provides a meisures of communication which is powerful, concise, and 
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unambigous.”  Pernyataan tersebut adalah tentang perlunya para siswa belajar 

matematika dengan alasan bahwa matematika merupakan alat komunikasi yang 

sangat kuat, teliti, dan tidak membingungkan. 

 

Fachrurazi (2011:81) mengemukakan sebuah teori mengenai komunikasi 

matematis.  Dia menyebutkan bahwa: 

Komunikasi matematis merfleksikan pemahaman matematis dan 

merupakan bagian dari daya matematis.  Siswa-siswa memelajari mate-

matika seakan-akan mereka berbicara dan menulis tentang apa yang mereka 

sedang kerjakan.  Mereka dilibatkan secara akrif dalam mengerjakan 

matematika, ketika mereka diminta untuk memikirkan ide-ide mereka, atau 

berbicara dan mendengarkan siswa lain, dalam berbagai ide, strategi, dan 

solusi.  Menulis mengenai matematika mendorong siswa untuk mereflek-

sikan pekerjaan merekadan menglarifikasi ide-ide untuk mereka sendiri. 

 

 

Sumarmo (2006:5) menyatakan bahwa kegiatan yang tergolong pada komunikasi 

matematis diantaranya adalah: 

1) Menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam 

bahasa, simbol, ide, atau model matematik. 

2) Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan maupun tulisan. 

3) Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematik 

4) Membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis 

5) Membuat konjektur, menyusun argumen, menemukan definisi, dan 

generalisasi 

6) Mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa 

sendiri.   

Penjelasan di atas memperlihatkan adanya lima aspek komunikasi, yaitu 

representasi (representation), mendengar (listening), membaca (reading), diskusi 

(discussion), dan menulis (writting).  Kelima aspek ini dapat dikembangkan 
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menjadi tahap-tahap proses komunikasi dalam pembelajaran matematika.  Kadir 

(2008) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berbagai aspek di atas dapat dilakukan dengan melihat kemampuan siswa dalam 

mendiskusikan masalah dan membuat ekspresi matematika secara tertulis baik 

gambar, model matematika, maupun simbol atau bahasa sendiri.  Kemampuan 

siswa berkomunikasi lisan sulit diukur oleh guru sehingga perlu membuat lembar 

observasi untuk mengamati kualitas diskusi yang diikuti siswa selama proses 

pembelajaran.  Sementara itu, kemampuan komunikasi matematis siswa secara 

tertulis dapat diketahui dengan memberikan soal-soal matematika kepada siswa 

untuk diselesaikan. 

 

NCTM (1989:214) merumuskan indikator-indikator komunikasi matematis bahwa 

kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran dapat dilihat dari 

(1) menggambar/ drawing, yaitu membuat gambar, diagram, atau tabel secara 

lengkap dan benar; (2) ekspresi matematika/ mathematical expression, kemam-

puan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan struktur-

strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan dan 

model-model situasi; (3) menulis/ written texts, yaitu menjelaskan secara mate-

matis, masuk akal dan jelas serta tersusun secara sistematis. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Komunikasi adalah proses untuk menyampaikan informasi kepada seseorang agar 

menerima informasi darinya.  Matematika sebagai salah satu bentuk bahasa yang 

perlu untuk dikomunikasikan.  Maka dari itu, siswa dalam mengikuti pembelajaran 

matematika perlu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi.   
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Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu kompetensi yang 

diharapkan dalam pembelajaran matematika. Komunikasi matematis membantu 

siswa membangun keberanian untuk berbicara di dalam kelas, baik antar siswa 

maupun dengan guru.  Kemampuan komunikasi matematis juga dapat membuat 

siswa mengkomunikasikan soal-soal matematika yang terdiri atas simbol-simbol 

matematika, serta antara uraian dengan gambaran mental dari gagasan matematika.  

Kemampuan komunikasi inilah yang mempengaruhi siswa dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan matematika.  Komunikasi matematis bukan hanya sekedar 

menyatakan ide melalui tulisan tetapi lebih luas lagi yaitu kemampuan siswa 

dalam hal berdiskusi, menjelaskan, menggambarkan, mendengar, menanyakan, 

klarifikasi, bekerja sama, menulis, dan akhirnya melaporkan apa yang telah 

dipelajari. 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan salah satu model 

pembelajaran matematika yang banyak melibatkan siswa selama proses 

pembelajaran.  Pembelajaran TPS dapat mendorong siswa aktif untuk mencari 

penyelesaian dari permasalahan yang diberikan, serta dapat belajar untuk saling 

bekerjasama dengan teman pasangannya dalam mencari penyelesaian. Ciri-ciri 

utama dalam pembelajaran kooperatif TPS adalah proses pembelajarannya terdiri 

dari tiga tahap, yaitu think (berpikir), pair (berpasangan), dan share (berbagi).  

Siswa diberi waktu untuk memikirkan jawaban dari permasalahan yang diberikan, 

kemudian mendiskusikannya dengan pasangannya yang dipilih berdasarkan 

kemampuan, sehingga pasangan-pasangannya heterogen.  ntuk mencari solusi 

yang tepat, setelah itu tiap pasangan akan berbagi pendapat dengan pasangan lain 

di kelas. 
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Selama proses pembelajaran, guru hanya bertindak sebagai motivator serta 

fasilitator siswa.  Setiap siswa diberi masalah yang memiliki bobot yang sama,  

Masing-masing perwakilan pasangan secara bergantian menjelaskan penyelesaian 

mereka kepada pasangan-pasangan yang lain.  Pada saat perwakilan menjelaskan, 

pasangan-pasangan yang lain tidak hanya mendengarkan, mereka dapat 

memberikan pendapat atau pertanyaan kepada pasangan yang menjelaskan, dan 

begitu seterusnya hingga minimal terdapat delapan pasangan yang menjelaskan di 

depan.   

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS diharapkan akan dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

C. Anggapan Dasar 

 

1. Seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Metro selama ini memperoleh materi  

pelajaran matematika yang sama dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa 

selain pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan 

pembelajaran konvensional dianggap memberikan kontribusi yang sama 

sehingga dapat diabaikan. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan uraian pada kerangka pikir maka dirumuskan suatu hipotesis dalam 

penelitian ini, yaitu: pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
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TPS dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII 

SMPN 9 Metro tahun pelajaran 2013/2014. 


