
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Dalam setiap kurikulum pendidikan nasional, mata pelajaran matematika selalu 

diajarkan pada setiap jenjang pendidikan dan setiap tingkatan kelas.  Secara tidak 

langsung, hal ini menunjukkan bahwa mata pelajaran matematika diharapkan 

dapat memenuhi penyediaan potensi sumber daya manusia yang handal, yakni 

manusia yang memiliki kemampuan yang sistematis, rasional dan cermat, jujur, 

objektif, kreatif, serta memiliki kemampuan bertindak efektif dan efisien, dan 

mampu bekerja sama.  Kemampuan tersebut hendaknya perlu disiapkan secara 

lebih dini melalui pembelajaran di dalam kelas. 

 

Oleh karena itu, guru dituntut untuk mengembangkan berbagai kemampuan 

matematis siswa. National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) (2000) 

mempublikasikan standar pembelajaran matematika yang meliputi: (1) 

kemampuan pemecahan masalah (problem solving); (2) kemampuann 

berkomunikasi (communication); (3) kemampuan berargumentasi/bernalar 

(reasonning); (4) kemampuan mengaitkan ide (connection); dan (5) kemampuan 

representasi (representation) 

 

Salah satu kemampuan yang menjadi sorotan di Indonesia adalah kemampuan 

 komunikasi.  Komunikasi perlu menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran  
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matematika, sebab melalui komunikasi, siswa dapat mengorganisasi dan 

mengonsolidasi berfikir matematikanya dan siswa dapat mengeksplorasi ide-ide 

matematika. 

 

Pentingnya kemampuan komunikasi matematis juga turut diperkuat oleh 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 (Depdiknas, 2006) tentang Standar 

Isi Mata Pelajaran Matematika yaitu agar siswa mampu: (1) memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh.; (2) mengko-

munikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah; dan (3) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

 

Dalam studinya, Fachrurazi (2011) mengungkapkan bahwa rata-rata kemampuan 

komunikasi matematis siswa berada dalam kualifikasi kurang.  Respons siswa 

terhadap soal-soal komunikasi mate-matis umumnya kurang.  Hal ini dikarenakan 

soal-soal komunikasi matematis masih merupakan hal-hal yang baru, sehingga 

siswa masih mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya.   

 

Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal komunikasi matematis juga 

diperkuat dalam sebuah survey yang dilakukan oleh TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) pada tahun 2011, yang menun-

jukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 38 dari 42 negara.  Nilai rata-rata 

skor pencapaian prestasi matematika yang diperoleh adalah 386 dengan standar 
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rata-rata yang digunakan TIMSS adalah 500.  Nilai ini turun 11 poin dari rata-rata 

skor pencapaian prestasi matematika tahun 2007 yaitu 397.  Hasil survey tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika di 

Indonesia berada pada level yang rendah dalam skala internasional (Rosnawati, 

2013:2). 

 

Rendahnya kemampuan komunikasi matematis juga terjadi di SMP Negeri 9 

Metro.  Berdasarkan hasil ulangan tengah semester pada semester ganjil, diketahui 

rata-rata nilai matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Metro Tahun Ajaran 

2013-2014 sebesar 59,490 dan siswa yang tuntas belajar (memperoleh nilai lebih 

besar dari atau sama dengan 71) hanya 28 orang atau sebesar 16,860% dari jumlah 

populasi. Angka tersebut masih di bawah batas kriteria ketuntasan minimal yang 

ditetapkan sekolah yaitu minimal 70% kelulusan.  Kemampuan komunikasi yang 

rendah tersebut salah satunya disebabkan karena guru terlalu banyak 

menerangkan, sehingga suasana di dalam kelas menjadi sangat tegang.  Padahal 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 19 (2007: 14) menjelaskan bahwa 

proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk ikut 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. 

 

Berdasarkan permasalahan kemampuan komunikasi matematis di atas, perlu 

dilakukan suatu model dalam pembelajaran matematika yang dapat mengem-

bangkan kemampuan komunikasinya.  Salah satunya adalah model pembelajaran 
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kooperatif tipe Think Pair Share (TPS).  Dengan adanya perbaikan model 

tersebut, diharapkan kemampuan komunikasi matematis siswa dapat meningkat. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, perlu diadakan penelitian 

tentang penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS ditinjau dari 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: “Apakah model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP 

Negeri 9 Metro?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa 

kelas VIII SMP Negeri 9 Metro. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan ter-

hadap perkembangan pembelajaran matematika, terutama terkait kemampuan 

komunikasi matematis siswa,dan model pembelajaran kooperatif tipe TPS. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru dan calon guru matematika, diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi acuan dan masukan dalam mengembangkan kemampuan 

mengajaranya serta dapat menjadi referensi dalam mencoba menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi kepala sekolah, diharapkan memperoleh informasi sebagai upaya 

dalam membina para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

terutama matematika.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. TPS merupakan sebuah model pembelajaran kooperatif yang efektif dan 

mudah diterapkan, yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa.  

Model pembelajaran kooperatif ini memungkinkan siswa agar memiliki lebih 

banyak waktu untuk berfikir, merespons, dan saling bekerja sama dengan 

teman sekelompoknya. 

2. Komunikasi matematisadalah suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan 

atau mengekspresikan gagasan-gagasan, ide-ide, dan pemahamannya tentang 

materi matematika yang mereka pelajari, misalnya berupa konsep, rumus, 

atau metode penyelesaian suatu masalah.  Kemampuan komunikasi yang 

diamati dalam penelitian ini hanya berdasarkan aspek kognitif.  Indikator ke-

mampuan komunikasi matematis yang diamati dalam penelitian ini dapat 

dilihat dari : (1) kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui 

tulisan; (2) kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi 
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ide-ide matematika dalam bentuk visual lainnya; (3) kemampuan dalam 

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

strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan dan 

model-model situasi. 

3. Meningkatkan adalah upaya memperbaiki yang dilakukan dengan  

penggunaan pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Metro.  Dikatakan 

meningkat apabila rata-rata peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

siwa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS lebih tinggi dari pada rata-rata peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. 

4. Materi yang diterapkan pada penelitian ini adalah lingkaran. 


