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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK
TALK WRITE DITINJAU DARI KEMAMPUAN

KOMUNIKASI MATEMATIS
(Studi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 20 Bandarlampung

Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

Anika Yanti

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pem-

belajaran kooperatif tipe Think Talk Write ditinjau dari kemampuan komunikasi

matematis. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 20

Bandarlampung semester genap tahun pelajaran 2016/2017 yang terdistribusi

dalam empat belas kelas. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIII-K dan

VIII-M yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Desain penelitian

yang digunakan adalah pretest–posttest control group design. Data penelitian

diperoleh melalui tes kemampuan komunikasi matematis. Analisis data penelitian

ini menggunakan uji- . Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write tidak efektif ditinjau dari

kemampuan komunikasi matematis.

Kata Kunci: Efektivitas, Komunikasi Matematis, Think Talk Write
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya

manusia, karena pendidikan mengusahakan suatu lingkungan yang dapat

mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan siswa secara optimal. Seperti

yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 yaitu pendidikan adalah usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan

negara.

Proses pembelajaran merupakan inti dari pendidikan pada tiap jenjang pendidikan.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan No 1 Tahun 2008

tentang Standar Proses Satuan Pendidikan, proses pembelajaran untuk setiap mata

pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran

pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan
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kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis

peserta didik yang pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. PP

RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Isi, menyebutkan bahwa untuk tiap jenjang

pendidikan dasar, menengah dan tinggi wajib memuat mata pelajaran matematika.

Hal tersebut menunjukan bahwa matematika menjadi mata pelajaran yang penting

untuk dikuasai siswa.

Tujuan diberikannya mata pelajaran matematika di sekolah menurut Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 adalah agar peserta didik

memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan
mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan
tepat, dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan
gagasan dan pernyataan  matematika

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi
yang diperoleh

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain
untuk memperjelas keadaan atau masalah

5. 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.

Dari tujuan di atas beberapa kemampuan yang ingin dikembangkan antara lain

pemahaman konsep, penalaran, representasi, komunikasi, dan pemecahan

masalah. Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika, seorang siswa harus

dapat memiliki pemahaman matematis yang baik. Pemahaman matematis sangat

erat kaitannya dengan komunikasi matematis. Siswa yang sudah mempunyai

kemampuan pemahaman matematis dituntut juga untuk bisa mengkomunikasikan

pemahamannya tersebut, agar pemahamannya dapat dimanfaatkan oleh orang lain.
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Indonesia merupakan salah satu negara dengan kemampuan matematika yang

masih kurang dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini terlihat dari hasil

survey internasional yang dilakukan Programme for International Student

Assessment (PISA) pada tahun 2012, bahwa kemampuan matematika siswa di

Indonesia menduduki peringkat ke-64 dari 65 negara dengan skor 375 yang

berarti kurang dari 1% siswa Indonesia yang memiliki kemampuan baik di bidang

matematika (OECD, 2012). Demikian pula dengan hasil studi Trends in

International Mathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2011 yang

menyatakan skor rata-rata prestasi matematika di Indonesia berada diperingkat 38

dari 42 negara (NCES, 2011). Hasil survey yang dilakukan oleh PISA dan TIMSS

mengindikasikan bahwa kemampuan matematis siswa di Indonesia masih sangat

rendah. Salah satu kemampuan matematis yang masih rendah adalah kemampuan

komunikasi matematis siswa.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan komunikasi

matematis siswa yaitu proses pembelajaran di sekolah masih menggunakan

pembelajaran konvensional. Hal ini diungkapkan oleh Asmin (2003 : 2), bahwa

pembelajaran matematika di Indonesia masih banyak guru yang melakukan proses

pembelajaran matematika di sekolah dengan pembelajaran konvensional. Pada

umumnya, pembelajaran matematika dilakukan guru kepada siswa adalah dengan

tujuan siswa dapat mengerti dan menjawab soal yang diberikan oleh guru, tetapi

siswa tidak pernah atau jarang dimintai penjelasan asal mula mereka mendapatkan

jawaban tersebut akibatnya siswa jarang berkomunikasi dalam matematika.

Kemampuan komunikasi siswa sulit untuk dilihat baik lisan maupun tulisan

karena siswa identik hanya mendengar penjelasan dari guru tanpa terlibat aktif
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dalam proses pembelajaran. Apabila siswa terlibat aktif dalam proses belajar,

mereka akan lebih mampu membangun gagasan, ide, dan konsep matematika.

Sehingga siswa akan memiliki konsep atas topik matematika tersebut. Selain itu,

mereka juga dapat mengembangkan pengetahuannya.

Rendahnya kemampuan komunikasi siswa juga terjadi di SMP Negeri 20

Bandarlampung. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pada hari rabu, 16

desember 2016 dengan guru bidang studi matematika di sekolah tersebut.

Pembelajaran matematika masih menggunakan pembelajaran konvensional

sehingga kemampuan komunikasi siswa kurang maksimal. Melihat kenyataan di

lapangan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa masih tergolong

rendah, maka perlu suatu model pembelajaran yang mampu memberikan

rangsangan kepada siswa agar siswa menjadi aktif. Siswa aktif diartikan siswa

mampu dan berani mengemukakan ide, menjelaskan masalah, bertukar pikiran

dengan teman dan mencari alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.

Saat ini ada berbagai model dan tipe pembelajaran yang telah dikembangkan

dalam rangka meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Salah

satu model pembelajaran yang berkembang adalah pembelajaran kooperatif.

Penggunaan pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran

yang dapat meningkatkan komunikasi siswa dalam mempelajari matematika.

Huda (2011: 29) mendefinisikan bahwa kelompok kecil kooperatif sebagai

suasana pembelajaran dimana siswa saling berinteraksi dalam kelompok-

kelompok kecil untuk mengerjakan tugas akademik dalam mencapai tujuan

bersama. Salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif adalah Think Talk Write.
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Pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write adalah pembelajaran kooperatif

yang menekankan pada proses berpikir, berbicara, dan menulis. Pembelajaran

kooperatif tipe Think Talk Write mengarahkan siswa untuk mengembangkan

kemampuan komunikasi matematis mereka melalui tiga tahap proses tersebut.

Pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write diawali dengan pembagian teks

bacaan berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) oleh guru kepada masing-masing siswa

yang sudah terbagi dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok ini terdiri dari

3-5 orang siswa heterogen. Selanjutnya masuk ke dalam tahap think, yaitu siswa

membaca serta memahami masalah yang disajikan dalam LKS lalu membuat

catatan kecil mengenai hal-hal yang belum dipahami untuk dibawa ke forum

diskusi. Tahap berikutnya yaitu talk, dimana siswa secara berkelompok

membahas apa saja masalah yang mereka temui dari masing-masing anggota

kelompok untuk mencari solusi bersama. Kemudian tahap terakhir yaitu write,

dimana siswa menuliskan apa yang telah ia peroleh dari diskusi kelompok

sehingga siswa berhasil mengonstruksi sendiri pengetahuan sebagai hasil

kolaborasi. Dari ketiga aktivitas tersebut pembelajaran kooperatif tipe Think Talk

Write diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa.

Hasil penelitian yang relevan dari Wijaya (2014) menyatakan bahwa kemampuan

komunikasi matematis siswa yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe

Think Talk Write lebih tinggi dari pada kemampuan komunikasi matematis siswa

yang menggunakan pembelajaran konvensional. Berdasarkan hal tersebut, peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas pembelajaran kooperatif

tipe Think Talk Write ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa di

SMP Negeri 20 Bandarlampung.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah “Apakah pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write efektif jika

ditinjau dari  kemampuan komunikasi matematis?”

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dijabarkan pertanyaan penelitian

secara rinci sebagai berikut:

1. Apakah kemampuan komunikasi matematis siswa dengan pembelajaran Think

Talk Write lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional?

2. Apakah persentase siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis

dengan nilai minimum 74 pada kelas dengan pembelajaran Think Talk Write

lebih dari 60%?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran kooperatif tipe Think Talk

Write ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis mampu memberikan sumbangan terhadap

perkembangan pembelajaran matematika, terkait kemampuan komunikasi

matematis dan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi siswa, memberikan pengalaman baru dalam belajar matematika,

menumbuhkan semangat dalam belajar serta menumbuhkan rasa saling

tolong menolong, interaksi dan kerja sama antar siswa dalam kemampuan

komunikasi matematis.

b. Bagi guru, memberikan wawasan dan menjadi model pembelajaran

alternatif yang dapat diterapkan untuk mengembangkan kemampuan

komunikasi matematis.

c. Bagi peneliti, menjadi sarana mengembangkan ilmu pengetahuan dalam

bidang pendidikan matematika dan sebagai referensi atau acuan untuk

penelitian yang sejenis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan suatu model

pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pada

penelitian ini, tingkat keberhasilan yang dimaksud yaitu:

a. kemampuan komunikasi matematis siswa dengan pembelajaran Think Talk

Write lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional

b. persentase siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis

dengan nilai minimum 74 lebih dari 60%

2. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan

kelompok-kelompok kecil untuk menciptakan suatu interaksi dan kerja sama

antar siswa sehingga siswa dapat mengembangkan ide-ide, serta memiliki rasa
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tanggung jawab dalam kelompok, dan mengerjakan sesuatu untuk mencapai

tujuan bersama.

3. Pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write merupakan pembelajaran yang

menggunakan kelompok–kelompok kecil terdiri dari 3–5 orang. Disini siswa

dituntut untuk aktif dalam berkelompok, berdiskusi, dan berbagi ilmu

pengetahuan. Pembelajaran ini terdiri dari tiga tahap yaitu berpikir (think),

berbicara (talk), dan menulis (write). Pertama tahap think, siswa secara

individu memahami dan memikirkan solusi dari permasalahan yang diberikan

guru kemudian menuliskannya dalam catatan kecil. Kedua tahap talk, siswa

saling menyampaikan idenya dalam kelompok sehingga diperoleh jawaban

dan kesimpulan dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Terakhir tahap

write, siswa menuliskan jawaban dan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok

untuk membangun pengetahuan baru.

4. Pembelajaran konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu

pembelajaran dengan langkah - langkah berikut: diawali dengan penyampaian

materi oleh guru, pemberian contoh soal dan latihan.

5. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam

menyampaikan ide atau gagasan matematika baik secara lisan maupun tulisan

untuk memperoleh informasi, saling berbagi pikiran serta menilai dan

mempertajam ide agar dapat meyakinkan orang lain. Melalui kemampuan

komunikasi matematis ini siswa dapat mengembangkan pemahaman

matematika bila menggunakan bahasa matematika yang benar untuk menulis

tentang matematika, mengklarifikasi ide-ide dan belajar membuat argumen

serta mempresentasikan ide-ide matematika secara lisan, gambar, dan simbol.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas berasal dari kata efektif yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(Depdiknas, 2008) berarti pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi

efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan

orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Secara umum

pengertian efektivitas menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai, sehingga

kata efektifitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat

dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak

dicapai. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efektivitas

pembelajaran.

Hamalik (2004: 171) menyatakan pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran

yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri dengan

melakukan aktivitas-aktivitas belajar. Penyediaan kesempatan belajar ini

diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir siswa dan memberikan peluang

bagi mereka untuk mengungkapkan gagasan atau ide-ide yang mereka miliki.

Oleh karena itu, guru dituntut juga untuk dapat merancang bahan belajar yang

mampu menarik dan memotivasi siswa untuk belajar.
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Mulyasa (2006: 193) menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif jika

mampu memberikan pengalaman baru dan membentuk kompetensi peserta didik,

serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Jadi,

efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan

tingkat keberhasilan dari suatu pembelajaran dan erat kaitannya dengan

ketercapaian kompetensi siswa. Menurut Wicaksono (2008), bahwa pembelajaran

dikatakan efektif apabila pembelajaran tersebut dapat meningkatkan hasil belajar

siswa atau secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaaan yang

signifikan antara pemahaman awal sebelum pembelajaran dan pemahaman setelah

pembelajaran. Salah satu kriteria keefektifan menurut wicaksono mengacu pada

ketuntasan belajar. Pembelajaran dapat dikatakan tuntas apabila sekurang-

kurangnya 75% dari jumlah siswa yang memperoleh ketuntasan minimal 60

dalam peningkatan hasil belajar. Dalam pelaksanaannya, penggunaan kriteria

ketuntasan bergantung dari ketetapan tiap sekolah, untuk kriteria ketuntasan

minimal di SMP Negeri 20 Bandarlampung adalah 74.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran

adalah pembelajaran yang membuat siswa lebih berperan aktif dalam proses

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam

penelitian ini, pembelajaran dikatakan efektif apabila (a) kemampuan komunikasi

matematis siswa dengan pembelajaran Think Talk Write lebih tinggi dibandingkan

dengan pembelajaran konvensional, dan (b) Persentase siswa yang memiliki

kemampuan komunikasi matematis dengan nilai minimum 74 pada kelas dengan

pembelajaran Think Talk Write lebih dari 60%.
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2. Pembelajaran Kooperatif

Lie (2003: 19) mengatakan bahwa dalam pembelajaran kooperatif siswa

diarahkan untuk bisa berkerjasama, mengembangkan diri, dan bertanggung jawab

secara individu. Pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa untuk

meningkatkan sikap positif pada matematika. Melalui kerjasama dalam kelompok,

siswa membangun rasa percaya diri untuk dapat menyelesaikan suatu

permasalahan.

Menurut Suherman (2003: 260), bahwa pembelajaran kooperatif merupakan

pembelajaran yang mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai

sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, pembelajaran

kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antar

siswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Dengan

belajar kelompok, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling membantu, berbagi

tanggungjawab, berinteraksi sesama teman, berbagi pengalaman dan pengetahuan.

Dalam pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya belajar menerima apa yang

disajikan oleh guru, melainkan bisa juga saling belajar dari sesama siswa lainnya.

Pembelajaran kooperatif menekankan kerjasama tim, sehingga jika sekelompok

siswa duduk bersama namun belum terjadi kerja sama dalam meyelesaikan tugas

atau masalah yang diberikan, maka ini bukanlah suatu pembelajaran kooperatif.

Oleh karena itu, pembelajaran kooperatif dapat membuat siswa terbiasa dengan

kerjasama tim untuk menyelesaikan masalah atau tugas yang diberikan, sehingga

terciptalah suatu ketergantungan positif.



12

Menurut Rusman (2010: 211) terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam

pembelajaran yang menggunakan kooperatif, pembelajaran dimulai dengan guru

menyampaikan tujuan pembelajaran dan diiringi dengan memberi motivasi agar

siswa lebih tertarik untuk belajar, fase ini diikuti oleh penyajian informasi, sering

kali dengan bahan bacaan daripada secara verbal. Selanjutnya, siswa

dikelompokkan ke dalam tim-tim belajar, fase ini kemudian diikuti dengan

bimbingan oleh guru pada siswa saat siswa bekerja sama untuk menyelesaikan

tugas bersama mereka. Lalu berikutnya adalah presentasi hasil akhir kerja

kelompok, atau evaluasi tentang apa yang telah mereka pelajari dan terakhir

diikuti dengan pemberian penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok maupun

individu. Pembelajaran kooperatif dalam matematika akan dapat membantu para

siswa meningkatkan sikap positif siswa dalam matematika.

Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan kelompok-

kelompok kecil untuk menciptakan suatu interaksi dan kerja sama antar siswa

sehingga siswa dapat mengembangkan ide-ide, serta memiliki rasa tanggung

jawab dalam sebuah tim atau kelompok, mengerjakan sesuatu untuk mencapai

tujuan bersama.

3. Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write

Beberapa tipe pembelajaran kooperatif telah dikembangkan oleh para ahli, salah

satunya adalah tipe Think Talk Write. Menurut Ngalimun (2013: 170), bahwa

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write merupakan pembelajaran yang

dimulai dengan berpikir melalui bacaan (menyimak, memahami dan alternative
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solusi), hasil bacaannya dikomunikasikan dengan presentasi, diskusi dan

kemudian buat laporan hasil diskusi.

Yamin dan Basun (2009: 90) menyebutkan langkah-langkah pembelajaran

kooperatif tipe Think Talk Write antara lain (1) guru membagi teks bacaan berupa

lembar kerja siswa yang memuat masalah dan petunjuk beserta prosedur

pengerjaannya, (2) siswa membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan

secara individual, kemudian catatan dibawa ke forum diskusi (think), (3) siswa

berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi catatan (talk).

Guru berperan sebagai mediator lingkungan belajar, dan (4) siswa mengonstruksi

sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasi (write).

Pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write memiliki beberapa karakteristik.

Menurut Hasanah (2012: 15), karakteristik pembelajaran kooperatif tipe Think

Talk Write yang membedakan dengan pembelajaran konvensional, yaitu (1)

melibatkan setiap siswa secara aktif dalam melakukan eksplorasi suatu konsep,

(2) mengonstruksi dengan benar pengetahuan awal siswa baik dari pengalaman

maupun informasi yang diterima, (3) pembelajaran Think Talk Write dibangun

oleh kemampuan berpikir, berbicara, dan menulis. Siswa dikelompokkan secara

heterogen kemudian diberikan permasalahan untuk dipikirkan, didiskusikan dalam

kelompok kemudian dicari solusi, (4) dalam kegiatan pembelajaran siswa

mendapat lembar kerja siswa yang harus dipahami secara individu sebelum

didiskusikan dalam kelompok, (5) termasuk model pembelajaran yang dilakukan

secara kooperatif, dan (6) karena terdapat langkah diskusi maka guru dengan

mudah mengetahui miskonsepsi siswa dan diarahkan dalam pemahaman konsep.
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Berdasarkan uraian diatas, terdapat tiga tahapan dalam pembelajaran kooperatif

tipe Think Talk Write. Adapun tiga tahapan tersebut yaitu berpikir (think),

berbicara (talk), dan menulis (write). Pertama tahap think, siswa secara individu

memahami dan memikirkan solusi dari permasalahan yang diberikan guru

kemudian menuliskannya dalam catatan kecil. Kedua tahap talk, siswa saling

menyampaikan idenya dalam kelompok sehingga diperoleh jawaban dan

kesimpulan dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Terakhir tahap write,

siswa menuliskan jawaban dan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok untuk

membangun pengetahuan baru.

4. Pembelajaran Konvensional

Konvensional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991: 523) artinya

berdasarkan kebiasaan atau tradisional. Jadi, pembelajaran konvensional adalah

pembelajaran yang biasa atau sering dilakukan oleh guru. Menurut Sanjaya (2009:

177), bahwa pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang menekankan

pada penyampaian materi secara lisan dari guru kepada siswa dengan maksud

agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Dalam pembelajaran

konvensional guru yang berperan aktif pada proses pembelajaran. Pembelajaran

didominasi oleh guru sebagai pentransfer ilmu, sementara siswa lebih pasif

sebagai penerima ilmu. Guru menjelaskan dengan cara berceramah, memberikan

contoh, kemudian siswa diberikan latihan, sehingga mengakibatkan siswa kurang

aktif dalam proses pembelajaran.

Menurut Ruseffendi (2005: 17), bahwa pembelajaran konvensional pada

umumnya memiliki kekhasan tertentu, misalnya lebih mengutamakan hafalan
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daripada pengertian, menekankan pada keterampilan berhitung, mengutamakan

hasil daripada proses, dan pengajaran berpusat pada guru. Sedangkan, Djamarah

dan Zain (2006: 148) mengemukakan bahwa model pembelajaran konvensional

memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan model pembelajaran konvensional

yaitu tidak memerlukan waktu yang lama karena hanya menjelaskan materi dan

dapat diikuti oleh siswa yang banyak sehingga waktu yang diperlukan lebih

efesien, mudah mempersiapkan dan melaksanakannya, dan guru mudah

menguasai kelas. Sedangkan kelemahan model pembelajaran konvensional yaitu

siswa menjadi pasif, pembelajaran didominasi oleh guru dan tidak banyak

mendapat umpan balik atau cenderung searah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada model pembelajaran

konvensional, guru berperan sebagai pemindah informasi kepada siswa dan siswa

sebagai pendengar yang bersifat pasif selama proses pembelajaran berlangsung.

Selain itu, pemahaman siswa dibangun berdasarkan hafalan. Pembelajaran

konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu pembelajaran dengan

langkah - langkah sebagai berikut: diawali dengan penyampaian materi oleh guru,

pemberian contoh soal dan latihan.

5. Kemampuan Komunikasi Matematis

Komunikasi menurut Sanjaya (2012: 81) merupakan proses penyampaian pesan

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

mempengaruhi penerima pesan. Komunikasi dapat secara langsung berupa lisan

maupun secara tidak langsung melalui media dan tulisan. Tujuan dari komunikasi

adalah tersampaikannya makna ucapan dengan baik antara penyampai dan
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penerima pesan. Oleh karna itu, perlu dipikirkan bagaimana caranya agar pesan

yang disampaikan seseorang itu dapat dipahami oleh orang lain. Hal ini sejalan

dengan pendapat Bistari (2010: 13) yang mengemukakan bahwa komunikasi

adalah proses berbagi makna melalui verbal dan nonverbal. Melalui komunikasi

manusia dapat berhubungan satu sama lain.

Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih.

Untuk terjadinya proses komunikasi dapat dikatakan berlangsung bila terdapat

empat aspek komunikasi yaitu komunikator, pesan, media, dan komunikan. Alat

utama dalam melakukan komunikasi adalah bahasa. Matematika merupakan salah

satu bahasa yang juga dapat digunakan dalam berkomunikasi selain bahasanya

sendiri. Matematika merupakan bahasa yang universal, dimana untuk satu symbol

dalam matematika dapat dipahami oleh setiap orang dengan bahasa apapun

didunia, misalnya dalam matematika untuk menyatakan jumlah digunakan

lambang Σ, dan semua orang memahami bahwa lambang itu menyatakan jumlah.

Terakhir komunikan yakni pihak yang menerima pesan. Peranan masing-masing

komponen tersebut jelas berbeda dan saling melengkapi satu sama lain. Apabila

salah satu dari komponen tersebut tak berfungsi dengan baik, maka proses

komunikasi yang terjadi tidak akan berjalan efektif.

Menurut The Intended Learning Outcomes (Armiati, 2009), bahwa komunikasi

matematika adalah suatu keterampilan penting dalam matematika yaitu

kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren kepada

teman, guru dan lainnya melalui bahasa lisan dan tulisan. Melalui keterampilan ini

siswa mengembangkan dan memperdalam pemahaman matematika mereka bila
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mereka menggunakan bahasa matematika yang benar untuk berbicara dan menulis

tentang apa yang mereka kerjakan. Bila siswa berbicara dan menulis tentang

matematika, mereka mengklarifikasi ide-ide mereka dan belajar bagaimana

membuat argumen yang meyakinkan dan merepresentasikan ide-ide matematika

secara verbal, gambar dan symbol.

Sumarmo (2002: 15) menyatakan bahwa komunikasi matematis meliputi

kemampuan siswa dalam (1) Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram

ke dalam ide matematika, (2) Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik,

secara lisan dan tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar, (3)

Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika, (4)

Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, (5) Membaca

dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis, (6) Membuat

konjengtur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi, dan (7)

Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang dipelajari.

Fachrurazi (2011: 81) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis

meliputi kemampuan siswa dalam (1) menulis matematis (written text). Pada

kemampuan menulis matematis, siswa dituntut untuk menuliskan penjelasan dari

jawaban atas permasalahannya secara jelas, logis, dan sistematis; (2) menggambar

secara matematis (drawing). Pada kemampuan menggambar secara matematis,

siswa dituntut untuk melukiskan gambar, diagram dan tabel secara lengkap dan

benar; (3) ekspresi matematis (mathematical expression). Pada kemampuan

ekspresi matematis, siswa diharapkan untuk mengekspresikan konsep matematika

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika



18

dengan benar, kemudian melakukan perhitungan atau mendapatkan solusi dari

permasalahan yang diberikan secara lengkap dan benar.

Terdapat beberapa indikator dalam kemampuan komunikasi matematis. NCTM

(2000) dalam Principles and Standards for School Mathematics menyatakan

bahwa indikator kemampuan komunikasi matematis meliputi:

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 istilah-istilah, notasi-notasi matematika

dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan

hubungan-hubungan dengan model- model situasi.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kemampuan komunikasi

matematis adalah kemampuan penyampaian ide atau gagasan matematika baik

secara lisan maupun tulisan. Kemampuan komunikasi matematis yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematis tertulis

dengan indikator sebagai berikut (a) menggambarkan situasi masalah dan

menyatakan solusi masalah menggunakan gambar, simbol dan model matematika,

(b) menjelaskan ide matematika secara tulisan, dan (c) mengungkapkan kembali

suatu uraian matematika secara tulisan dengan bahasa sendiri secara tepat.
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B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write

ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis ini merupakan penelitian yang

terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam Penelitian ini yang

menjadi variabel bebas adalah pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write,

sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan komunikasi matematis.

Rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa mengindikasikan bahwa

pembelajaran yang dilakukan belum efektif. Selama ini guru masih menggunakan

model pembelajaran konvesional. Proses pembelajaran yang dilakukan didominasi

oleh guru. Dalam proses pembelajaran dikelas siswa terkesan pasif karna

pembelajaran dikelas hanya ada proses transfer pengetahuan searah dari guru

kesiswa tanpa adanya keterlibatan langsung pada siswa. Akibatnya, siswa

cenderung bosan dan belajar dalam kondisi yang tidak menyenangkan sehingga

menyebabkan tidak adanya semangat siswa dan pemahaman yang dimiliki siswa

hanya sebatas yang mereka ketahui saja tanpa ada pemahaman baru yang

dibangun melalui proses komunikasi. Agar kemampuan komunikasi matematis

siswa menjadi lebih baik, maka diperlukan suatu strategi atau cara agar siswa

lebih aktif dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Salah satu model

pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam belajar adalah pembelajaran

kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang

melibatkan kegiatan belajar kelompok yang terstruktur dan bekerja bersama-sama

untuk menyelesaikan masalah dalam mencapai tujuan bersama. Dalam

pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya belajar menerima apa yang disajikan
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oleh guru, melainkan juga bisa saling belajar dari sesama siswa lainnya sehingga

terjadi komunikasi matematis siswa.

Salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif adalah tipe Think Talk Write.

Pembelajaran Think Talk Write merupakan salah satu pembelajaran yang dapat

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dengan cara melibatkan

siswa secara aktif. Dalam pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write terdapat

tiga tahapan. Adapun tiga tahapan yang dilalui siswa dalam pembelajaran

kooperatif tipe Think Talk Write yaitu think (berpikir), talk (berdiskusi), dan write

(menulis atau mengkonstruksi hasil diskusi). Pembelajaran kooperatif tipe Think

Talk Write diawali dengan pembagian teks bacaan berupa Lembar Kerja Siswa

(LKS) oleh guru kepada masing–masing siswa yang sudah terbagi dalam

kelompok–kelompok kecil. Kelompok ini terdiri dari 3–5 orang siswa heterogen.

Selanjutnya masuk ke dalam tahapan think, yaitu siswa secara individu membaca

serta memahami masalah yang disajikan dalam LKS lalu membuat catatan kecil

mengenai hal–hal yang dipahami maupun yang belum dipahami untuk dibawa ke

forum diskusi. Hal ini akan mendorong tercapainya indikator kemampuan

komunikasi matematis siswa, yaitu dalam menggambarkan situasi dan solusi

masalah menggunakan gambar, simbol dan model matematika.

Tahap kedua yaitu talk, siswa menyampaikan ide yang diperolehnya pada tahap

think kepada teman sekelompok. Pada tahap ini, siswa berkomunikasi dengan

menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Pemahaman dibangun

melalui interaksinya dalam diskusi. Diskusi diharapkan dapat menghasilkan solusi

atas masalah yang diberikan. Selain itu, pada tahap ini siswa memungkinkan
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untuk terampil berbicara. Tahap ini juga mendorong tercapainya indikator

kemampuan komunikasi matematis siswa yaitu siswa akan mampu menjelaskan

ide matematika dan dapat mengungkapkan kembali suatu uraian matematika

dengan bahasa sendiri. Disini guru berperan sebagai fasilitator yang

mengendalikan suasana diskusi agar tetap kondusif. Kemudian tahap terakhir

yaitu write, dimana siswa akan menuliskan apa yang telah mereka peroleh dari

hasil diskusi kelompok.

Berdasarkan uraian di atas, maka kemampuan komunikasi matematis dengan

pembelajaran Think Talk Write menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan

pembelajaran konvensional dan persentase siswa yang memiliki kemampuan

komunikasi matematis dengan nilai minimum 74 pada kelas dengan pembelajaran

Think Talk Write memungkinkan lebih dari 60%.

C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Semua siswa kelas VIII SMP Negeri 20 Bandarlampung tahun pelajaran

2015/2016 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum yang

diterapkan.

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa

selain pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write dianggap memberikan

pengaruh yang sama.
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D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

a. Hipotesis Umum

Pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write efektif ditinjau dari

kemampuan komunikasi matematis.

b. Hipotesis Kerja

1. Kemampuan komunikasi matematis siswa dengan pembelajaran Think

Talk Write lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.

2. Persentase siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis

dengan nilai minimum 74 pada kelas dengan pembelajaran Think Talk

Write lebih dari 60%.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 20 Bandarlampung. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 20 Bandarlampung

Tahun Ajaran 2016/2017 yang terdistribusi dalam 14 kelas. Pengambilan sampel

dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan

mengambil dua kelas dari 7 kelas yang diajar oleh guru bidang studi matematika

yang sama dan memiliki rata-rata nilai ujian MID semester ganjil yang relatif

sama.

Tabel 3.1 Rata-Rata Nilai Ujian MID Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016

Kelas Rata-Rata Nilai
VIII (G) 35,00
VIII (H) 34,19
VIII (I) 29,10
VIII (J) 37,16
VIII (K) 33,27
VIII (L) 30,00
VIII (M) 33,22

Rata-Rata Kelas 33,13
(Sumber: SMPN 20 Bandarlampung)

Dari Tabel 3.1, diketahui bahwa rata-rata kelas yang relatif sama adalah kelas VIII

K dan kelas VIII M, sehingga terpilihlah kelas VIII K sebagai kelas eksperimen

yaitu kelas yang mendapatkan pembelajaran Think Talk Write dan kelas VIII M

sebagai kelas kontrol yaitu kelas yang mendapatkan pembelajaran konvensional.
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B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (quasi experimental

research). Hal ini karena tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mengendalikan

dan memanipulasi semua faktor yang relevan. Budiyono (2003: 82-83)

mengemukakan bahwa tujuan penelitian eksperimen semu adalah untuk

memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat

diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak

memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasikan semua variabel yang

relevan.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang terdiri dari satu

variabel bebas yaitu pembelajaran Think Talk Write dan satu variabel terikat yaitu

kemampuan komunikasi matematis. Desain yang digunakan adalah pretest –

posttest control group design. Menurut Furchan (2007: 368) desain pelaksanaan

penelitian sebagai berikut.

Tabel 3.2 Desain Penelitian pretest – posttest control group design

Kelompok
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest
E Y1 Think Talk Write Y2

K Y1 Konvensional Y2

Keterangan:
E : kelas eksperimen dengan pembelajaran Think Talk Write
K : kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional
Y1 : kemampuan komunikasi matematis siswa sebelum diberikan perlakuan
Y2 : kemampuan komunikasi matematis siswa setelah diberikan perlakuan
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D. Langkah - Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Berikut ini adalah beberapa tahap persiapan sebelum penelitian dilakukan,

diantaranya adalah:

a. Observasi sekolah, melihat kondisi dilapangan seperti berapa kelas yang

ada, jumlah siswa, serta wawancara dengan guru matematika berkaitan

dengan proses pembelajaran yang biasa dilakukan di SMP Negeri 20

Bandarlampung.

b. Pemilihan populasi penelitian dilakukan terhadap siswa yang dapat

mewakili kondisi kemampuan komunikasi matematis siswa SMP di

Provinsi Lampung, yaitu seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 20

Bandarlampung.

c. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan teknik Purposive Sampling.

d. Membuat instrumen tes penelitian dengan terlebih dahulu membuat kisi-

kisi tes yang sesuai dengan indikator pembelajaran dan indikator

kemampuan komunikasi matematis dan dilengkapi pedoman penskoran.

e. Membuat perangkat pembelajaran, antara lain rencana pelaksanaan

pembelajaran untuk kelas yang menggunakan pembelajaran Think Talk

Write dan kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional serta

membuat lembar kerja siswa untuk kelas yang menggunakan pembelajaran

Think Talk Write.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan meliputi:
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a. Mengadakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

b. Memberikan perlakuan yaitu pembelajaran Think Talk Write pada kelas

eksperimen dan penerapan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.

c. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

3. Tahap Analisis Data

a. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian,

b. Menyusun laporan dan membuat kesimpulan

E.  Data Penelitian

Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yaitu meliputi: 1) data skor

kemampuan awal komunikasi matematis yang diperoleh melalui pretest sebelum

perlakuan, 2) data skor kemampuan akhir komunikasi matematis yang diperoleh

melalui posttest setelah perlakuan, dan 3) data skor peningkatan (gain).

F. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik tes. Tes yang digunakan berupa

tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang berbentuk uraian. Pemberian

tes ini bertujuan untuk mengetahui persentase nilai kemampuan komunikasi

matematis siswa pada kelas yang mengikuti pembelajaran Think Talk Write dan

pembelajaran konvensional.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes. Instrumen

tes yang digunakan merupakan tes untuk mengukur kemampuan komunikasi
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matematis siswa. Bentuk tes yang digunakan berupa soal uraian yang terdiri dari

empat butir soal. Tes yang diberikan pada tiap kelas baik soal pretest maupun

postest sama. Sebelum penyusunan tes kemampuan komunikasi matematis,

terlebih dahulu dibuat kisi-kisi soal tes berdasarkan indikator-indikator

kemampuan komunikasi matematis. Pedoman pemberian skor kemampuan

komunikasi matematis yang disajikan pada pada Tabel 3.3.

Table 3.3 Pedoman Penskoran Kemampuan Komunikasi Matematis

No Indikator Ketentuan Skor
1 Menggambarkan

situasi masalah
dan menyatakan
solusi masalah
menggunakan
gambar, simbol
dan model
matematika

Tidak menjawab. 0

Hanya sedikit dari gambar, simbol, atau jawaban yang
benar

1

Membuat gambar, simbol, atau jawaban kurang
lengkap dan benar

2

Membuat gambar, simbol, atau jawaban secara lengkap
Dan benar

3

2 Menjelaskan ide
matematika
secara tulisan.

Tidak menjawab. 0

Hanya sedikit penjelasan secara matematis masuk akal 1

Penjelasan secara matematis masuk akal namun kurang
lengkap dan benar

2

Penjelasan secara matematis masuk akal, lengkap dan
benar serta tersusun secara sistematis

3

3 Mengungkapkan
kembali suatu
uraian matematika
secara tulisan
dengan bahasa
sendiri secara
tepat.

Tidak menjawab. 0

Hanya sedikit uraian matematika yang diungkapkan
secara logis dan dapat dimengerti

1

Uraian matematika yang diungkapkan logis dan dapat
dimengerti namun kurang lengkap dan benar

2

Uraian matematika yang diungkapkan logis dan dapat
dimengerti dan uraian yang dijabarkan pun lengkap
dan benar

3

Sebagai upaya untuk mendapatkan data yang akurat, maka instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria tes yang baik. Oleh

karena itu, dilakukan uji validitas dan reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya

pembeda.
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H.  Analisis Intrumen Tes

1. Uji Validitas

Validitas memiliki arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen

pengukur dalam melakukan fungsinya. Menurut Azwar (2007: 173) Suatu tes

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika tes tersebut memberikan hasil

yang tepat dan akurat sesuai dengan tujuan diadakan tes.

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi

dari tes kemampuan komunikasi matematis ini dapat diketahui dengan cara

membandingkan isi yang terkandung dalam tes kemampuan komunikasi

matematis dengan indikator pencapaian pembelajaran dan indikator kemampuan

komunikasi yang telah ditentukan. Validitas tes ini dikonsultasikan terlebih

dahulu kepada dosen pembimbing kemudian dikonsultasikan kepada guru mitra.

Hasil penilaian guru mitra menyatakan bahwa butir-butir tes telah sesuai dengan

kompetensi dasar dan indikator tes tersebut dikategorikan valid. Hasil uji validitas

dapat dilihat pada Lampiran B.5 halaman 133.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen dapat

dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Pengujian reliabilitas instrumen

menggunakan rumus Alpha mengacu pada Arikunto (2011: 109) sebagai berikut:

= ( ) 1 − ∑
Keterangan :

: koefisien reliabilitas instrumen (tes)
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n : banyaknya item⅀ : jumlah varians dari tiap-tiap item tes
: varians total

Interpretasi koefisien reliabilitas merujuk pada pendapat Arikunto (2011: 195)

seperti yang terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Reliabilitas

Nilai Keterangan
r11< 0,20 Sangat rendah

0,20 ≤ r11< 0,40 Rendah

0,40 ≤ r11< 0,70 Sedang

0,70 ≤ r11< 0,90 Tinggi

0,90 ≤ r11< 1,00 Sangat tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan uji instrumen tes diperoleh bahwa koefisien

reliabilitas soal sebesar 0,93 yang berarti instrumen tes yang digunakan memiliki

kriteria reliabilitas sangat tinggi. Oleh karena itu, instrumen tes layak digunakan.

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.1 halaman 134.

3. Tingkat Kesukaran

Analisis tingkat kesukaran bertujuan untuk mengetahui apakah soal tersebut

tergolong mudah, sedang, atau sukar. Menurut Arikunto (2011: 207) soal yang

baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Untuk

menghitung tingkat kesukaran soal, digunakan rumus yang dikutip dari Sudijono

(2008: 372) sebagai berikut.

=
Keterangan :
TK : tingkat kesukaran suatu butir soal
JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh
IT : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal.
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Dalam penelitian ini, butir soal yang dipilih adalah soal-soal yang memiliki

interpretasi mudah, sedang, dan sukar. Adapun interpretasi tingkat kesukaran butir

soal menurut Sudijono (2008: 372) digunakan kriteria indeks tingkat kesukaran

yang tertera dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi
0,00 ≤ TK ≤ 0,15 Sangat Sukar

0,16 ≤ TK ≤ 0,30 Sukar

0,31 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang

0,71 ≤ TK ≤ 0,85 Mudah
0,86 ≤ TK ≤ 1,00 Sangat Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan instrumen tes diperoleh bahwa tingkat kesukaran

tes sebesar 0,37 sampai dengan 0,65 yang berarti instrumen tes yang digunakan

memiliki kriteria sedang. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.2.1 halaman 136.

4. Daya Pembeda

Analisis daya pembeda tiap butir soal dilakukan untuk mengetahui apakah butir

soal dapat membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang

berkemampuan rendah. Untuk menghitung daya pembeda, data terlebih dahulu

diurutkan dari siswa yang memperoleh nilai tertinggi sampai terendah. Menurut

Arikunto (2011: 213), rumus untuk menghitung daya pembeda adalah:

= −
Keterangan :
DP : Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu
JA : Rata-rata nilai kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB : Rata-rata nilai kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA : Skor maksimum butir soal yang diolah
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Hasil perhitungan daya pembeda menurut Arikunto (2011: 218) diinterpretasi

berdasarkan klasifikasi yang disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Interpretasi Daya Pembeda

Skor Interpretasi−1,00 ≤ DP ≤ 0,00 Sangat buruk0,00 < DP ≤ 0,20 Buruk0,20 < DP ≤ 0,30 Cukup baik, perlu direvisi0,30 < DP ≤ 0,70 Baik0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat baik

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh bahwa nilai daya pembeda tes adalah

0,40 sampai dengan 0,56 yang berarti instrumen tes memiliki kriteria baik. Hasil

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2.2 halaman 136.

Setelah dilakukan analisis reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda

terhadap soal tes kemampuan komunikasi matematis siswa diperoleh rekapitulasi

hasil tes uji coba dan kesimpulan yang disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba

No
Soal Reliabilitas Tingkat

Kesukaran Daya Pembeda Kesimpulan

1
0,93

(Reliabilitas
sangat tinggi)

0,38 (sedang) 0,56 (baik) Dipakai
2 0,65 (sedang) 0,42 (baik) Dipakai

3 0,64 (sedang) 0,40 (baik) Dipakai

4 0,37 (sedang) 0,56 (baik) Dipakai

Dari Tabel 3.7, diketahui bahwa koefisien reliabilitas soal adalah 0,93 yang berarti

soal memiliki kriteria reliable (reliabilitas sangat tinggi). Tingkat kesukaran untuk

semua soal dikategorikan sedang, sedangkan daya pembeda untuk semua soal

dikategorikan baik. Dengan demikian, semua soal dikatakan valid dan memenuhi

kriteria reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran yang telah ditentukan

maka soal tes kemampuan komunikasi matematis yang disusun layak digunakan

untuk mengumpulkan data kemampuan komunikasi matematis.
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I. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Dalam

penelitian ini, data akan diperoleh dari hasil pretest dan posttest pada kelas yang

melaksanakan pembelajaran Think Talk Write yaitu kelas eksperimen dan pada

kelas yang melaksanakan pembelajaran konvensional yaitu kelas kontrol. data

hasil pretest dan posttest dianalisis untuk mendapatkan skor peningkatan (gain)

kemampuan komunikasi matematis siswa pada kedua kelas. Menurut Hake (1998:

1) besarnya peningkatan dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (normalized

gain) yaitu:

g =

Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan

klasifikasi dari Hake (1998: 65) sebagai berikut.

Tabel 3.8 Kriteria Indeks Gain

Indeks Gain (g) Kriteria
g > 0,7 Tinggi

0,3 < g ≤ 0,7 Sedang
g ≤ 0,3 Rendah

Hasil perhitungan gain atau skor peningkatan kemampuan komunikasi matematis

siswa selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.3 halaman 137 dan Lampiran

C.4 halaman 139. Data skor kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas

eksperimen dan kontrol, dapat dianalisis dengan uji statistik untuk mengetahui

efektivitas pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write ditinjau dari

kemampuan komunikasi matematis. Sebelum melakukan uji statistik perlu

dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Hal ini dilakukan

untuk mengetahui apakah data sampel berasal dari data populasi yang
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berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Pengolahan data

dilakukan dengan bantuan Software Microsoft Excel 2007. Adapun prosedur yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui kedua sampel yang diteliti

berdistribusi normal atau tidak. Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:

Ho : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Menurut Sudjana (2005: 273) uji normalitas dapat dihitung dengan uji chi kuadrat

(X2) seperti berikut :

= ( − )
Keterangan :

: frekuensi pengamatan
: frekuensi yang diharapkan
: banyaknya pengamatan

Kriteria pengujian dengan taraf signifikan: α = 0,05 yaitu terima H0 jika≤ dengan χ = χ ( ∝)( ).
Hasil uji normalitas data skor kemampuan awal komunikasi matematis siswa

disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Hasil Uji Normalitas Data Skor Kemampuan Awal Komunikasi
Matematis Siswa

Kelas Keputusan Uji
Think Talk Write 6,55 7,81 H0 diterima

Konvensional 5,22 7,81 H0 diterima
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Dari Tabel 3.9, diketahui bahwa < . Ini berarti bahwa kedua

kelompok data skor kemampuan awal komunikasi matematis siswa berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.5 halaman 141 dan Lampiran C.6 halaman 144.

Hasil uji normalitas data skor kemampuan akhir komunikasi matematis siswa

disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Hasil Uji Normalitas Data Skor Kemampuan Akhir Komunikasi
Matematis Siswa

Kelas Keputusan Uji
Think Talk Write 4,61 7,81 H0 diterima

Konvensional 4,38 7,81 H0 diterima

Dari Tabel 3.10, diketahui bahwa < . Ini berarti bahwa kedua

kelompok data skor kemampuan akhir komunikasi matematis siswa berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.7 halaman 147 dan Lampiran C.8 halaman 150.

Hasil uji normalitas data skor peningkatan kemampuan komunikasi matematis

siswa disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Hasil Uji Normalitas Data Skor Peningkatan Kemampuan
Komunikasi Matematis Siswa

Kelas Keputusan Uji
Think Talk Write 6,63 7,81 H0 diterima

Konvensional 7,36 7,81 H0 diterima

Dari Tabel 3.11, diketahui bahwa < . Ini berarti bahwa kedua

kelompok data skor peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa berasal

dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat

pada Lampiran C.9 halaman 153 dan Lampiran C.10 halaman 156.
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2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok data yaitu

data siswa yang mengikuti pembelajaran Think Talk Write dan data siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional memiliki varians yang homogen atau tidak

homogen. Rumusan hipotesis untuk menguji homogenitas (H1) adalah:

H0 : σ1
2 = σ2

2 (kedua populasi memiliki varians yang homogen)
H1 : σ1

2 ≠ σ2
2 (kedua populasi memiliki varians yang tidak homogen)

Menurut Sudjana (2005: 249-250) untuk menguji hipotesis di atas menggunakan

rumus:

F =

Keterangan:
S1

2 : varians terbesar
S2

2 : varians terkecil

Terima H0 jika < ( , ) dengan = 0,05 dan peluang , serta derajat

kebebasan dan masing-masing sesuai dengan dk pembilang dan dk penyebut.

Dalam hal lainnya H0 diterima.

Hasil uji homogenitas data skor kemampuan awal komunikasi matematis siswa

disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Hasil Uji Homogenitas Data Skor Kemampuan Awal
Komunikasi Matematis Siswa

Kelas Varians Keputusan Uji
Think Talk Write 13,10

1,07 2,35 H0 diterima
Konvensional 14,07

Pada Tabel 3.12, diketahui bahwa < . berarti bahwa kedua kelompok

data skor kemampuan awal komunikasi matematis siswa memiliki varians yang

homogen. Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran C.11 halaman 159.
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Hasil uji homogenitas data skor kemampuan akhir komunikasi matematis siswa

disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Hasil Uji Homogenitas Data Skor Kemampuan Akhir
Komunikasi Matematis Siswa

Kelas Varians Keputusan Uji
Think Talk Write 20,19

1,16 2,34 H0 diterima
Konvensional 17,41

Pada Tabel 3.13, diketahui bahwa < . Ini berarti bahwa kedua

kelompok data skor kemampuan akhir komunikasi matematis siswa memiliki

varians yang homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran

C.12 halaman 160.

Hasil uji homogenitas data skor peningkatan kemampuan komunikasi matematis

siswa disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Hasil Uji Homogenitas Data Skor Peningkatan Kemampuan
Komunikasi Matematis

Kelas Varians Keputusan Uji
Think Talk Write 0,019

2,11 2,34 H0 ditolak
Konvensional 0,009

Pada Tabel 3.14, diketahui bahwa < . Ini berarti bahwa kedua

kelompok data skor peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa

memiliki varians yang homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.13 halaman 161.

3. Uji Hipotesis

Setelah uji prasyarat, langkah berikutnya dilakukan uji hipotesis. Adapun uji

hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:
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a. Uji Hipotesis Pertama

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas pada data skor kemampuan

awal, kemampuan akhir dan data skor peningkatan kemampuan komunikasi

matematis diketahui bahwa data skor kemampuan awal, kemampuan akhir, dan

data skor peningkatan kemampuan komunikasi matematis berasal dari populasi

yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Menurut Sudjana

(2005: 239) apabila data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan

memiliki varians yang homogen maka analisis data dilakukan dengan

menggunakan uji kesamaan dua rata-rata yaitu uji t dengan hipotesis:

1) Data Skor Kemampuan Awal Komunikasi Matematis Siswa

H0: μ1 = μ2, (rata-rata kemampuan awal komunikasi matematis siswa pada

kelas eksperimen sama dengan rata-rata kemampuan awal

komunikasi matematis siswa pada kelas kontrol)

H1: μ1> μ2, (rata-rata kemampuan awal komunikasi matematis siswa pada

kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan

awal komunikasi matematis siswa pada kelas kontrol)

2) Data Skor Kemampuan Akhir Komunikasi Matematis Siswa

H0: μ1 = μ2, (rata-rata kemampuan akhir komunikasi matematis siswa

pada kelas eksperimen sama dengan rata-rata kemampuan

akhir komunikasi matematis siswa pada kelas kontrol)

H1: μ1> μ2, (rata-rata kemampuan akhir komunikasi matematis siswa

pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata

kemampuan akhir komunikasi matematis siswa pada kelas

kontrol)
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3) Data Skor Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa

H0: μ1 = μ2, (rata-rata peningkatan kemampuan komunikasi matematis

siswa pada kelas eksperimen sama dengan rata-rata

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa pada

kelas kontrol.

H1: μ1> μ2, (rata-rata peningkatan kemampuan komunikasi matematis

siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa pada

kelas kontrol)

Menurut Sudjana (2005: 239) pengujian hipotesis menggunakan rumus:= ̅ ̅
dengan

   
2

11

21

2
22

2
112





nn

snsn
s

Keterangan:̅1 : rata-rata skor kemampuan kelas eksperimen̅2 : rata-rata skor kemampuan kelas kontrol
n1 : banyaknya siswa kelas eksperimen
n2 : banyaknya siswa kelas kontrol

: variansi pada kelas eksperimen
: variansi pada kelas kontrol
: variansi gabungan

Pada taraf signifikansi 5% dengan dk = ( 221  nn ) dan peluang (1 − )
maka H0 diterima jika diperoleh < ( ∝)( ), Namun, jika harga t

mempunyai harga-harga lainnya maka H0 ditolak.

b. Uji Hipotesis Kedua

Untuk menguji hipotesis bahwa persentase siswa yang memiliki kemampuan

komunikasi matematis dengan nilai minimum 74 pada kelas dengan

pembelajaran Think Talk Write lebih dari atau sama dengan 60% dari jumlah
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siswa, maka dilakukan uji proporsi. Dalam penelitian ini, siswa yang memiliki

kemampuan komunikasi matematis dengan nilai minimum 74 pada kelas dengan

pembelajaran Think Talk Write dapat dilihat pada Lampiran C.22 halaman 182.

Adapun untuk pengujian proporsi menurut Sudjana (2005: 234) menggunakan

ketentuan sebagai berikut:

a. Hipotesis uji

H0 : = 0,60 (persentase siswa yang memiliki kemampuan komunikasi

matematis dengan nilai minimum 74 sama dengan 60% dari

jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran think talk write)

H1 : > 0,60 (persentase siswa yang memiliki kemampuan komunikasi

matematis dengan nilai minimum 74 lebih dari 60% dari

jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran think talk write)

b. Taraf siginifikan: α = 0,05

c. Statistik Uji:= ,, ( , )
Keterangan:
x = Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai minimum 74 pada kelas

think talk write
n = Jumlah sampel kelas think talk write
0,60 = Proporsi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis

dengan nilai minimum 74 yang diharapkan

d. Kriteria Uji

Kriteria pengujian adalah: tolak H0 jika zhitung ≥ , . Nilai , diperoleh

dari daftar normal baku dengan peluang (0,5–α).
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write tidak efektif ditinjau dari

kemampuan komunikasi matematis, karena proporsi siswa yang memiliki

kemampuan komunikasi matematis dengan nilai minimum 74 pada kelas dengan

pembelajaran Think Talk Write tidak lebih dari 60%. Akan tetapi, kemampuan

komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran Think Talk Write lebih

tinggi daripada kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.

B. Saran

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, saran-saran yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Kepada guru, jika ingin menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk

Write sebaiknya diimbangi dengan perencanaan yang matang, guru harus

memahami dengan benar tahap-tahap pada pembelajaran Think Talk Write.

Selain itu, guru juga harus mampu mengelola kelas dan waktu seefektif

mungkin agar suasana belajar menjadi kondusif sehingga memperoleh hasil

yang maksimal.
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2. Kepada peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan mengenai

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write disarankan melakukan

pengkajian lebih mendalam terkait pembelajaran kooperatif tipe Think Talk

Write agar siswa dapat beradaptasi dengan pembelajaran Think Talk Write.
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