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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK
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Oleh

DJAKIA ULFAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran

kooperatif tipe think pair share ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis

siswa. Desain yang digunakan adalah pretest-posttest control group design.

Populasinya adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 24 Bandarlampung

Tahun Pelajaran 2016/2017 yang terdistribusi dalam sepuluh kelas. Pengambilan

sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian

diperoleh melalui tes kemampuan komunikasi matematis siswa. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe think pair share tidak efektif

ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa. Namun, peningkatan

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

kooperatif tipe think pair share lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.

Kata kunci: Efektivitas, Komunikasi Matematis, Pembelajaran Kooperatif Tipe
Think Pair Share
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, manusia dihadapkan dengan kemajuan teknologi.

Adanya kemajuan teknologi ini mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk

meningkatkan sumber daya manusia.  Suatu negara dikatakan maju apabila

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.  Dalam hal ini, Indonesia sendiri

masih terus berusaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat

bersaing di era globalisasi.

Pendidikan adalah salah satu usaha yang dilakukan untuk menciptakan daya saing

sumber daya manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1

dinyatakan bahwa:

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,
serat keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara.

Dengan demikian pendidikan berperan penting untuk mengembangkan potensi

diri peserta didik secara optimal.  Tak hanya dari segi intelektual, pendidikan juga

mampu menciptakan manusia yang bermoral, berakhlak mulia, serta berjiwa

spiritual yang kuat.
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Dalam pelaksanaan pendidikan, salah satu proses yang sangat penting adalah

pembelajaran.  Seperti yang tersirat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

2013 Pasal 1, pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Menurut Hamalik (2008: 57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur

yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran

direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa serta diarahkan

kepada perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Salah satu pembelajaran yang wajib dipelajari di sekolah-sekolah, baik Sekolah

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas

(SMA) adalah matematika.  Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun

2006 (Depdiknas, 2006), matematika merupakan ilmu universal, ilmu yang

menjadi dasar teknologi dan berperan penting dalam meningkatkan pola pikir

manusia. Menurut Ruseffendi (2006: 206), matematika terbentuk sebagai hasil

pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran.

Matematika juga berperan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan

daya pikir manusia.

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan bahwa

tujuan mata pelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan

memahami konsep matematika, menggunakan penalaran, memecahkan masalah,

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

memperjelas keadaan atau masalah serta memiliki sikap menghargai kegunaan
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matematika dalam kehidupan. Tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran

matematika juga ditetapkan oleh National Council of Teacher of Mathematics

(NCTM). NCTM (2000: 8) menetapkan lima standar kemampuan matematis

yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem

solving), kemampuan komunikasi (communication), kemampuan koneksi

(connection), kemampuan penalaran (reasoning), dan kemampuan representasi

(representation).

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa salah satu tujuan pembelajaran

matematika adalah siswa memiliki kemampuan komunikasi matematis. Namun,

tujuan pembelajaran matematika belum tercapai dengan baik di Indonesia. Hal ini

terlihat pada hasil survei The Trend International Mathematics and Science Study

(TIMSS) pada tahun 2015, menyatakan bahwa hasil belajar matematika siswa

Indonesia berada pada urutan ke-44 dari 49 negara dengan rata-rata skor 397

(TIMSS, 2015). Hal serupa juga terlihat dari hasil survei Programme for

International Student Assessment (PISA) di bawah Organization Economic

Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2015 yang menunjukkan

bahwa Indonesia harus puas berada di peringkat 69 dari 72 negara peserta pada

rata-rata skor 386 yang masih tergolong rendah dibanding rata-rata skor

internasional yaitu 490 dalam pemetaan kemampuan matematika, membaca, dan

sains (OECD, 2016).

Rendahnya hasil survei TIMSS dan PISA tersebut dipengaruhi oleh banyak

faktor, salah satunya adalah siswa Indonesia kurang terbiasa menyelesaikan soal-

soal yang kontekstual, menuntut penalaran, argumentasi dan kreativitas dalam



4

menyelesaikannya (Wardhani dan Rumiati, 2011: 1). Hal ini menunjukkan bahwa

kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal yang menuntut

penalaran suatu masalah masih rendah. Kemampuan penalaran matematis

berhubungan erat dengan kemampuan komunikasi matematis. Saat siswa

melakukan penalaran untuk memecahkan suatu masalah, perlu terlebih dahulu

siswa mengomunikasikan masalah tersebut.  Siswa yang kurang mampu menalar

maka dapat dikatakan bahwa kemampuan komunikasi matematisnya rendah.

Dalam hal ini, menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa di

Indonesia masih rendah.

Rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa juga terdapat di SMP

Negeri 24 Bandarlampung. SMP Negeri 24 Bandarlampung adalah salah satu

SMP di Lampung yang mewakili karateristik SMP di Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada salah satu guru kelas VIII

SMP Negeri 24 Bandarlampung, rendahnya kemampuan komunikasi matematis

siswa di sekolah ini disebabkan karena kurang pahamnya mereka terhadap soal

matematika dan cara menuliskan jawabannya.   Hal ini terjadi karena siswa hanya

hafal dengan rumus-rumus tanpa memahami konsep-konsepnya.  Fakta ini

menunjukkan bahwa kemampuan siswa menyajikan suatu permasalahan ke dalam

model matematika yaitu berupa gambar maupun simbol matematika masih

rendah.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya kemampuan komunikasi matematis

siswa di SMP Negeri 24 Bandar Lampung adalah proses pembelajaran di kelas.

Berdasarkan pengamatan di SMP Negeri 24 Bandar Lampung bahwa
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pembelajaran matematika di kelas masih cenderung menerapkan pembelajaran

konvensional yang berpusat pada guru. Dalam hal ini, guru hanya menjelaskan

konsep matematika atau prosedur menyelesaikan soal dan siswa menerima

pengetahuan tersebut secara pasif. Guru cenderung mementingkan hasil daripada

proses.  Selama ini siswa hanya mencatat dan mendengarkan penjelasan guru.

Siswa biasanya hanya diberi rumus, contoh soal, dan latihan.  Aktivitas

pembelajaran seperti ini mengakibatkan terjadinya penghafalan konsep dan

prosedur, sehingga aktivitas komunikasi matematis siswa terbatas karena hanya

diperoleh oleh guru sedangkan siswa tidak banyak dilibatkan selama proses

pembelajaran. Keterlibatan siswa yang minim baik secara individu maupun

kelompok akan mengakibatkan siswa jarang melakukan komunikasi matematis,

misalnya saja dalam hal menyatakan situasi masalah dalam bentuk gambar, bagan,

tabel, dan secara aljabar; menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara

tulisan; serta menggunakan bahasa matematika dan simbol secara tepat. Maka

kemampuan komunikasi yang tinggi diperlukan dalam pembelajaran.

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa, maka seharusnya

siswa diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas yang melatih kemampuan

komunikasi dalam pembelajaran. Aktivitas komunikasi matematis yang dapat

dilakukan oleh siswa antara lain berupa mengekspresikan konsep matematika

dengan bahasa atau simbol matematika dalam tulisan. Selain itu, siswa diharap

mampu menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi dalam bentuk

bagan, tabel, maupun secara aljabar.  Lalu, setelah dapat mengekspresikannya

dalam bentuk bahasa matematik dan menggambarkannya secara tepat, siswa

diharapkan mampu menjelaskan solusi masalah yang didapatkan dengan bahasa
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matematik dan simbol yang tepat kepada siswa lain atau bahkan dengan seluruh

siswa di kelas.

Salah satu pembelajaran yang dapat memfasilitasi aktivitas tersebut adalah model

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Pembelajaran kooperatif tipe

Think Pair Share merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang dapat

memberikan banyak waktu bagi siswa lainnya untuk berpikir, merespon, dan

saling membantu. Tipe ini dikembangkan oleh Frank Lyman sebagai struktur

kegiatan pembelajaran kooperatif (Lie, 2004: 57). Teknik ini memberikan siswa

kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain.  Dalam

belajar, usaha siswa harus diperhatikan agar pembelajaran yang dilakukan tak

hanya efektif tapi juga bermanfaat.  Melalui pembelajaran ini, siswa tak hanya

dituntut untuk mengembangkan kemampuan berpikir individu melalui kegiatan

think tapi juga dituntut untuk mampu berdiskusi secara berpasangan terkait

mencari penyelesaian masalah dan menuangkannya dalam simbol matematika

yang tepat melalui kegiatan pair, serta mampu menjelaskan dan menyampaikan

hasil diskusi dengan  bahasa matematik secara tepat melalui kegiatan share.

Dengan adanya proses pembelajaran yang demikian, maka akan mampu

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa.

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini merupakan salah satu pembelajaran

yang memaksimalkan partisipasi siswa baik secara individu maupun bekerja

bersama-sama dengan siswa lain, sehingga kemampuan berpikir maupun

kemampuan sosial dalam diri masing-masing siswa menjadi berkembang. Adapun

langkah-langkah pembelajaran TPS menurut Lie (2004: 58) yaitu dimulai dari
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keterlibatan siswa dalam berpikir secara mandiri (think), selanjutnya siswa

berpasangan (pair) sehingga siswa dapat mendiskusikan ide-ide dengan

pasangannya, dan diakhiri dengan berbagi (share) memberikan penjelasan ide-ide

tersebut kepada seluruh teman sekelas.  Pengoptimalisasian partisipasi siswa pada

tahapan TPS mampu memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan

keterampilan berpikir dan menjawab dalam komunikasi antara satu dengan yang

lain, serta bekerja saling membantu dalam kelompok kecil. Setiap siswa akan

mengomunikasikan ide-ide matematikanya dan bersama-sama menyelesaikan

masalah matematika yang ada. Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran

kooperatif tipe TPS dan penjelasan di atas, pembelajaran kooperatif tipe TPS

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Apakah model pembelajaran kooperatif tipe think pair share

efektif ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII di SMP

Negeri 24 Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe think

pair share ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP

Negeri 24 Bandarlampung.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan

terhadap perkembangan pembelajaran matematika, terutama terkait model

pembelajaran kooperatif tipe TPS dan kemampuan komunikasi matematis

siswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi pendidikan

sebagai alternatif dalam memilih model pembelajaran yang dapat diterapkan

untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. Selain itu,

penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS dan kemampuan

komunikasi matematis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada maka perlu dikemukakan

pembatasan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas dalam penelitian ini apabila peningkatan kemampuan komunikasi

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih

tinggi daripada peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional, serta persentase siswa memiliki

kemampuan komunikasi matematis terkategori baik lebih dari 60% dari

jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TPS.
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2. Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share adalah salah satu model

pembelajaran yang melibatkan siswa melalui kegiatan think (berpikir secara

individu), pair (berpasangan untuk berdiskusi), dan share (membagikan

informasi hasil diskusi ke seluruh siswa).

3. Indikator kemampuan komunikasi matematis yang akan diukur dalam

penelitian ini yaitu: (1) menggambarkan dan menyatakan situasi masalah

dalam bentuk gambar, bagan, tabel, maupun aljabar secara lengkap dan benar;

(2) menuliskan penjelasan dari jawaban permasalahan secara benar dan

sistematis; (3) menjelaskan solusi dari permasalahan secara logis dan

mengekspresikannya dengan bahasa matematika dan simbol secara tepat.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kemampuan Komunikasi Matematis

Menurut Mulyana (2005: 3) komunikasi adalah proses berbagi makna melalui

perilaku verbal (kata-kata) dan nonverbal (non kata-kata). Segala perilaku dapat

disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih. Selanjutnya, menurut

Sullivan & Mousley (Ansari, 2003: 17) komunikasi matematik bukan hanya

sekedar menyatakan ide melalui tulisan tetapi lebih luas lagi yaitu kemampuan

siswa dalam hal bercakap, menjelaskan, menggambarkan, mendengar,

menanyakan, klarifikasi, bekerja sama (sharing), menulis, dan akhirnya

melaporkan apa yang telah dipelajari.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan

komunikasi adalah suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang

didapatkan melalui hal bercakap, menjelaskan dan menggambarkan situasi dari

suatu permasalahan matematik baik dalam bentuk tulisan maupun non tulisan.

Within (1992) menyatakan kemampuan komunikasi menjadi penting ketika

diskusi antar siswa dilakukan, dimana siswa diharapkan mampu menyatakan,

menjelaskan, menggambarkan, mendengar, menanyakan dan bekerjasama
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sehingga dapat membawa siswa pada pemahaman yang mendalam tentang

matematika. Pendapat lain juga dikemukakan Peressini dan Bassett (NCTM,

1996a: 157) bahwa tanpa komunikasi dalam matematika kita akan memiliki

sedikit keterangan, data, dan fakta tentang pemahaman siswa dalam melakukan

proses dan aplikasi matematika. Pembuktian secara tertulis telah menunjukkan

bahwa, kata-kata, lambang matematis, dan bilangan telah digunakan untuk

mengkomunikasikan ide-ide dan pikiran penulis. Di bawah judul ‘Why teach

mathematics’; laporan Cockroft (1982: 1) menyatakan bahwa:

We believe that all these perceptions of the usefulness of mathematics
arise from the fact that mathematics provides a means of communication
which is powerful, concise, and unambiguous.

Pernyataan ini menunjukkan tentang perlunya para siswa belajar matematika

dengan alasan bahwa matematika merupakan alat komunikasi yang sangat kuat,

teliti, dan tidak membingungkan.

Ansari (2003: 83) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa

terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) menggambar/drawing, yaitu

merefleksikan benda-benda nyata, gambar dan diagram ke dalam ide-ide

matematika. Atau sebaliknya, dari ide-ide matematika ke dalam bentuk gambar

atau diagram; (2) ekspresi matematika/mathematical expression, yaitu

mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari

dalam bahasa atau simbol matematika; (3) menulis/written texts, yaitu

memberikan jawaban dengan menggunakan bahasa sendiri, membuat model

situasi atau persoalan menggunakan bahasa lisan, tulisan, grafik, dan aljabar,

menjelaskan, dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari,
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mendengarkan, mendiskusikan, dan menulis tentang matematika, membuat

konjektur, menyusun argumen, dan generalisasi.

Cai, Lane dan Jacobsin (Fachrurazi, 2011: 81) mengemukakan bahwa

kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilihat dari kemampuan siswa

dalam:

(1) Menulis matematis (written text).
(2) Menggambar secara matematis (drawing).
(3) Ekspresi matematis (mathematical expression).

Pada kemampuan menulis matematis (written text), siswa dituntut untuk dapat

menuliskan penjelasan dari jawaban permasalahannya secara matematis, masuk

akal, jelas serta tersusun secara logis dan sistematis.  Selanjutnya pada

kemampuan menggambar secara matematis (drawing), siswa dituntut untuk dapat

melukiskan gambar, diagram dan tabel secara lengkap dan benar. Lalu yang

terakhir pada kemampuan ekspresi matematis (mathematical expression), siswa

diharapkan untuk memodelkan permasalahan matematika 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.

Pada penelitian ini, kemampuan komunikasi matematis yang akan diteliti adalah

kemampuan komunikasi tertulis yang meliputi kemampuan menggambar

(drawing), menulis matematis (written texts), dan ekspresi matematis

(mathematical expression) dengan indikator kemampuan komunikasi tertulis yang

dikembangkan sebagai berikut:
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a. Menggambarkan dan menyatakan situasi masalah dalam bentuk gambar,

bagan, tabel, maupun aljabar secara lengkap dan benar.

b. Menuliskan penjelasan dari jawaban permasalahan secara benar dan

sistematis.

c. Menjelaskan solusi dari permasalahan secara logis dan mengekspresikannya

dengan bahasa matematika dan simbol secara tepat.

2. Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share

Menurut Lie (2004: 57), pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh

Frank Lyman, teknik ini memberi kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja

sama dengan orang lain. Menurut Huda (2011: 132) yang menyatakan bahwa

TPS merupakan metode yang sederhana, namun sangat bermanfaat.  Selanjutnya,

Arends (Asmani, 2016: 123) menyatakan bahwa teknik think pair share

merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi di

dalam kelas.  Teknik ini dibangun di atas asumsi bahwa semua resitasi atau

diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan.

Prosedur yang digunakan dalam model TPS dapat memberikan banyak waktu bagi

siswa lainnya untuk berpikir, merespons, dan saling membantu.

Lie (2004: 57) mengemukakan bahwa keunggulan teknik Think Pair Share

adalah optimalisasi partisipasi siswa. Selain itu, dengan metode klasikal yang

memungkinkan hanya satu siswa maju dan membagikan hasilnya untuk seluruh

kelas, teknik Think Pair Share ini memberi kesempatan sedikitnya delapan kali

lebih banyak kepada setiap siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi
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mereka kepada orang lain. Teknik ini juga bisa digunakan dalam semua mata

pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik.

Arends (Asmani 2016: 123-124) menjelaskan lebih rinci mengenai teknik

pembelajaran Think-Pair-Share berikut ini.

a. Berpikir (Thinking)

Pada tahap berpikir (thinking), guru mengajukan suatu pertanyaan atau

masalah yang berhubungan dengan pelajaran kepada para siswa.  Setelah itu,

guru dapat meminta mereka untuk memikirkan jawabannya selama beberapa

menit.

b. Berpasangan (Pairing)

Pada tahap pairing, guru meminta para siswa untuk berpasangan dan

mendiskusikan sesuatu yang telah mereka peroleh. Pada umumnya, waktu

yang diberikan untuk berpasangan berkisar empat hingga lima menit.

Interaksi selama waktu yang disediakan dapat memudahkan mereka untuk

menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sekaligus menyatukan

gagasan dengan pasangan masing-masing.

c. Berbagi (Sharing)

Pada langkah sharing, guru meminta pasangan untuk berbagi gagasan dengan

pasangan lainnya. jika waktu memungkinkan untuk semua pasangan maka

diharapkan semua pasangan bisa berbagi tetapi jika tidak maka guru meminta

kepada beberapa pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa

yang telah mereka bicarakan.

Dengan demikian, secara ringkas tahapan dalam pembelajaran menggunakan

model Think Pair Share (Lie, 2004: 58) adalah:
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1. Guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan tugas

kepada semua kelompok.

2. Setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri.

3. Siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan berdiskusi

dengan pasangannya.

4. Kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok berempat. Siswa

mempunyai kesempatan untuk membagikan hasil kerjanya kepada kelompok

berempat atau kepada seluruh kelas.

Berdasarkan pada pendapat para ahli di atas, secara garis besar dapat disimpulkan

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah suatu model pembelajaran

yang melibatkan siswa dalam kegiatan think (berpikir), share (berpasangan), dan

share (membagikan informasi hasil diskusi ke seluruh siswa). Adapun tahapannya

yaitu diawali dengan tahap think, yaitu siswa dituntut berpikir secara individu

untuk menyatakan solusi masalah yang diberikan guru. Selanjutnya tahap pair,

siswa diharuskan berpasangan untuk mendiskusikan dan bertukar pendapat untuk

dapat menyelesaikan dan menuliskan hasil jawaban yang telah dipikirkan. Tahap

terakhir yaitu share, pada tahap ini salah satu pasangan berbagi hasil pemikiran

dan diskusinya kepada seluruh siswa di kelas.

3. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas berasal dari kata efektif.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2003: 284) efektif berarti sesuatu yang dapat membawa hasil.  Dalam kaitannya

dengan sebuah upaya yang efektif, efektif dapat diartikan sebagai keberhasilan

dari upaya tersebut.  Aunurrahman (2009: 34) menyatakan pembelajaran yang
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efektif ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam diri siswa.  Seseorang

dikatakan telah mengalami proses belajar apabila dalam dirinya telah terjadi

perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti,

dan sebagainya.

Lebih lanjut, Hamalik (2004:  171) menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif

adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar

sendiri dengan melakukan aktivitas-aktivitas belajar. Siswa diberi kesempatan

untuk belajar secara mandiri dalam menemukan konsep-konsep atau pemahaman-

pemahaman baru. Pendapat lain oleh Sutikno (2005:  88) bahwa efektivitas

pembelajaran adalah kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran yang telah

direncanakan yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah dan

dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Cara untuk mengukur

efektivitas adalah dengan melihat bahwa suatu tujuan dapat dicapai dalam waktu

yang lebih singkat dengan strategi tertentu daripada strategi yang lain, maka

strategi itu efisien.

Hal tersebut sesuai dengan Hamdani (2010: 55-56) yang menyatakan bahwa

kalau kemampuan mentransfer atau skill yang dipelajari lebih besar dicapai

melalui suatu strategi tertentu dibandingkan dengan strategi yang lain, strategi

tersebut lebih efektif untuk pencapaian tujuan. Selain itu Uno (2008: 138)

mengungkapkan bahwa sedikitnya ada empat indikator yang masuk dalam

keefektifan pengajaran yakni (1) kecermatan penguasaan perilaku, (2) kecermatan

unjuk kerja, (3) kesesuaian unjuk kerja, dan (4) kuantitas unjuk kerja. Menurut

Mulyasa (2004: 101), proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila seluruhnya
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atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik

fisik, mental maupun sosialnya, di samping menunjukkan kegairahan belajar yang

tinggi, semangat yang besar, dan rasa percaya diri sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran

adalah ukuran keberhasilan siswa dalam menerima pelajaran dan memahami

konsep tertentu dengan melibatkan siswa untuk ikut berperan aktif dan membuat

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TPS terdiri dari

satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi

variabel bebas adalah pembelajaran kooperatif tipe TPS sedangkan variabel

terikatnya adalah kemampuan komunikasi matematis siswa. Setelah penerapan

pembelajaran kooperatif tipe TPS, akan terlihat apakah pembelajaran tersebut

efektif apabila dikaji dari kemampuan komunikasi matematis.

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini merupakan salah satu pembelajaran

kooperatif yang memaksimalkan partisipasi siswa baik secara individu maupun

bekerja bersama-sama dengan siswa lain. Pembelajaran tipe TPS melibatkan para

siswa dalam berpikir, mengeluarkan ide-ide, berkomunikasi dan berdiskusi

dengan individu lainnnya, serta membagikan hasil penyelesaian masalah yang

didapat dari berpikir dan berdiskusi kepada beberapa siswa atau seluruh siswa di

kelas.  Langkah-langkah dalam pembelajaran TPS yaitu berpikir secara mandiri

(think), selanjutnya siswa berpasangan (pair) sehingga siswa dapat mendiskusikan
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ide-ide dengan pasangannya, dan diakhiri dengan berbagi (share) memberikan

penjelasan ide-ide tersebut kepada seluruh teman sekelas.

Adapun fase pertama yaitu think. Pada tahap awal ini siswa berpikir secara

individu dalam mengerjakan permasalahan dalam LKPD yang dibagikan oleh

guru. Dalam aktivitas tersebut, siswa dituntut mampu berpikir menggambarkan

dan menyatakan solusi masalah dalam bentuk gambar, bagan, tabel, maupun

aljabar secara lengkap dan benar. Selain itu saat berpikir, siswa akan mampu

membuat pertanyaan-pertanyaan kepada guru terkait materi yang diajarkan

sehingga pertanyaan yang diajukan tersebut dapat menjadi solusi permasalahan

dalam LKPD. Kegiatan ini tentunya akan mengembangkan kemampuan

komunikasi matematis siswa.

Fase kedua yaitu pair, siswa berpasangan dengan rekan sebangkunya di kelas.

Selanjutnya siswa saling bertukar pikiran satu sama lain dan berdiskusi terkait

penyelesaian masalah dalam LKPD yang diberikan oleh guru. Saat bertukar

pikiran ini, mereka akan mendapatkan kesepakatan bersama mengenai solusi yang

diambil terhadap masalah yang diberikan.  Selain itu, dalam aktivitas tersebut,

siswa dituntut mampu menyatakan dan menuliskan penjelasan dari jawaban

permasalahannya secara matematis, logis, dan sistematis.  Sehingga dalam fase ini

akan meningkatkan kemampuan komunikasi matematis.

Fase terakhir yaitu share, membagikan informasi hasil diskusi berpasangan

kepada seluruh siswa di kelas. Dalam fase ini siswa berkesempatan membagikan

atau mengomunikasikan hasil pemikiran dan diskusinya kepada semua siswa di

kelas. Dengan aktivitas tersebut, siswa dituntut mampu menjelaskan, menyajikan
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serta mengekspresikan ide-ide maupun situasi masalah dengan menggunakan

simbol dan relasi matematik secara tepat dan logis. Selain itu, siswa juga harus

mampu menyimpulkan solusi masalah yang didapat melalui diskusi berpasangan

dengan bahasa matematik secara tepat. Sehingga dalam kegiatan ini, tujuan yang

diharapkan tercapai yaitu mampu meningkatkan kemampuan komunikasi

matematis siswa.

Berdasarkan penjabaran di atas terlihat bahwa pembelajaran TPS berpeluang

untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa.  Peluang

tersebut diperoleh siswa pada model TPS yang telah dijelaskan di atas dan tidak

terjadi pada model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran konvensional

adalah model pembelajaran yang terdiri dari ceramah dan tanya jawab. Dalam

langkah-langkah pembelajaran konvensional lebih berpusat pada guru, dimulai

dengan guru menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian menyajikan informasi

secara bertahap, memberikan latihan terbimbing, mengecek kemampuan siswa,

memberikan umpan balik dan ditutup dengan pemberian tugas di rumah. Jika

diperhatikan peran siswa dalam pembelajaran konvensional masih kurang. Hal ini

akan berdampak pada kurangnya siswa untuk mengomunikasikan ide-ide dalam

menyelesaikan suatu masalah matematis yang dimiliki siswa.  Oleh karenanya,

pembelajaran konvensional kurang mampu mendorong siswa untuk

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis dalam belajar dan cenderung

menghasilkan komunikasi matematis yang lemah. Sehingga dengan mengikuti

pembelajaran model TPS akan lebih efektif dalam mengembangkan kemampuan

komunikasi matematis dibanding dengan pembelajaran konvensional.
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C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

1. Semua siswa kelas VIII SMP Negeri 24 Bandarlampung tahun pelajaran

2016/2017 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa

selain model pembelajaran dikendalikan sehingga memberikan pengaruh yang

sangat kecil dan dapat diabaikan.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya,

maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Umum

Model pembelajaran tipe think pair share efektif ditinjau dari kemampuan

komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 24 Bandarlampung

tahun pelajaran 2016/2017.

2. Hipotesis Khusus

a. Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran kooperatif tipe think pair share lebih tinggi daripada

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.

b. Persentase siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis

terkategori baik lebih dari 60% dari jumlah siswa yang mengikuti

pembelajaran kooperatif tipe think pair share.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 24 Bandarlampung. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 24

Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017 yang terdistribusi dalam sepuluh kelas

yaitu kelas VIII A hingga VIII J. Untuk kepentingan penelitian ini, sampel dipilih

menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa guru

matematika yang mengajar pada kedua kelas sama sehingga pengalaman belajar

yang didapatkan oleh siswa relatif sama. Berdasarkan teknik tersebut terpilihlah

kelas VIII B yang terdiri dari 29 siswa sebagai kelas eksperimen yang mengikuti

pembelajaran think pair share dan kelas VIII D yang terdiri dari 27 siswa sebagai

kelas kontrol yang mengikuti pembelajaran konvensional.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian semu (quasi eksperiment). Desain yang

digunakan pada penelitian ini adalah pretest-posttest control group design.

Pretest dilakukan sebelum diberikan perlakuan untuk mendapatkan data

kemampuan awal komunikasi matematis siswa. Posttest dilakukan setelah

diberikan perlakuan untuk mendapatkan data kemampuan akhir komunikasi

matematis siswa. Garis besar pelaksanaan penelitian terlihat pada Tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Desain Penelitian

Sampel
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest
Eksperimen O X O
Kontrol O C O

Fraenkel dan Wallen (2009: 268)
Keterangan:
O : Pengambilan data
X : Pembelajaran Kooperatif tipe TPS
C : Pembelajaran Konvensional

C. Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap

pelaksanaan, dan tahap akhir. Adapun uraian selengkapnya mengenai tahapannya

yaitu sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

a. Melakukan observasi untuk melihat karakteristik populasi yang ada.

b. Menentukan sampel penelitian.

c. Menetapkan materi yang akan digunakan dalam penelitian.

d. Menyusun proposal penelitian.

e. Menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen tes yang akan digunakan

dalam penelitian.

f. Melakukan validasi instrumen dan uji coba instrumen penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Memberikan pretest kemampuan komunikasi matematis sebelum perlakuan.

b. Melaksanakan pembelajaran TPS pada kelas eksperimen dan pembelajaran

konvensional pada kelas kontrol.

c. Memberikan posttest kemampuan komunikasi matematis setelah perlakuan.
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3. Tahap Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa.

b. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

c. Membuat laporan penelitian.

D. Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini: 1) data skor kemampuan komunikasi awal

yang diperoleh melalui pretest sebelum perlakuan, 2) data skor kemampuan

komunikasi akhir yang diperoleh melalui posttest setelah perlakuan, dan 3) data

skor peningkatan (gain). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah tes. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data

kemampuan komunikasi matematis siswa. Tes diberikan pada awal dan akhir

pembelajaran di kedua kelas sampel.

E. Instrumen Penelitian

Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes

kemampuan komunikasi matematis yang dituangkan dalam tiga butir soal uraian.

Soal-soal tes yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk

pretest dan posttest adalah soal yang sama. Penyusunan tes kemampuan

komunikasi matematis disesuaikan dengan indikator pembelajaran dan indikator

kemampuan komunikasi matematis dengan membuat kisi-kisinya. Pedoman

penskoran yang terdiri dari tiga indikator kemampuan komunikasi matematis serta

keterangan dan skor perolehannya. Adapun pedoman pemberian skor dapat

dilihat pada Tabel 3.2.
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Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Kemampuan Komunikasi Matematis

No Indikator Keterangan Skor
1 Menggambar

(drawing)
Gambar, bagan, tabel, maupun aljabar tidak ada. 0
Gambar, bagan, tabel, maupun aljabar kurang
lengkap dan salah.

1

Gambar, bagan, tabel, maupun aljabar kurang
lengkap tapi benar atau lengkap tapi salah

2

Gambar, bagan, tabel, maupun aljabar lengkap dan
benar.

3

2 Menulis
matematis
(written texts)

Penulisan jawaban dari permasalahan salah dan
tidak sistematis.

0

Penulisan jawaban dari permasalahan salah namun
sistematis.

1

Penulisan jawaban dari permasalahan benar namun
tidak sistematis.

2

Penulisan jawaban dari permasalahan benar dan
sistematis.

3

3 Ekspresi
matematis
(mathematical
expression)

Penjelasan dari permasalahan tidak ada. 0
Penjelasan dari permasalahan kurang logis dan
penggunaan bahasa maupun simbol matematis
kurang tepat.

1

Penjelasan dari permasalahan kurang logis namun
penggunaan bahasa maupun simbol matematis tepat.

2

Penjelasan dari permasalahan logis namun
penggunaan bahasa maupun simbol matematis
kurang tepat.

3

Penjelasan dari permasalahan logis dan penggunaan
bahasa maupun simbol matematis tepat.

4

(Dimodifikasi dari Ansari, 2003)

Sebelum digunakan, instrumen tes tersebut harus diuji terlebih dahulu. Hal ini

dilakukan untuk melihat apakah soal-soal yang terdapat dalam instrumen tes

memenuhi kriteria soal yang layak digunakan atau tidak. Instrumen tes yang baik

adalah instrumen tes yang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu valid, reliabel,

daya pembeda minimal sedang, dan memiliki tingkat kesukaran minimal sedang.
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a. Validitas

Validitas tes dalam penelitian ini didasarkan pada validitas isi. Validitas isi dapat

diketahui dengan cara membandingkan isi yang terkandung dalam tes dengan

indikator pembelajaran yang telah ditentukan. Soal tes dikonsultasikan dengan

dosen pembimbing dan guru mitra. Tes dikatakan valid jika soal tes telah

dinyatakan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator kemampuan

komunikasi matematis. Penilaian terhadap kesesuaian isi dengan kisi-kisi tes dan

kesesuaian bahasa dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa dilakukan dengan

mengisi daftar cek (√) oleh guru.

Hasil penilaian terhadap tes kemampuan komunikasi matematis menunjukkan

bahwa tes yang digunakan telah memenuhi validitas isi (Lampiran B.5).  Setelah

instrumen tes dinyatakan valid, maka dilakukan uji coba pada siswa di luar

sampel yaitu kelas IX A.  Data yang diperoleh dari uji coba kemudian diolah

dengan bantuan Software Microsoft Excel 2010 untuk menentukan koefisien

reliabilitas tes, koefisien daya pembeda, dan indeks tingkat kesukaran butir soal.

b. Reliabilitas Tes

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen dapat

dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Untuk menghitung reliabilitas tes

Sudijono (2007: 208) menyajikan rumus sebagai berikut.

= ( ) 1 − ∑ dengan = ∑ − ∑
Keterangan :

= Koefisien reliabilitas instrument tes
n = Banyaknya butir soal
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= Varians skor butir soal ke-i
= Varians total skor

Menurut Sudijono (2007: 208) koefisien reliabilitas diinterpretasikan ke dalam

dua kriteria yaitu apabila r11 < 0,70 maka memiliki kriteria un-realiable dan

apabila r11 ≥ 0,70 maka memiliki kriteria reliable (reliabilitas tinggi).

Berdasarkan hasil perhitungan uji instrumen tes diperoleh bahwa koefisien

reliabilitas soal sebesar 0,923 yang berarti instrumen tes yang digunakan

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

digunakan.  Hasil perhitungan reliabilitas uji coba instrumen tes dapat dilihat

pada lampiran C.1 halaman 160-161.

c. Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan  soal untuk membedakan antara

siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dengan siswa yang mempunyai

kemampuan rendah. Menurut Sudijono (2007: 389-390), untuk menentukan

daya pembeda soal tes dapat digunakan rumus berikut:=
Keterangan:
DP = nilai daya pembeda suatu butir soal

= rata-rata skor suatu butir soal dari kelompok atas
= rata-rata skor suatu butir soal dari kelompok bawah
= skor maksimum butir soal

Setelah diperoleh data uji coba soal, maka data skor tersebut diurutkan dari skor

tertinggi ke terendah. Kemudian diambil 27% siswa yang memperoleh skor

tertinggi (kelompok atas) dan 27% siswa yang memperoleh nilai terendah
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(kelompok bawah) seperti pada Lampiran C.2 halaman 162-163. Interpretasi

daya pembeda butir soal yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria

daya pembeda menurut Sudijono (2007: 389-390) pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Daya Pembeda (DP) Interpretasi
-1,00 − 0,09 Sangat buruk
0,10 − 0,19 Buruk
0,20 − 0,29 Sedang
0,30 − 0,49 Baik
0,50 − 1,00 Sangat baik

Setelah dilakukan perhitungan diperoleh bahwa nilai daya pembeda tes adalah

0,27 sampai dengan 0,64 yang berarti instrumen tes memiliki kriteria sedang,

baik, dan sangat baik.  Hasil perhitungan daya pembeda uji coba instrumen tes

dapat dilihat pada lampiran C.2.1 halaman 164.

d. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Dalam Sudijono (2007: 372), untuk menghitung tingkat kesukaran suatu

butir soal digunakan rumus berikut.=
Keterangan:
TK = tingkat kesukaran suatu butir soal
JT = jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal
IT = jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal

Interpretasi dari tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat dari klasifikasinya

menurut  Sudijono (2007: 372) seperti yang disajikan pada Tabel 3.4.
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Tabel 3.4 Interpretasi Tingkat Kesukaran

Tingkat Kesukaran (TK) Interpretasi
0,00 – 0,15 Sangat Sukar
0,16 – 0,30 Sukar
0,31 – 0,70 Sedang
0,71 – 0,85 Mudah
0,86 – 1,00 Sangat Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan instrumen tes diperoleh bahwa tingkat kesukaran

tes sebesar 0,38 sampai dengan 0,47 yang berarti instrumen tes yang digunakan

memiliki kriteria sedang.  Hasil perhitungan secara rinci dapat dilihat pada

lampiran C.2.2 halaman 164.

Setelah dilakukan analisis reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran

terhadap soal tes kemampuan komunikasi matematis siswa diperoleh bahwa

instrumen tes telah memenuhi kriteria valid dan reliabel, serta setiap butir tes telah

memenuhi daya pembeda dan tingkat kesukaran yang ditentukan, maka soal tes

kemampuan komunikasi matematis yang disusun telah layak digunakan untuk

mengumpulkan data kemampuan komunikasi matematis.

F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan perlakuan berbeda pada kedua kelas, data yang diperoleh dari

tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir dianalisis untuk mendapatkan skor

peningkatan (gain) kemampuan komunikasi matematis siswa. Menurut Hake

(1998: 65) besarnya peningkatan dihitung dengan rumus gain ternormalisasi

(normalized gain) yaitu :

= − −
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Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan

klasifikasi dari Hake (1998: 65) pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Kriteria Indeks Gain

Indeks Gain (g) Kriteria
0,71 – 1,00 Tinggi
0,31 – 0,69 Sedang
0,00 – 0,29 Rendah

Hasil perhitungan skor gain kemampuan komunikasi matematis siswa

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C.3 halaman 165 dan C.4 halaman 167.

Data skor kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas eksperimen dan

kontrol, dapat dianalisis dengan uji statistik untuk mengetahui efektivitas model

pembelajaran TPS ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa.

Sebelum melakukan uji statistik perlu dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas

dan uji homogenitas. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan Software

Microsoft Excel 2010. Adapun prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah data berasal dari populasi

yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini data kemampuan awal, data

kemampuan akhir, dan data skor peningkatan dari kemampuan komunikasi

matematis siswa diuji dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat berdasarkan pada

Sudjana (2005:  272-273) Adapun hipotesis uji adalah sebagai berikut:

Ho : data gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

H1 : data gain berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.

Selanjutnya rumus statistik uji chi-kuadrat yang digunakan adalah:
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= ( − )
Keterangan:

=  frekuensi pengamatan
=  frekuensi yang diharapkan
=  banyaknya kelas interval

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika < dimana= ( , ) diperoleh dari tabel Chi-Kuadrat dengan taraf nyata α = 0,05

dan dk = k-3.

Setelah dilakukan pengujian normalitas pada data gain kemampuan komunikasi

matematis diperoleh hasil seperti yang disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Hasil Uji Normalitas Data Gain Kemampuan Komunikasi
Matematis

Kelas Keputusan Uji
TPS 3,9345 7,815 H0 diterima

Konvensional 1,6143 7,815 H0 diterima

Dengan demikian dapat disimpulkan data gain kemampuan komunikasi matematis

siswa kedua kelas berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.5 halaman 169 dan Lampiran C.6

halaman 172.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah varians kedua

kelompok data pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang

homogen atau tidak homogen. Syarat dilakukannya uji homogenitas adalah dua

kelompok data yang diuji berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oleh
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sebab itu, uji homogenitas dilakukan pada data gain kemampuan komunikasi

matematis siswa. Dalam penelitian ini, uji homogenitas menggunakan uji-F
berdasarkan pada Sudjana (2005: 249-250). Adapun hipotesis yang digunakan

adalah sebagai berikut:

Ho : kedua kelompok data memiliki varians yang sama.

H1: kedua kelompok data memiliki varians yang tidak sama.

Selanjutnya rumus statistik uji-F yang digunakan adalah:=
Keterangan:

= varians terbesar
= varians terkecil

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika < dengan =
⅟₂ ( – , – ) serta taraf nyata α = 0,05. Dalam hal lainnya, H0 ditolak.

Hasil uji homogenitas data gain kemampuan komunikasi matematis siswa

diketahui bahwa = 1,00 < = 1,90. Ini berarti bahwa kedua

kelompok data gain kemampuan komunikasi matematis siswa memiliki varians

yang sama. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.7 halaman

175.

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 melakukan uji prasyarat yakni uji normalitas diketahui bahwa data gain

kemampuan komunikasi matematis siswa berdistribusi normal maka dilakukan uji

statistik parametrik yaitu uji kesamaan dua rata-rata. Dalam hal ini, uji kesamaan

dua rata-rata yang digunakan adalah uji pihak kanan dengan rumusan hipotesis

statistik sebagai berikut:

H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 > µ2

Keterangan:
µ1 = rata-rata peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran menggunakan pembelajaran TPS
µ2 = rata-rata peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan konvensional

Selanjutnya, diketahui pula bahwa data gain kemampuan komunikasi matematis

memiliki varians yang sama. Dalam Sudjana (2005:  243) pengujian hipotesis di

atas dilakukan menggunakan uji-t dengan statistik uji sebagai berikut:

t = x1-x2

s 1
n1

+ 1
n2

dengan s2=
n1-1 s1

2+ n2-1 s2
2

n1+n2-2

Keterangan:̅ = rata-rata skor kelas eksperimen̅ = rata-rata skor kelas kontrol
n1 = banyaknya subyek kelas eksperimen
n2 =  banyaknya subyek kelas kontrol

= varians pada kelas eksperimen
= varians pada kelas kontrol
= varians gabungan

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika < dengan = ( , )
dan taraf signifikansi = 0,05 serta dk = (n1+ n2 – 2). Hasil perhitungan uji-t
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data kemampuan komunikasi matematis selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.8 halaman 176.

b) Uji Hipotesis Kedua

Untuk menguji hipotesis bahwa persentase siswa yang memiliki kemampuan

komunikasi terkategori baik lebih dari atau sama dengan 60% dari jumlah siswa

yang mengikuti think pair share, maka dilakukan uji proporsi. Dalam penelitian

ini, persentase siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis

dikategorikan seperti pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Pedoman Kategori Kemampuan Komunikasi Matematis

Skor (X) Kategori
20,95 – 27,00 Baik

12,52 – 20,94 Cukup Baik

0,00 – 12,51 Kurang Baik

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

sebagai berikut:

a. Hipotesis uji

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

terkategori baik sama dengan 60% dari jumlah siswa yang

mengikuti think pair share)

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

terkategori baik lebih dari 60% dari jumlah siswa yang

mengikuti think pair share)

b. Taraf siginifikan: α = 0,05
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c. Statistik Uji:

= − 0,600,60 (1 − 0,60)
Keterangan:
x = Banyaknya siswa tuntas belajar kelas TPS
n = Jumlah sampel kelas eksperimen

d. Kriteria Uji

Kriteria pengujian tolak H0 jika > dengan = , dan taraf

signifikansi α = 0,05, untuk z , α diperoleh dari daftar normal baku. H0

diterima untuk nilai z lainnya. Hasil perhitungan uji proporsi selengkapnya

dapat dilihat pada Lampiran C.11 halaman 189.
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe TPS tidak efektif ditinjau dari kemampuan

komunikasi matematis siswa. Akan tetapi, peningkatan kemampuan komunikasi

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran TPS lebih tinggi daripada

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.

B. Saran

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

1. Kepada guru, pembelajaran TPS dapat digunakan sebagai salah satu alternatif

dalam pembelajaran matematika untuk membantu siswa dalam

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, dalam pelaksanaannya

guru harus memahami setiap komponen yang ada dalam pembelajaran

menggunakan pendekatan kontekstual dan juga harus diimbangi dengan

pengelolaan kelas dan waktu yang tepat agar suasana belajar semakin kondusif

sehingga memperoleh hasil yang optimal.

2. Kepada peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian mengenai

efektivitas model pembelajaran TPS ditinjau dari kemampuan komunikasi
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matematis, hendaknya dalam pelaksanaan pembelajarannya siswa dikondisikan

terlebih dahulu agar lebih siap untuk belajar sehingga siswa dapat mengikuti

pembelajaran dengan baik dan juga pembagian waktu yang telah ditentukan

dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, perlunya model pembelajaran TPS

dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya untuk

meningkatkan aspek kemampuan lain sehingga memberikan maanfaat yang

lebih besar terhadap guru dan siswa dalam pembelajaran matematika.
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