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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR
SHARE TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS

SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 22

Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

Siti Khadijah Jannati

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang bertujuan untuk me-
ngetahui pengaruh model pembelajaran Think Pair Share terhaadap kemampuan
komunikasi matematis siswa. Desain penelitian ini adalah pretest-postest control
group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP
Negeri 22 Bandarlampung semester genap tahun pelajaran 2016/2017 yang terdis-
tribusi dalam duabelas kelas. Melalui teknik Purposive Sampling dipilih kelas
VIII B dan VIII C sebagai sampel penelitian. Data penelitian diperoleh dari tes
kemampuan komunikasi matematis siswa. Berdasarkan hasil penelitian dan pem-
bahasan, model pembelajaran Think Pair Share di kelas VIII SMP Negeri 22
Bandarlampung tidak berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis
siswa.

Kata Kunci: model pembelajaran think pair share, kemampuan komunikasi
.matematis siswa
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini terjadi dengan sangat pesat,

oleh karena itu Indonesia sepatutnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah mereka yang mampu berpikir

secara logis dan kreatif. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Dengan pendidikan manusia

dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara sehingga menjadi

manusia yang berkualitas dan dapat bersaing dalam dunia kerja.

Pendidikan adalah suatu kegiatan secara sadar yang bertujuan mencerdaskan

siswa. Adapun menurut UU No.20 tahun 2003 Pasal 3, pendidikan nasional

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia

Indonesia menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang

Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan,

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mandiri dan bertanggung jawab

terhadap masyarakat dan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

dibutuhkan suatu pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang

terjadi antara guru dengan siswa dan bertujuan merubah pola pikir dan tingkah

laku siswa ke arah yang lebih baik. Suatu pembelajaran dikatakan berhasil apabila
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pembelajaran tersebut memberikan hasil yang baik, demikian pula dengan

pembelajaran dalam bidang matematika.

Matematika merupakan mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam

pendidikan. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa

untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis,

kritis, dan kreatif, serta kemampuan beker-jasama. Pendidikan matematika

merupakan salah satu fondasi dari kemampuan sains dan teknologi. Mengingat

pentingnya matematika terhadap pengembangan generasi, maka tidak boleh

dibiarkan adanya anak-anak muda yang buta matematika. Kebutaan terhadap

matematika yang dibiarkan akan menjadi suatu kebiasaan, membuat masyarakat

kehilangan kemampuan berpikir secara disipliner dalam menghadapi masalah-

masalah nyata.

Dalam peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004 disebutkan bahwa aspek

penilaian matematika dalam rapor dikelompokan menjadi tiga aspek, yaitu:

pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, dan pemecahan masalah (Shadiq,

2009: 13). Berdasarkan pemaparan tersebut, kemampuan komunikasi matematis

merupakan salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran

matematika. Kemampuan komunikasi matematis sangat diperlukan siswa dalam

menyampaikan gagasan atau ide-ide matematika baik secara lisan maupun tulisan.

Melalui komunikasi siswa dapat mengklarifikasi pemahaman yang telah ia dapat.

Mengingat pentingnya komunikasi matematis maka sudah seharusnya siswa

memiliki kemampuan tersebut, namun pada kenyataannya kemampuan

komunikasi matematis siswa Indonesia masih tergolong rendah.
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Hasil survey yang dilakukan TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study)

dan PISA (Programme for International Student Assessment) yang menyatakan

bahwa hasil belajar matematika siswa Indonesia masih rendah. Hasil TIMSS

tahun 2015, menyatakan bahwa hasil belajar matematika siswa Indonesia berada

pada urutan ke-44 dari 49 negara dengan rata-rata skor 397 (TIMSS, 2015).

Sedangkan hasil data survei tiga tahunan PISA tahun 2015, Indonesia hanya

menduduki rangking 62 dari 70 negara peserta pada rata-rata skor 386 (OECD,

2016). Rangking tersebut menunjukkan bahwa kemampuan hasil belajar ma-

tematika di Indonesia masih tergolong rendah dibanding rata-rata skor inter-

nasional yaitu 490 (Tohir, 2016). Hal tersebut menunjukan bahwa kemampuan

komu-nikasi matematis siswa Indonesia masih tergolong rendah.

Untuk mencapai salah satu tujuan tentang standar isi mata pelajaran lingkup

pendidikan dasar dan menengah menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006

yakni “Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah”.  Berkaitan dengan hal ini, rata-

rata kemampuan komunikasi matematis siswa SMP di Indonesia masih tergolong

rendah, maka untuk melatih kemampuan komunikasi matematis siswa dapat

dilakukan dengan model pembelajaran Think Pair and Share (TPS).

Model pembelajaran TPS merupakan model pembelajaran yang memberikan

kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan berpasangan, sehingga

siswa dapat terlibat aktif dalm pembelajaran di kelas melalui pasangan-pasangan

yang terbentuk. Adanya tahap demi tahap model pembelajaran TPS seperti Think

(berpikir), Pairing (berpasangan) dan Sharing (berbagi). Tahap-tahap yang
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terdapat dalam model pembelajaran TPS diharapkan dapat menuntun siswa untuk

aktif belajar dan mampu mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya

baik secara lisan maupun tulisan.

SMP Negeri 22 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah yang kemampuan

komunikasi matematis siswanya masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara

dengan guru mata pelajaran matematika kelas VIII di sekolah tersebut yaitu Ibu

Juriah, S.Pd., beliau mengatakan bahwa siswa sering mengalami kesulitan dalam

menyatakan situasi masalah ke dalam model matematika, kemampuan siswa

menggambarkan situasi masalah dan solusi masalah menggunakan gambar, bagan,

tabel, atau secara aljabar masih rendah. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan

komunikasi SMP Negeri 22 Bandar Lampung masih tergolong rendah. Rendahnya

kemampuan komunikasi matematis siswa karena selama proses pembelajaran

siswa kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan

komunikasi matematisnya. Biasanya proses pembelajaran dalam matematika

masih dilakukan secara konvensional, yaitu pembelajaran yang berpusat pada

guru. Hal tersebut menyebabkan siswa kurang terlibat aktif selama proses

pembelajaran, sehingga kemampuan komunikasi matematis siswa kurang

berkembang optimal.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Think Pair and Share (TPS)

terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP Negeri 22 Bandar

Lampung.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka ru-

musan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah model pembelajaran Think

Pair and Share berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Think

Pair and Share terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII di

SMP Negeri 22 Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam

pendidikan matematika berkaitan dengan TPS serta hubungannya dengan

kemampuan komunikasi matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi guru dan calon guru

Sebagai bahan sumbangan pemikiran mengenai pengaruh model

pembelajaran Think Pair and Share terhadap kemampuan komunikasi
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matematis siswa dan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran

matematika.

b. Manfaat bagi sekolah

Sebagai masukan dalam upaya pembinaan para guru SMP Negeri 22

Bandarlampung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.

c. Manfaat bagi peneliti

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peneliti lain terkait dengan

penelitian yang menggunakan Think Pair and Share.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh pembelajaran dalam penelitian ini adalah adanya perlakuan selama

proses pembelajaran matematika dengan materi kubus dan balok yang be-

rakibat pada perubahan kemampuan komunikasi matematis siswa. Dalam

penelitian ini, model pembelajaran TPS dikatakan berpengaruh jika kemam-

puan komunikasi matematis siswa yang mengikuti model pembelajaran TPS

lebih besar daripada kemampuan komunikasi matematis siswa yang megikuti

pembelajaran konvensional.

2. Model pembelajaran TPS adalah model pembelajaran yang memberikan

kesempatan bagi siswa untuk berperan aktif secara mandiri maupun

berpasangan.  Pada model pembelajaran ini terdapat tiga tahap inti, yaitu tahap

pertama thinking (berpikir), siswa secara mandiri berpikir yang berhubungan

dengan pelajaran.  Tahap kedua pairing (berpasangan), siswa berpasangan

dengan teman sebangku untuk berdiskusi. Tahap ketiga sharing (berbagi),
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kelompok pasangan sebangku berbagi hasil pemikirannya kepada seluruh

siswa didalam kelas (presentasi).

3. Kemampuan komunikasi matematis siswa adalah kemampuan siswa dalam

berkomunikasi mengungkapkan ide-ide, gagasan, serta pemahamannya.

Kemampuan komunikasi matematis siswa menjadi penting ketika diskusi

antar siswa dilakukan, dimana siswa diharapkan mampu menyatakan,

menggambarkan, mendengar, menanyakan dan berkerjasama sehingga dapat

membawa siswa pada pemahaman yang mendalam tentang matematika.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemampuan Komunikasi Matematis

Dalam kehidupan, kita tidak akan terlepas dari suatu kegiatan atau proses yang

disebut komunikasi. Menurut Rakhmat (2007: 9) komunikasi adalah peristiwa

sosial yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain. Manusia

dikenal sebagai makhluk sosial, maka sudah sewajarnya bahwa komunikasi

dianggap sebagai hal yang penting dalam menjalani kehidupan. Tanpa adanya

proses komunikasi, kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Sedangkan

menurut Asikin (2013: 204) yang dinamakan kemampuan komunikasi matematis

adalah suatu kecakapan seseorang dalam menghubungkan pesan-pesan dengan

membaca ataupun mendengarkan, selanjutnya bertanya, kemudian meng-

komunikasikan letak masalah serta mempresentasikan dalam pemecahan masalah.

Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan termasuk dunia

pendidikan.  Qohar (2010: 4) berpendapat bahwa siswa yang sudah memiliki

kemampuan pemahaman matematis dituntut juga untuk dapat mengkomunikasi-

kannya, agar pemahaman tersebut bisa dimengerti oleh orang lain.

Komunikasi merupakan salah satu kemampuan yang harus dikuasi siswa dalam

pembelajaran matematika.  Hal ini sejalan dengan pendapat Shadiq (2004: 18)

yang menyebutkan bahwa selain penalaran dan pemecahan masalah, kemampuan
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mengkomunikasikan ide, pikiran, ataupun pendapat sangatlah penting.

Komunikasi matematis merupakan kemampuan untuk mengekspresikan konsep

matematika untuk memperoleh ide atau gagasan baru, saling bertukar informasi,

serta menilai dan mempertajam ide agar dapat meyakinkan orang lain. Menurut

Mahmudi (2006: 4) komunikasi dapat membantu siswa membangun pemahaman

terhadap ide-ide matematika dan membuatnya mudah dipahami. Ketika siswa

ditantang untuk berpikir tentang matematika dan mengkomunikasikannya kepada

orang/siswa lain secara lisan maupun secara tertulis, secara tidak langsung mereka

dituntut untuk membuat ide-ide matematika itu lebih terstruktur dan meyakinkan,

sehingga ide-ide itu menjadi lebih mudah dipahami. Dengan demikian, siswa

harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar tujuan pembelajaran

matematika dapat tercapai.

Dijelaskan pada dokumen Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/PP/2004, bahwa

penalaran dan komunikasi merupakan kegiatan yang ditunjukan siswa dalam

melakukan penalaran dan mengkomunikasikan gagasan matematika. Menurut

dokumen tersebut, indikator yang menunjukan kemampuan komunikasi antara

lain adalah: (1) Menyajikan pernyataan matematika secara tulis, lisan, gambar,

dan diagram, (2) Mengajukan dugaan (conjectures), (3) Melakukan manipulasi

matematika, (4) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau

bukti terhadap beberapa solusi, (5) Menarik kesimpulan dari pernyataan, (6)

Memeiksa kesahihan suatu argument, (7) Menentukan pola atau sifat dari gelaja

matematis untuk membuat generalisasi.
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Sedangkan indikator kemampuan siswa dalam komunikasi matematis pada

pembelajaran matematika dalam NCTM (2000: 214) adalah: (1) Kemampuan

mengekspresikan kemampuan matematika secara lisan, tertulis, dan demonstrasi

serta menggambar secara visual, (2) kemampuan memahami, interpretasi, dan

evaluasi ide-ide matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual

lainnya, (3) Kemampuan dalam menggunakan istilah, notasi matematika dan

struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan

dan model-model situasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi

matematis siswa adalah kemampuan siswa dalam menyambungkan, meng-

ekspresikan ide dan gagasan yang mereka miliki, kemudian dapat mem-

presentasikan atau menyampikan ide-ide, gagasan dan pemahamannya tentang

konsep dan pembelajaran matematika ke dalam gambar atau model matematika

secara lisan, tulisan ataupun gambar. Pada penelitian ini, kemampuan komunikasi

yang akan diteliti adalah kemampuan komunikasi dalam bentuk tulisan meliputi

kemampuan menggambar (drawing), ekspresi matematika (mathematical

expression), dan menulis (written text) dengan indikator sebagai berikut:

a. Menggambarkan situasi msalah dan menyatakan solusi masalah

menggunakan gambar, bagan, dan secara aljabar.

b. Menjelaskan ide, solusi, dan relasi matematika secara tulisan.

c. Menggunakan bahasa matematika dan simbol secara tepat.
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B. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair and Share

Menurut Lie (2007: 12) pembelajaran kooperatif disebut juga sebagai pembelajar-

an gotong-royong, yaitu merupakan sistem pembelajaran yang memberikan

kesempatan kepada anak didik untuk bekerjasama dengan sesama siswa dalam

tugas yang terstruktur. Rogger dkk (Huda, 2011: 29) menyatakan bahwa

pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang

diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada

perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajar yang

di dalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri

dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain.

Suherman dkk (2003: 260) berpendapat bahwa cooperative learning mencakupi

suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan

masalah, menyelesaikan tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan

bersama lainnya serta menekankan pada kehadiran teman sebaya yang

berinteraksi antar sesamanya sebagai sebuah tim.

Estiti (Gunawan, 2010), menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif mempunyai

ciri-ciri sebagai berikut: (1) Siswa bekerja dalam tim (team) untuk menuntaskan

tujuan belajar, (2) Tim terdiri dari siswa-siswa yang mempunyai tingkat

keberhasilan tinggi, sedang, dan rendah, (3) Bila memungkinkan tim merupakan

campuran suku, budaya dan jenis kelamin.

Think Pair and Share merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif

sederhana, model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Lie (2007: 57) berpendapat
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bahwa TPS adalah pembelajaran yang memberi siswa kesempatan untuk bekerja

sendiri dan bekerja sama dengan orang lain, keunggulan teknik ini adalah

optimalisasi partisipasi siswa. Adapun keunggulan model pembelajaran TPS

menurut Lie (2007: 58) yaitu (1) Meningkatkan kemandirian siswa untuk

memikirkan jawaban sendiri tanpa bantuan siswa lain, (2) Meningkatkan

partisipasi siswa untuk menyumbangkan pemikiran karena leluasa dalam

mengungkapkan pendapatnya dan dapat bertukar pikiran untuk memunculkan ide

baru, (3) Membentuk kelompok lebuh mudah dan lebih cepat, (4) Melatih

kecepatan berpikir siswa, menjadi terbiasa dengan proses pemikiran dan

pengambilan ide dalam waktu yang singkat.

Selanjutnya Trianto (2007: 61) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe

TPS dapat melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir serta aktivitas

siswa, karena siswa membangun pengetahuan melalui eksplorasi dirinya sendiri

dan pengetahuan siswa juga bisa berkembang melalui transfer pola pikir dengan

siswa lain, sehingga siswa mampu menggabungkan dan membandingkan pola

pikir mereka sendiri dengan pola pikir siswa lain. Dari pernyataan-pernyataan

diatas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran TPS adalah model

pembelajaran yang mengutamakan kemandirian siswa yang dapat membangun

pengetahuan melalui eksplorasi diri sendiri.

Adapun langkah-langkah  yang ada dalam model pembelajaran kooperatif tipe

TPS menurut Trianto (2007: 61-62) adalah sebagai berikut: (1) Berpikir

(Thinking), Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan

dengan materi pelajaran yang sedah dipelajari.  Selanjutnya guru meminta siswa
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menggunakan waktu beberapa menit untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan

atau permasalahan tersebut secara individu, (2) Berpasangan (Pairing), Guru

meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka

peroleh dari proses berpikir (thinking) sebelumnya.  Interaksi yang dilakukan oleh

siswa selama proses ini dapat menyatukan jawaban, ide atau gagasan yang

dimiliki oleh masing-masing siswa, (3) Berbagi (Sharing) Pada tahap ini guru

meminta pasangan-pasangan yang telah dibentuk untuk membagikan hasil

diskusinya kepada seluruh kelas. Secara bergiliran masing-masing kelompok

(pasangan) mendapatkan kesempatan untuk melaporkan hadil diskusi tersebut

didepan kelas.  Tahap ini berakhir sampai hampir sebagian dari seluruh kelompok

(pasangan) mendapat kesempatan melaporkan..

C. Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang biasa dilakukan oleh

guru di sekolah. Proses pembelajaran diawali dengan cara penyampaian materi

pelajaran oleh seorang guru kepada siswa di dalam kelas, pemberian contoh soal,

dan kemudian dilanjutkan dengan latihan soal. Pada tahap latihan siswa diberi

kebebasan berkelompok yang terdiri dari 4-5 orang.

Vui (dalam Shadiq, 2009: 9) menyatakan bahwa sebagian guru matematika di

Indonesia, para guru matematika di Asia Tenggara berkecenderungan juga untuk

menggunakan model pembelajaran tradisional yang dikenal dengan beberapa

istilah seperti: pembelajaran terpusat pada guru (teacher centered approach),

pembelajaran langsung (direct instruction), pembelajaran deduktif (deductive

teaching), ceramah (expository teaching), maupun whole class instruction.
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Model pembelajaran seperti dinyatakan di atas dapat dikatakan lebih menekankan

kepada para siswa untuk mengingat atau menghafal dan kurang menekankan

kepada para siswa untuk bernalar (reasoning), memecahkan masalah (problem-

solving), ataupun pada pemahaman (understanding). Dengan model pembelajaran

seperti itu, dapat disimpulkan bahwa kadar keaktifan siswa menjadi sangat

rendah, para siswa hanya menggunakan kemampuan berpikir tingkat rendah (low

order thinking skills) selama proses pembelajaran berlangsung di kelas dan tidak

memberi kemungkinan bagi para siswa untuk berpikir dan berpartisipasi secara

penuh.

D. Kerangka Pikir

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah suatu model pembelajaran yang

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Prosedur yang digunakan

dalam metode kooperatif tipe TPS ini dapat memberi siswa lebih banyak waktu

untuk berpikir, untuk merespon, untuk membantu, dan guru melengkapi penyajian

singkat atau fasilitator saat situasi menjadi tanda tanya. Tahap pertama yaitu Think

(berpikir) diawali dengan siswa diberi suatu permasalahan atau pertanyaan oleh

guru terkait dengan materi yang akan dipelajari, tahap ini akan merangsang

kemampuan komunikasi matematis siswa baik secara lisan maupun tulisan.

Tahap kedua yaitu Pair (berpasangan), siswa berdiskusi dengan pasangan yang

telah ditentukan. Masing–masing pasangan kelompok bertanggung jawab dengan

pasangannya. Apabila ada anggota pasangannya yang belum paham, maka

pasangan yang satunya membantu pasangannya hingga paham, jika ditemukan

ada pasangan yang kurang paham, maka tugas guru menfasilitasi pasangan

tersebut hingga paham. Pada tahap ini akan merangsang kemampuan komunikasi
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matematis siswa dalam memahami, menginterpretasi, dan mengevaluasi ide-ide

matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya. Tahapan

ketiga yaitu Share (berbagi), setelah masing-masing pasangan berdiskusi dengan

pasangannya, guru meminta salah satu siswa perwakilan dari pasangannya untuk

mengungkapkan hasil diskusi dengan pasangan kelompoknya. Pasangan

kelompok yang lain mendengarkan dan menanggapi jika ada hal yang masih

belum sesuai. Pada tahap ini akan merangsang kemampuan siswa dalam

mengekspresikan kemampuan matematika secara lisan, tertulis, dan demonstrasi

serta menggambar secara visual.

Tiga tahap kegiatan tersebut masing-masing memberikan kesempatan kepada

siswa untuk berpikir sendiri, bekerja sama dengan pasangannya untuk me-

mecahkan suatu permasalahan, dan melatih siswa berkomunikasi terutama pada

saat berbagi informasi, bertanya, mengungkapkan pendapat di depan kelas.

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam model pembelajaran kooperatif tipe TPS

tersebut memungkinkan peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa

yang mengikuti pelajaran kooperatif tipe TPS akan lebih tinggi daripada siswa

yang mengikuti pembelajaran konvensional.  Dengan demikian, diharapkan model

pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat berpengaruh terhadap kemampuan

komunikasi matematis siswa.

E. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar bahwa semua siswa kelas VIII semester

genap SMPN 22 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 memperoleh materi

yang sama dan sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
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F. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesi Umum

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS berpengaruh terhadap

kemampuan komunikasi matematis siswa SMP Negeri 22 Bandar Lampung.

2. Hipotesis Khusus

Kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran tipe

TPS lebih besar daripada kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 22 Bandar Lampung yang terletak di

Jalan Hi. Zainal Abidin Pagar Alam No. 109, Rajabasa Bandar Lampung.

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Bandar

Lampung semester genap tahun ajaran 2016-2017 yang terdistribusi dalam 12

(dua belas) kelas yaitu VIII A – VIII L.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling,

yaitu teknik pengambilan sampel atas pertimbangan bahwa dua kelas yang dipilih

adalah kelas yang diajar oleh guru yang sama sehingga pengalaman belajar yang

didapatkan oleh siswa relatif sama. Terpilih kelas VIII B sebagai kelas

eksperimen, yaitu kelas yang menggunakan model TPS dan kelas VIII C sebagai

kelas kontrol, yaitu kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang terdiri dari satu

variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah model

pembelajaran TPS sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan komunikasi

matematis. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah the pretest-posttest
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control group design sebagaimana yang dikemukakan Fraenkel, Wallen dan

Hyun (1993: 248) pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 The Pretest-Posttest Control Group Design

Group Pretest Treatment Posttest
Treatment group 1

Control group 2

Keterangan:
= Data kemampuan komunikasi matematis siswa
1= Pembelajaran Kooperatif tipe Think Pair Share
2= Pembelajaran Konvensional

C. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur dalam penelitian ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

a. Melihat kondisi lapangan, seperti terdapat berapa kelas, jumlah siswa,

serta cara mengajar guru matematika selama pembelajaran.

b. Menentukan sampel penelitian.

c. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) penelitian sesuai

dengan model yang akan digunakan selama penelitian, yaitu model

pembelajaran TPS dan pembelajaran konvensional.

d. Membuat instrumen penelitian.

e. Menguji validitas instrumen penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Mengadakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

b. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

TPS dan kovensional sesuai RRP yang telah dibuat.

c. Mengadakan posttest di kelas eksperimen dan kelas kontrol.
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3. Tahap Akhir

a. Mengumpulkan data kuantitatif.

b. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

c. Membuat laporan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes. Tes digunakan untuk

mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa. Tes diberikan sebelum dan

setelah diberi perlakuan (pretest-posttest) pada kelas eksperimen dan kelas

kontrol.

E. Data Penelitian

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kemampuan komunikasi

matematis siswa yang dicerminkan oleh skor pretest-posttest dan data skor

peningkatan (gain). Data ini berupa data kuantitatif.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes kemampuan

komunikasi matematis siswa.  Instrumen tes terdiri dari lima soal, materi yang

diujikan adalah pokok bahasan kubus dan balok. Tes yang diberikan pada setiap

kelas baik soal-soal untuk pretest dan posttest adalah soal yang sama. Setiap soal

memiliki satu atau lebih indikator kemampuan komunikasi matematis.

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

Menggambar
(drawing)

Menggambarkan situasi masalah dan
menyatakan solusi menggunakan gambar,
bagan, aljabar tidak ada

0

Menggambarkan situasi masalah dan
menyatakan solusi menggunakan gambar,
bagan, aljabar kurang lengkap dan salah

1

Menggambarkan situasi masalah dan
menyatakan solusi menggunakan gambar,
bagan,  aljabar kurang lengkap tapi benar atau
lengkap tapi salah

2

Menggambarkan situasi masalah dan
menyatakan solusi menggunakan gambar,
bagan, aljabar lengkap dan benar

3

Menulis
matematis
(written text)

Menjelaskan ide, solusi, dan relasi
matematika secara tulisan salah dan tidak
sistematis

0

Menjelaskan ide, solusi, dan relasi
matematika secara tulisan salah namun
sistematis

1

Menjelaskan ide, solusi, dan relasi
matematika secara tulisan benar namun tidak
sistematis

2

Menjelaskan ide, solusi, dan relasi
matematika secara tulisan benar dan
sistematis

3

Ekspresi
Matematika
(mathematical
expression)

Penjelasan menggunakan bahasa matematika
dan simbol tidak ada 0
Penjelasan menggunakan bahasa matematika
dan simbol kurang logis dan kurang
tepat/lengkap

1

Penjelasan menggunakan bahasa matematika
dan simbol kurang logis namun tepat/lengkap 2
Penjelasan menggunakan bahasa matematika
dan simbol logis namun kurang tepat/lengkap 3
Penjelasan menggunakan bahasa matematika
dan simbol tepat/lengkap 4

Sebelum penelitian ini dilakukan, instrumen diuji untuk mendapatkan validitas,

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda dari instrumen tersebut.

Adapun agar memperoleh data yang akurat maka tes yang digunakan adalah tes
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yang memenuhi kriteria tes yang baik, yaitu validitas tes, reliabilitas, daya

pembeda dan yang memiliki tingkat kesukaran minimal sedang.

1. Validitas Tes

Validitas tes dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi dari tes

kemampuan komunikasi matematika ini dapat diketahui dengan cara

membandingkan isi yang terkandung dalam tes kemampuan komunikasi

matematis dengan indikator pembelajaran yang telah ditentukan. Selanjutnya,

soal tes dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan guru mitra.  Jika penilaian

soal tes oleh dosen pembimbing dan guru mitra telah sesuai dengan kompetensi

dasar dan indikator kemampuan komunikasi matematis, maka tes tersebut

dinyatakan valid. Penilaian terhadap kesesuaian isi tes dengan isi kisi-kisi tes yang

diukur dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes dengan kemampuan

bahasa siswa dilakukan dengan menggunakan daftar ceklis (√) oleh guru.

2. Reliabilitas

Bentuk soal tes yang digunakan pada penelitian ini adalah soal tes tipe uraian.

Dalam Arikunto (2011: 109) untuk menentukan koefisien reliabilitas (r11) soal tipe

uraian digunakan rumus Cronbach Alpha, yaitu:

= 1 − ∑ dengan = ∑ − ∑
Keterangan :
r 11 = Koefisien reliabilitas instrumen tes

= Banyaknya butir soal
= Varians Skor∑ =  Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal
= Varians total skor
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Koefisien reliabilitas suatu butir soal diinterpretasikan dalam Arikunto (2011:

195), di interpretasikan seperti yang disajikan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Realibilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
0,00 – 0,20 Sangat rendah
0,21 – 0,40 Rendah
0,41 – 0,60 Sedang
0,61 – 0,80 Tinggi
0,81 – 1,00 Sangat tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan uji instrumen tes diperoleh bahwa koefisien

reliabilitas soal sebesar 0,75 yang berarti instrumen tes yang digunakan memiliki

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

perhitungan reliabilitas uji coba instrumen tes dapat dilihat pada Lampiran C.1 .

3. Tingkat Kesukaran (TK)

Tingkat kesukaran digunakan untuk mengetahui derajat atau taraf kesukaran suatu

butir soal. Azwar (2007: 134) mengungkapkan untuk menghitung tingkat

kesukaran suatu butir soal digunakan rumus berikut:TK =
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.

Interpretasi dari tingkat kesukaran butir soal menurut Azwar (2007: 134) dapat

dilihat dari klasifikasinya seperti yang disajikan pada Tabel 3.4 berikut.
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Tabel 3.4 Interpretasi Nilai 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 0,63 sampai dengan 0,66 yang berarti instrumen tes yang digunakan

memiliki kriteria sedang. Hasil perhitungan secara rinci dapat dilihat pada

Lampiran C.2.1.

4. Daya Pembeda (DP)

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang

mempunyai kemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan rendah.

Daya pembeda butir dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya tingkat

diskriminasi atauangka yang menunjukkan besar kecilnya daya pembeda. Setelah

diketahui skor hasil tes uji coba, nilai daya pembeda tiap butir soal dihitung

menggunakan persamaan berikut (Arifin, 2011:133).

DP = KA − KB
Keterangan :
DP : nilai daya pembeda suatu butir soalKA : rata-rata skor suatu butir soal dari kelompok atasKB : rata-rata skor suatu butir soal dari kelompok bawah
Skor maks : skor maksimum suatu butir soal

Pengelompokan siswa menjadi kelompok atas dan kelompok bawah disesuaikan

dengan nilai yang diperoleh siswa.  Setelah diperoleh data uji coba soal, maka

data nilai siswa diurutkan dari nilai yang tertinggi ke nilai terendah. Kemudian,
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ditentukan persentase yang sesuai untuk menjadi bagian kelompok atas dan

bawah, hal ini bertujuan supaya tidak ada siswa dengan nilai yang sama termasuk

kedalam dua kategori atau memperoleh nilai yang sama masuk dalam kategori

kelompok atas dan bukan kelompok atas, begitupun dengan kelompok bawah.

Menurut Arifin (2011:133) hasil perhitungan indeks daya pembeda diinterpretasi

berdasarkan klasifikasi yang tertera dalam Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Interpretasi Daya Pembeda

DP Kriteria
0,40 - 1,00 Sangat baik
0,30 - 0,39 Baik
0,20 - 0,29 Sedang
-1,00 - 0,19 Jelek

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa koefisien

daya pembeda tes berkisar antara 0,33 sampai dengan 0,52. Hal ini menunjukkan

bahwa instrumen tes yang diuji cobakan ada yang memiliki daya pembeda sedang,

baik, dan sangat baik. Hasil perhitungan daya pembeda uji coba soal dapat dilihat

pada Lampiran C.2.2

Setelah dilakukan analisis reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal

tes kemampuan komunikasi matematis diperoleh rekapitulasi hasil tes uji coba

dan kesimpulan yang disajikan pada Tabel 3.6.

G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, data yang diperoleh dari

hasil tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir dianalisis untuk men-

dapatkan skor peningkatan (gain) pada kedua kelas. Analisis ini bertujuan untuk
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mengetahui besarnya peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa pada

kelas TPS dan kelas konvensional. Menurut Hake (1998: 1) besarnya peningkatan

dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (normalized gain) yaitu:

= − −
Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan

klasifikasi dari Hake (1998: 65) sebagai berikut.

Tabel 3.6 Kriteria Indeks Gain

Indeks Gain (g) Kriteria
0,71 – 1,00 Tinggi
0,31 – 0,70 Sedang
0,00 – 0,30 Rendah

Hasil perhitungan skor gain kemampuan komunikasi matematis siswa se-

lengkapnya dapat dilihat pada lampiran C.3 dan C.4. Data skor kemampuan

komunikasi matematis siswa di kelas eksperimen dan kontrol, dapat dianalisis

dengan uji statistik untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran TPS terhadap

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 2007. Adapun prosedur uji

normalitas dan uji homogenitas sebagai berikut.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data kemampuan

komunikasi matematis siswa dari sampel yang diteliti berasal dari populasi yang

berdistribusi normal atau sebaliknya. Dalam penelitian ini data skor peningkatan
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dari kemampuan komunikasi matematis siswa diuji dengan menggunakan uji Chi

Kuadrat berdasarkan pada Sudjana (2005: 273) adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:

H0 : data gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : data gain berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

b. Taraf signifikan yang digunakan α = 0,05

c. Statistik uji

Statistik yang digunakan untuk uji Chi-Kuadrat:

= ( − )
Keterangan:

= harga uji chi-kuadrat
= frekuensi harapan
= frekuensi yang diharapkan
= banyaknya pengamatan

d. Keputusan uji

H0 diterima jika < dengan dk = k–3dan = 0,05 maka data

berdistribusi normal. H0 ditolak jika > , maka data tidak

berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas data skor peningkatan kemampuan komunikasi matematis

siswa disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Hasil Uji Normalitas Data Skor Peningkatan Kemampuan
Komunikasi Matematis

Kelas Keputusan Uji

Eksperimen 3,588 7,815 H0 diterima
Kontrol 1,532 7,815 H0 diterima
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data skor peningkatan kemampuan

berpikir kritis matematis siswa kelas TPS dan kelas konvensional berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.5 dan Lampiran C.6.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok data

memiliki varians yang sama atau tidak. Diketahui bahwa kedua data berasal dari

populasi yang berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas.

Dalam penelitian ini, uji homogenitas yang dilakukan adalah uji-F. Sudjana

(2005: 249), uji-F adalah sebagai berikut.

a. Hipotesis

H0: σ = σ (kedua kelompok data memiliki varians yang sama)

H1: σ ≠ σ (kedua kelompok data memiliki varians yang tidak sama)

b. Taraf signifikan yang digunakan α = 0,05

c. Statistik uji

Statistik uji yang digunakan untuk uji-FF =
Keterangan :
s1

2 = varians terbesar
s2

2 = varians terkecil

d. Keputusan uji

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

derajat kebebasan dan masing-masing sesuai dengan dk pembilang dan dk
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penyebut. Dalam hal lainnya H0diterima.

Hasil uji homogenitas data skor peningkatan kemampuan komunikasi matematis

siswa disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Hasil Uji Homogenitas Data Skor Peningkatan Kemampuan
.Komunikasi Matematis

Kelas Varians Keputusan Uji
Eksperimen 0,064

1,13 1,90 H0 diterima
Kontrol 0,072

Pada tabel 3.8 diketahui bahwa kurang dari . Ini berarti bahwa

kedua kelompok data skor peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa

memiliki varians yang homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.7.

3. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas data skor peningkatan

kemampuan komunikasi matematis diketahui bahwa data berdistribusi normal dan

memiliki varians yang homogen. Menurut Sudjana (2005: 243) 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 sebagai berikut:

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

siswa sama dengan rata-rata peningkatan kemampuan ko-

munikasi matematis siswa.
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H1: μ1 > μ2, artinya rata-rata peningkatan kemampuan komunikasi matematis

siswa lebih tinggi daripada rata-rata peningkatan kemampuan

komunikasi matematis siswa.

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.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran Think Pair Share tidak berpengaruh terhadap kemampuan ko-

munikasi matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 22 Bandarlampung tahun

pelajaran 2016/2017

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang dapat diberikan sebagai

berikut.

1. Bagi guru, model pembelajaran TPS sebaiknya digunakan sebagai salah satu

opsi dalam pembelajaran matematika guna untuk membantu siswa dalam

mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya. Akan tetapi dalam

penerapannya harus diimbangi dengan perencanaan yang matang dengan

memahami tahap-tahap pada pembelajaran dan pengelolaan waktu yang tepat

agar pembelajaran semakin kondusif dan dapat memperoleh hasil yang

maksimal.

2. Bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan mengenai

model pembelajaran TPS hendaknya melakukan pengajian lebih mendalam,

seperti memperhatikan pembagian waktu sebaik mungkin terkait dengan
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pembelajaran TPS sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik.

Selain itu, dapat pula digunakan untuk menambahkan referensi tentang

pengaruh model pembelajaran TPS terhadap kemampuan komunikasi

matematis siswa.
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