
 

 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

Pada masa modern saat ini Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi (IPTEK) sangat di-

butuhkan di berbagai bidang.  Pendukung utama IPTEK ialah sumber daya 

manusia berkualitas yang mampu memberikan dan menerima pendidikan.  

Indonesia, belum mampu untuk selalu siap menyediakan sumber daya manusia 

berkualitas yang mampu memberikan dan menerima pendidikan.  Subandi (DHO, 

2013) mengungkapkan bahwa indeks tingkat pendidikan Indonesia dinilai masih 

rendah yaitu 14,6 persen, berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang indeks 

tingkat pendidikannya lebih baik yaitu 28 persen dan 33 persen.  

 

Dalam praktek pengembangannya, sistem pendidikan Indonesia selalu mengalami 

perubahan.  Mulai dari kurikulum hingga standar nilai kelulusan yang digunakan.  

Pemerintah membuat standar nilai kelulusan yang selalu meningkat bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas, akan tetapi masih sulit untuk dilakukan.  Demikan 

juga dengan kurikulum 2013 yang baru diterapkan.  Diterapkannya kurikulum 

2013, diharapkan mampu meningkatkan kompetensi masa depan siswa seperti 

kemampuan berkomunikasi, berakhlak, berpikir kritis dan mampu bersaing di 

tengah masyarakat global. 
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Pendidikan di sekolah sebagian besar dilaksanakan melalui pembelajaran di kelas, 

salah satunya adalah pembelajaran matematika.  Matematika adalah disiplin ilmu 

yang memilki peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  Tanpa peran dan sumbangan matematika, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi akan sangat lambat, bahkan bisa jadi akan berhenti 

berkembang sama sekali.  Karena peran matematika begitu besar terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dikatakan bahwa 

matematika adalah ratu dari ilmu pengetahuan. 

 

Pada beberapa cabang ilmu, diantanya ilmu fisika, konsep limit, turunan dan 

integral digunakan untuk menentukan hubungan antara jarak tempuh, kecepatan 

dan percepatan suatu benda.  Pada ilmu ekonomi, konsep persamaan garis 

digunakan untuk menentukan keseimbangan harga.  Konsep turunan dan program 

linear digunakan untuk menentukan keuntungan optimal yang dapat dicapai suatu 

instansi/ perusahaan.  Karena konsep-konsep matematika banyak digunakan 

diberbagai cabang ilmu, pemahaman konsep matematika yang baik dan benar 

akan memberikan keuntungan bagi siswa, terutama siswa di jejang SMA.  

Sehingga, angka harapan peningkatan prestasi siswa di sekolah akan menjadi 

lebih tinggi. 

 

Penguasaan konsep-konsep dalam matematika dapat dicapai oleh siswa apabila 

guru telah mampu melaksanakan pembelajaran matematika sebagaimana 

mestinya.  Oleh karena itu, menurut Daryanto (2013: 114) membelajarkan 

matematika kepada peserta didik, apabila guru masih menggunakan paradigma 

pembelajaran satu arah, yaitu umumnya dari guru ke peserta didik maka guru 
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akan lebih mendominasi pembelajaran.  Dalam NCTM (2000), pembelajaran 

matematika seharusnya mampu membuat peserta didik agar mengerti terhadap apa 

yang dipelajari, membelajarkan peserta didik dan memberikan dukungan kepada 

peserta didik agar mampu belajar dengan baik.  

 

Pada kenyataannya, pembelajaran matematika pada saat ini masih belum sesuai 

dengan harapan.  Hal ini sesuai dengan  yang dinyatakan ELN yang dilansir dalam 

internasional.kompas.com (2012) bahwa untuk bidang matematika, Indonesia be-

rada di urutan ke-38 dengan skor 386 dari 42 negara yang siswanya dites di kelas 

VIII.  Skor Indonesia turun 11 poin dari penilaian tahun 2007.  Selain itu, Wono 

Setyabudhi, dosen matematika Institut Teknologi Bandung (ELN, 2012) 

menyatakan sebagai berikut: 

Pembelajaran matematika di Indonesia memang masih menekankan 

menghapal rumus-rumus dan menghitung.  Bahkan guru otoriter dengan 

keyakinan pada rumus-rumus atau pengetahuan matematika yang sudah 

ada.  Padahal, belajar matematika itu harus mengembangkan logika, 

pemikiran dan meyakinkan orang lain. 

 

Salah satu penyebabnya ialah kualitas guru matematika yang rendah, kurang 

varians dalam proses pembelajaran matematika sehingga pelajaran matematika 

membosankan, karena guru masih sering menggunakan pembelajaran 

konvensional sebagai senjata utama dalam menjelaskan materi.  Dalam 

pembelajaran konvensional, guru mengatur dan mendominasi hampir seluruh 

kegiatan pembelajaran.  Tugas siswa hanyalah duduk manis mendengarkan guru 

menjelaskan materi yang disampaikan.  Dalam pembelajaran konvensional, siswa 

diibaratkan sebagai gelas kosong yang siap diisi oleh gurunya.  
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Pembelajaran konvensional seringkali membuat siswa bosan.  Hal ini disebabkan 

siswa tidak dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas.  Siswa 

hanya diposisikan sebagai pendengar pasif yang baik dan harus merekam yang 

mereka dengar dari gurunya dalam tulisan di buku serta berorientasi pada satu 

jawaban yang benar. 

 

Oleh karena itu, perlu diterapkan suatu model pembelajaran yang tidak hanya 

menjadikan siswa sebagai pendengar pasif.  Tapi sebagai siswa yang diberi 

kesempatan seluas-luasnya untuk memahami maksud dari sebuah tulisan, 

menyampaikan pendapatnya dan didengar oleh guru dan rekan-rekannya.  Belajar 

mendengar dan menghargai pendapat rekannya, memberikan komentar atau 

masukan atas pendapat rekannya, kemudian merangkum hasil diskusinya.  Model 

pembelajaran yang kiranya tepat untuk membuat siswa tidak sekedar menjadi 

pendengar yang pasif dalam pembelajaran di kelas, dapat memfasilitasi siswa 

untuk melatih dan meningkatkan kemampuan komunikasi matematis adalah 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). 

 

Iru dan Arihi (2012: 67-68) mengatakan bahwa Think Talk Write (TTW) 

merupakan model pembelajaran kooperatif dimana perencanaan dari tindakan 

yang cermat mengenai kegiatan pembelajaran yaitu lewat kegiatan berpikir 

(think), berbicara/ berdiskusi, bertukar pendapat (talk) serta menulis hasil diskusi 

(write) agar tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan tercapai.  

Sedangkan menurut Yamin dan Ansari (2012: 84) kooperatif tipe TTW ialah 

suatu strategi pembelajaran yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis siswa. 
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Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara untuk 

menyampaikan suatu pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk 

menginformasikan pendapat atau suatu informasi baik secara langsung maupun 

tak langsung melalui tulisan atau media.  Sedangkan komunikasi matematis dapat 

diartikan sebagai suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang 

diketahuinya melalui peristiwa dialog atau saling berhubungan yang terjadi di 

lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan pesan.  Pesan yang dialihkan berisi 

tentang materi matematika yang dipelajari siswa, misal berupa konsep, rumus, 

atau strategi pemecahan suatu masalah.  Pihak yang terlibat dalam komunikasi 

adalah guru dengan siswa dan siswa dengan siswa.  

 

Dalam NCTM (2000: 348) bahwa hal yang paling mendasar dalam pembelajaran 

matematika adalah komunikasi.  Kemampuan komunikasi matematis sangat 

penting bagi siswa, tanpa kemampuan komunikasi matematis yang memadai.  

Siswa akan kesulitan untuk menyampaikan gagasan dan ide yang ada dalam 

pikirannnya. 

 

Namun Pada kenyataanya, berdasarkan hasil observasi di MAN 1 Bandar 

Lampung, mayoritas siswa yang sulit mengerjakan soal-soal matematika 

disebabkan 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 menginterpretasikan suatu permasalahan ke dalam model 

matematika yaitu berupa gambar maupun simbol matematika masih rendah.  
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Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis siswa MAN 1 Bandar Lampung masih rendah. 

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian 

eksperimen mengenai Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TTW Pada Siswa MAN 1 Bandar 

Lampung Kelas X IPA. 

 

B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe TTW dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa?” 

 

Rumusan masalah di atas dapat dijabarkan pertanyaan penelitian: 

“Apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih tinggi daripada siswa yang 

menggunakan pembelajaran konvensional?” 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

dilakukan adalah untuk mengetahui apakah peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TTW  lebih 

tinggi daripada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang positif 

dalam perkembangan ilmu pendidikan matematika berkaitan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe TTW dan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

bagi guru, calon guru dan peneliti lain untuk mengembangkan model 

pembelajaran kooperatif tipe TTW. 

 

E. Ruang lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe TTW merupakan suatu model 

pembelajaran yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 

a. Think : Siswa secara individu membaca, melengkapi dan memahami  Lem-

bar Kerja Siswa (LKS) serta menuliskannya dalam catatan kecil. 

b. Talk :  Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk membahas catatan kecil, ke-

giatan berkelompok dan soal. 

c. Write : Siswa menuliskan hasil dari diskusi kelompok pada lembar rangku-

man yang ada di LKS secara individu. 
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2.  Kemampuan komunikasi matematis 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan siswa untuk me-

nyampaikan ide-ide matematika secara tertulis.  Kemampuan komunikasi 

matematis dalam penelitian ini diamati melalui: 

a. Kemampuan menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi 

masalah menggunakan gambar, bagan, tabel dan secara aljabar. 

b. Kemampuan menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik secara tulisan. 

c. Kemampuan menggunakan bahasa matematika dan simbol secara tepat. 

 


