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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Matematika 

Pengertian pembelajaran menurut Robbins (2008: 69) adalah sebuah perubahan 

perilaku secara permanen yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman.  Perubahan 

perilaku dapat berupa buruk berubah ke baik maupun sebaliknya, karena di dalam 

sebuah pembelajaran, seseorang dapat mempelajari sikap yang menguntungkan 

dan tidak menguntungkan.  Perubahan perilaku dapat dikatakan hasil dari sebuah 

pembelajaran ketika perubahan tersebut bersifat permanen.  

 

Hakikat pembelajaran menurut Suherman (2003: 7) adalah upaya penataan ling-

kungan untuk memberikan nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang 

secara optimal.  Dengan demikian program belajar diartikan sebagai sebuah pro-

ses internal individu sedangkan pembelajaran merupakan proses eksternal yang 

direncanakan untuk mendukung proses belajar tersebut. Sehingga pembelajaran 

adalah sebuah perubahan yang terjadi dalam individu yang bersifat kekal sebagai 

hasil dari pengalaman yang didukung oleh upaya penataan lingkungan sehingga 

proses perubahan tersebut dapat tumbuh secara optimal.  Proses pembelajaran da-

lam individu seorang siswa sangat beragam, baik proses pembelajaran dalam ling-

kungan maupun dalam sekolah.  Proses pembelajaran dalam sekolah adalah   
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pembelajaran secara formal yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu.  Salah satu 

proses pembelajaran yang terjadi di dalam peserta didik adalah proses pembe-

lajaran dalam pelajaran matematika. 

 

Pengertian matematika berdasarkan pernyataan dari Suherman (2003 :15) yaitu: 

Ada yang mengatakan bahwa matematika itu bahasa simbol; matematika 

adalah bahasa numerik; matematika adalah bahasa yang dapat 

menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional; matematika adalah 

metode berpikir logis; matematika adalah saran berpikir; matematika adalah 

logika pada masa dewasa; matematika adalah ratunya ilmu dan sekaligus 

menjadi pelayannya. 

 

 

Berdasarkan dari kutipan tersebut maka pengertian matematika tidak memiliki sa-

tu arti dan tidak dapat dijelaskan secara singkat karena pengertian tersebut akan 

berbeda-beda tergantung sudut pandang dari yang mengartikan tersebut. 

 

Sebagai implikasi dari pengertian matematika, menurut Sumarmo (2004: 5),  ma-

ka pembelajaran matematika diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpi-

kir matematis siswa yang meliputi pemahaman, pemecahan masalah, penalaran, 

komunikasi, dan koneksi matematis, kemampuan berpikir kritis siswa, dan dis-

posisi matematis siswa.  Sehingga pembelajaran matematika memiliki tujuan ber-

dasarkan kemampuan matematis siswa yang dikembangkan tersebut.  Ketika ke-

mampuan matematis tersebut dikembangkan, maka tujuan dari pembelajaran ter-

sebut adalah memberikan pengalaman belajar kepada siswa untuk dapat mengem-

bangkan keterampilan dalam penerapan matematika.  
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2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Three-Step Interview 

 

Model pembelajaran kooperatif menurut Roestiyah (2008: 15) adalah model pem-

belajaran yang mendistribusikan siswa ke dalam kelompok kecil dan membentuk 

siswa untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas 

tertentu sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

oleh guru. Kelompok kecil di dalam pembelajaran kooperatif ini diusahakan ter-

diri dari anggota-anggota yang heterogen tingkat kemampuannya sehingga proses 

pembelajaran kooperatif dapat berjalan secara optimal yaitu seluruh siswa dapat 

mencapai tujuan pembelajaran secara baik. 

 

Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif menurut 

Suprijono  (2009: 65) terdapat 6 (enam) fase langkah  seperti pada tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase-Fase Tingkah Laku Guru 

Fase 1: Present goals and set 

Menyampaikan tujuan 

dan mempersiapkan peserta didik 

 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan peserta didik siap belajar 

Fase 2: Present information 

Menyajikan informasi. 

mempresentasikan informasi kepada 

peserta didik secara verbal. 

Fase 3: Organize students into 

learning teams 

Mengorganisasi peserta didik ke 

dalam tim-tim belajar. 

Memberikan penjelasan kepada peserta 

didik tentang tata cara pembentukan tim 

belajar dan membantu kelompok 

melakukan transisi yang efisien  

Fase 4: Assist team work and study 

Membantu kerja tim dan belajar 

 

Membantu tim-tim belajar selama peserta 

didik mengerjakan tugasnya 

Fase 5: Test on the materials  

Mengevaluasi  

Menguji pengetahuan peserta didik 

mengenai berbagai materi pembelajaran 

atau kelompok-kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

Fase 6: Provide recognition  

Memberikan pengakuan atau 

penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk mengakui 

usaha dan prestasi individu maupun 

kelompok. 
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 Model pembelajaran kooperatif sangat banyak jenisnya, salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran kooperatif model Three-Step 

Interview 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe Three-Step Interview adalah model pembela-

jaran yang terdiri dari tiga tahapan kegiatan yaitu wawancara-wawancara-laporan 

dengan mengondisikan peserta didik untuk membentuk pasangan dan secara ber-

gantian mewawancarai pasangannya kemudian melaporkan hasil wawancara ke-

pada pasangan yang lain (Barkley, Cross, dan Major, 2012: 183).  Tiga tahapan 

wawancara-wawancara-laporan pada tahapan inti dari model pembelajaran 

kooperatif ini adalah siswa dikondisikan untuk saling mewawancarai pasangannya 

dalam satu kelompok kemudian melaporkan hasil wawancaranya tersebut ke 

teman kelompoknya yang lain. 

 

Tahapan kegiatan pembelajaran kooperatif Three-Step Interview lebih jelasnya 

menurut Kagan (1990: 13) adalah sebagai berikut: 

a. Students form two pairs within their teams of four and conduct a one-way 

interview in pairs. 

b. Students reverse roles: interviewers become the interviewees. 

c. Students rounrobin: each student takes a turn sharing information learned 

in the interview 

 

 

Pertama, siswa dibentuk berpasang-pasangan di dalam kelompok mereka yang 

beranggotakan empat orang sehingga terdapat dua pasang dalam satu kelompok 

dan setiap pasang membangun wawancara satu arah.  Kedua,  siswa saling bertu-

kar peran, siswa yang sebelumnya berperan menjadi pewawancara maka selanjut-

nya dia menjadi terwawancara, dan sebaliknya.  Terakhir, masing-masing siswa 

secara bergantian membagikan informasi yang telah dia dapatkan dari wawancara. 
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Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Three-Step Interview menurut 

Barkley, Cross, dan Major (2012: 183) adalah dengan membagi siswa ke dalam 

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari empat siswa, kemudian sebelum 

melakukan wawancara para siswa terlebih dahulu diberikan tugas dan 

menyelesaikan tugasnya masing-masing.  Setelah itu mereka berpasangan dan 

menjelaskan idenya secara bergantian. Selanjutnya siswa saling berkelompok dan 

menjelaskan ide yang mereka dapat dari teman sepasangnya. 

 

Sebelum melakukan interview, keempat siswa diberikan soal dan menyelesaikan 

tugasnya masing-masing (Fathia, 2013: 12). Selanjutnya pada tahapan 

wawancara, menurut Barkley, Cross, dan Major (2012: 184), ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan oleh pewawancara dan terwawancara yaitu pewawancara 

harus berkonsentrasi pada respon orang yang diwawancarai sehingga pewawan-

cara dapat mendengarkan dan memahami setiap tanggapan dari terwawancara. 

Pewawancara juga harus menahan diri untuk tidak memberikan jawabannya ke-

pada terwawancara namun harus tetap mendorong adanya elaborasi.  Sedangkan 

hal yang harus diperhatikan oleh terwawancara adalah mengekspresikan semua 

gagasan atau ide kepada pewawancara secara jelas sehingga pewawancara dapat 

memahami, merangkum, dan menganalisis gagasan terwawancara secara efektif. 

 

Berdasarkan langkah-langkah pada model pembelajaran kooperatif tipe three-step 

interview, maka karakteristik dari model pembelajaran tersebut menurut Kagan 

(1990: 13) adalah: 

a. Equal participation 

b. All participate 

c. Individual accountability 

d. ½ of class talking at a time 
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Karakteristik dari model pembelajaran kooperatif tipe Three-Step Interview adalah 

terdapat partisipasi yang setara.  Selanjutnya, dalam model ini seluruh siswa ber-

partisipasi dalam kegiatan pembelajaran.  Ketiga, pertangungjawaban individu.  

Terakhir, setengah dari jumlah siswa satu kelas berbicara dalam satu waktu. 

 

Lebih lanjut lagi menurut Kagan (1990: 13): 

in Three-Step Interview, each person must produce and receive language; 

there is equal participation; there is individual accountability for listening, 

because in the third step each student shares what he or she heard; and for 

the first two step, student interact in pairs. So one-half rather than one-fouth 

of the class is involved in language product at any one time.  

 

 

Karakteristik yang lain pada model Three-Step Interview bahwa setiap siswa harus 

menghasilkan dan menerima penjelasan yang merupakan partisipasi yang setara; 

terdapat pertanggungjawaban individu untuk mendengarkan karena pada langkah 

ketiga masing-masing siswa membagikan apa yang telah dia dengar; dan untuk 

langkah pertama dan kedua, siswa berinteraksi secara berpasangan sehingga 

setengah dari kelas telibat dalam diskusi dalam satu waktu. 

 

Pada model pembelajaran kooperatif tipe Three-Step Interview siswa diberi 

kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya dalam berkomunikasi (Barkley, 

Cross, dan Major, 2012: 184).  Hal itu dikarenakan di dalam tahapan-tahapan 

kegiatan pada model ini siswa lebih aktif untuk berbicara dan mengemukakan 

pendapatnya. Sejalan dengan itu, Spring (Sopiyanti, 2005: 8) menyatakan bahwa 

pada model ini siswa diberi rangsangan dan keleluasaan dalam 

mengomunikasikan pendapatnya kepada teman-temannya sehingga kemampuan 

dalam berkomunikasinya dapat berkembang. 
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Manfaat diterapkannya model pembelajaran Three-Step Interview menurut Kagan 

(1990: 14) adalah sebagai berikut: 

Sharing personal information such as hypotheses, reaction to a poem, 

conclusions form a unit. Participation, listening. 

 

 

Manfaat penerapan model pembelajaran ini adalah siswa belajar untuk membagi-

kan informasi personal seperti hipotesis, bereaksi terhadap kalimat, menyimpul-

kan dari sutu informasi, berpartisipasi, dan mendengarkan. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Three-Step 

Interview adalah sebuah model pembelajaran koopeartif yang pada kegiatan inti-

nya terdapat tiga tahapan yaitu tahap pertama dan kedua wawancara dan terakhir 

tahap laporan.  Pada model ini, setiap siswa mendapatkan peran sebagai pewa-

wancara dan terwawancara secara bergantian.  Sehingga setiap siswa memiliki ke-

sempatan untuk mengembangkan kemampuan komukasinya.  Langkah-langkah 

pembelajaran dari Three-Step Interview adalah:  

a. Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang beranggotakan 4 siswa. 

b. Guru membagi setiap kelompok menjadi 2 pasang. 

c. Setiap pasang siswa menentukan siapa yang terlebih dahulu menjadi 

pewawancara dan terwawancara. 

d. Guru memberikan lembar kerja ke setiap siswa yang kemudian setiap siswa 

mengerjakan lembar kerja tersebut. 

e. Pewawancara mewawancarai pasangannya tentang hal-hal yang berkaitan de-

ngan penyelesaian lembar kerja oleh pasangannya sedangkan terwawancara 

menyampaikan tanggapan-tanggapan tentang pertanyaan yang disampaikan 

oleh pewawancara. 
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f. Siswa bertukar peran. 

g. Kedua pasangan yang berada dalam satu kelompok bergabung kemudian 

setiap siswa menyampaikan apa yang telah dia dapat ketika menjadi 

pewawancara. 

h. Terakhir, kelompok mempresentasikan hasil dari kelompok mereka kepada 

seluruh kelas  

 

3. Kemampuan Komunikasi Matematis 

 

Komunikasi menurut Widjajanti (2010: 4) adalah suatu cara untuk berbagi ide dan 

pengertian sehingga dapat membantu siswa untuk membangun pemahaman dalam 

tentang matematika.  Menurut Umar (2012: 6) kemampuan komunikasi matematis 

siswa adalah bagaimana siswa mengomunikasikan ide-idenya dalam usaha meme-

cahkan masalah yang diberikan guru, berpartisipasi aktif dalam diskusi, dan mem-

pertanggungjawabkan jawaban mereka terhadap masalah.  Dengan demikian, me-

lalui komunikasi siswa dapat lebih mengerti tentang matematika.  Sehingga ke-

mampuan mengomunikasikan ide-ide secara lisan dan tulisan sangat penting un-

tuk ditingkatkan. 

 

Pentingnya peran kemampuan komunikasi dalam pemahaman siswa tentang 

matematika menurut OECD (2013: 30): 

The individual perceives the existences of some challenge and is stimulated 

to recognize and understand a problem situation. Reading, decoding, and 

interpreting statements, questions, tasks or objects enables the individual to 

form a mental model of the situation, which is an important step in 

understanding, clarifying, and formulating a problem. 
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Kemampuan komunikasi penting di dalam matematika karena dengan kemam-

puan tersebut siswa merasa tertantang dan terdorong untuk mengenal dan me-

mahami situasi dari suatu masalah.  Kegiatan membaca, menguraikan, dan 

menginterpretasikan kalimat, pertanyaan, tugas atau objek memungkinkan siswa 

untuk membentuk model dari sebuah situasi, yang merupakan sebuah langkah 

penting dalam memahami, mengklarifikasi, dan merumuskan suatu masalah. 

  

Kemampuan komunikasi matematis juga masuk ke dalam Kurikulum nasional 

dengan menjadi tujuan dari pembelajaran matematika di Indonesia.  Hal ini 

terlihat di dalam Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (2006: 

140) bahwa tujuan dari pembelajaran matematika salah satunya adalah agar siswa 

memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  Sehingga un-

tuk dapat mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut siswa harus dilatih 

untuk mengomunikasikan ide-idenya di dalam pembelajaran matematika. 

 

Pencapaian siswa dalam kemampuan komunikasi matematis, menurut National 

Center Teaching Mathematics (2003: 2), dapat dilihat dan diukur dari indikator 

berikut: 

a. Communicate their mathematical coherently and clearly to peers, 

faculty, and others. 

b. Use the language of mathematics to express ideas precisely. 

c. Organize mathematical thinking through communication. 

d. Analyze and evaluate the mathematical thinking and straregies of 

others. 

 

 

Indikator kemampuan komunikasi matematis siswa dapat berupa mengomunikasi-

kan pemikiran matematis mereka secara jelas kepada rekan-rekannya yang lain, 
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menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-idenya secara tepat. 

Bahasa matematika adalah symbol-simbol yang biasa digunakan dalam matema-

tika.  Indikator selanjutnya yaitu siswa mengorganisasi pemikiran matematisnya 

melalui komunikasi, dan menganalisis serta mengevaluasi pemikiran dan strategi 

matematis orang lain.  

 

Indikator kemampuan komunikasi matematis siswa menurut Ansari (2004: 83) 

diantaranya adalah: 

a. Siswa dapat menggambarkan situasi dari suatu persoalan ke dalam gambar, 

table, diagram, maupun grafik. 

b. Siswa dapat mengungkapkan dan menjelaskan ide-idenya tentang suatu 

masalah secara tulisan 

c. Siswa dapat menggunakan ekspresi dan simbol-simbol matematika secara 

tepat.  

 

Kemampuan komunikasi dapat ditingkatkan melalui beberapa hal, menurut 

Shadiq (2008: 33), hal-hal yang perlu dilakukan yaitu siswa harus diberikan ke-

sempatan untuk mendengarkan, berbicara, menulis, membaca dan mempresentasi-

kan.  Sehingga untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matemtais siswa ma-

ka perlu pembelajaran yang mengorganisasi siswa untuk mendengarkan, berbica-

ra, menulis, membaca, dan mempresentasikan.  

 

Jadi, berdasarkan pendapat-pendapat sebelumnya, kemampuan komunikasi mate-

matis siswa adalah kemampuan siswa dalam mengungkapkan atau menyampaikan 

gagasan baik secara lisan maupun tulisan yang dapat diartikan sebagai menyam-

paikan informasi yang didapat dari model matematika seperti gambar dan grafik, 
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membuat model matematika dari suatu situasi, dan dapat menggunakan symbol-

simbol matematika secara tepat. segala bentuk ide, tafsiran, atau ekspresi baik se-

cara lisan maupun tulisan dan baik dari bahasa sehari-hari ke bahasa matematika 

maupun sebaliknya di dalam pembelajaran matematika.  

 

B. Kerangka Pikir 

 

Pembelajaran matematika adalah proses pengembangan pengetahuan dan kete-

rampilan mengenai matematika di dalam diri peserta didik, sehingga setelah pem-

belajaran matematika terdapat perubahan positif di dalam diri peserta didik dan 

memiliki kemampuan matematika yang sesuai dengan tujuan pembelajaran mate-

matika.  Tujuan pembelajaran matematika di sekolah diantaranya adalah mening-

katkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

Kemampuan komunikasi matematis seorang siswa dapat ditingkatkan dengan mo-

del pembelajaran yang menuntut seluruh siswa lebih aktif secara lisan dan tulisan.  

Dengan setiap siswa mendapatkan kesempatan mengemukakan gagasannya ten-

tang suatu permasalahan matematika, menjelaskan gagasannya secara jelas dan 

sistematis kepada orang lain, serta mendengarkan dan menganalisis pemikiran 

orang lain maka seluruh siswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan komunikasinya.  Pola pembelajaran tersebut dapat ditemukan dalam 

model pembelajaran kooperatif tipe Three-Step Interview.  

 

Model pembelajaran kooperatif tipe Three-Step Interview adalah suatu model 

pembelajaran yang mengorganisir siswa ke dalam kelompok yang setiap kelom-

pok terdiri atas empat orang.  Selanjutnya, kelompok tersebut dibagi menjadi dua 
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pasang, setiap pasang terdiri dari pewawancara dan terwawancara.  Setiap siswa 

yang berpasangan diberikan masalah atau tugas yang berbeda oleh guru yang ha-

rus diselesaikan oleh setiap siswa, kemudian pewawancara mengajukan perta-

nyaan kepada terwawancara tentang gagasan-gagasan yang berhubungan dengan 

masalah atau tugas tersebut.  Selanjutnya terwawancara menjawab pertanyaan pe-

wawancara secara jelas hingga dapat dimengerti oleh pewawancara. Setelah itu 

pewawancara dan terwawancara bertukar peran. 

 

Pada tahap wawancara, setiap siswa mendapat kesempatan menjadi pewawancara 

dan terwawancara.  Ketika siswa berperan sebagai terwawancara maka siswa ha-

rus dapat menjelaskan ide-ide tentang suatu masalah dan pemecahannya baik se-

cara lisan maupun tulisan kepada pewawancara. Sehingga ketika siswa terlatih un-

tuk menjelaskan suatu situasi secara lisan maka siswa juga akan lebih terlatih di 

dalam menjelaskan situasi tersebut secara tulisan.  Jika pada tugas yang diberikan 

guru tersebut terdapat bagian yang membutuhkan symbol-simbol matematika ma-

ka pewawancara harus dapat menuliskan symbol-simbol matematika tersebut se-

cara baik dan benar sehingga pewawancara dapat memahaminya.  Sedangkan pe-

wawancara harus dapat menganalisis atau mengevaluasi gagasan atau pemikiran 

terwawancara.  Peran pewawancara tersebut dapat meningkatkan daya pemaha-

man seorang siswa terhadap situasi dari masalah yang dihadapi oleh terwawan-

cara.  Ketika seorang siswa dapat memahami suatu situasi dari masalah maka sis-

wa tersebut juga akan dapat lebih mudah untuk mengungkapkan situasi tersebut 

ke dalam model-model matematika seperti gambar, grafik, dan diagram. 
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Tahap selanjutnya kedua pasang yang berada dalam satu kelompok bergabung dan 

setiap siswa membagikan informasi yang telah dia dapat dari tahap wawancara 

sebelumnya.  Pada tahap ini, setiap siswa diberikan kesempatan untuk menyam-

paikan dan menjelaskan kepada teman sekelompoknya tentang analisanya terha-

dap masalah atau tugas yang diselesaikan oleh teman yang diwawancarainya. 

Sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematisnya dengan menjelaskan tentang apa yang telah dia dapat 

dari wawancara pada tahap sebelumnya.  

 

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam model pembelajaran kooperatif tipe Three-

Step Interview tersebut, semua siswa mendapatkan kesempatan untuk mengem-

bangkan kemampuan komunikasinya. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

penerapan model pembelajaran koopeartif tipe Three-Step Interview dapat me-

ningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

C. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis umum pada penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran koo-

peratif tipe Three-Step Interview dapat meningkatkan komunikasi matematis sis-

wa kelas VIII SMP Negeri 1 Gadingrejo pada semester genap tahun pelajaran 

2013/ 2014.  Sedangkan hipotesis khususnya adalah peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pem-

belajaran koopeartif tipe Three-Step Interview lebih tinggi daripada peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran langsung. 

 

 


