
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang termuat dalam kurikulum 

sekolah mulai dari SD sampai dengan SMA.  Matematika perlu diberikan kepada 

siswa agar siswa memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama (BSNP, 2006:139).  Kemampuan ter-

sebut dibutuhkan siswa agar dapat menghadapi perubahan keadaan di dalam kehi-

dupan yang selalu berkembang (Suherman, dkk, 2003:58).  Mengingat pentingnya 

pelajaran matematika maka sudah selayaknya siswa menguasai kemampuan-

kemampuan yang terdapat dalam pelajaran matematika.  

 

Dalam pembelajaran matematika ada lima kemampuan matematis yang perlu di-

perhatikan oleh guru sebagaimana yang dinyatakan oleh NCTM, yaitu kemampu-

an pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, koneksi, dan representasi.  Dalam 

Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa sa-

lah satu tujuan dari pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemam-

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

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah (BSNP, 2006:140).  Selain itu, da-

lam Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004 disebutkan pula bahwa as-

pek penilaian matematika dalam rapor dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu: 
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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 diperlukan siswa dalam menyampaikan gaga-

san atau ide-ide matematika baik secara lisan maupun tertulis.  Melalui komuni-

kasi siswa dapat mengklarifikasi pemahaman yang telah ia dapat.  Mengingat pen-

tingnya kemampuan komunikasi matematis maka sudah seharusnya siswa memi-

liki kemampuan tersebut, namun pada kenyataannya kemampuan komunikasi ma-

tematis siswa Indonesia masih tergolong rendah. 

 

Hasil survei yang dilakukan oleh Programme for International Student Assesment 

(PISA) pada tahun 2012, menempatkan Indonesia pada urutan ke-64 dari 65 nega-

ra peserta dengan nilai rata-rata 375 (OECD,2013).  Hasil survei PISA yang ren-

dah tersebut menunjukkan bahwa siswa Indonesia lemah dalam menyelesaikan so-

al-soal matematika pada PISA yang lebih banyak mengukur kemampuan menalar, 

pemecahan masalah, berargumentasi, dan berkomunikasi (Wardhani dan Rumiati, 

2011:51)  Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis 

siswa Indonesia masih tergolong rendah. 

 

Rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa dapat disebabkan oleh bebe-

rapa faktor.  Salah satunya adalah penerapan model pembelajaran konvensional 

yang berpusat pada guru (Marpaung dalam Tahmir, 2008:7).  Model pembelajaran 

tersebut menyebabkan siswa cenderung pasif selama proses pembelajaran dan ha-

nya menerima materi yang diberikan oleh guru, akibatnya siswa kurang mendapat 
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kesempatan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya.  Oleh 

karena itu diperlukan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 

 

Model pembelajaran yang diterapkan di kelas hendaknya berpusat pada siswa, 

yang berarti bahwa siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.  Selama proses pem-

belajaran di kelas, siswa diberi kesempatan untuk menganalisis suatu masalah, 

mengungkapkan gagasan yang ia miliki serta mendengarkan gagasan dari orang 

lain.  Dengan demikian siswa dapat belajar mengomunikasikan gagasan serta pe-

mahaman matematikanya baik secara lisan maupun tulisan.  Salah satu model 

pembelajaran yang memenuhi kriteria tersebut adalah model pembelajaran koope-

ratif tipe think pair share (TPS). 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri dan berpa-

sangan, sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas melalui 

pasangan-pasangan yang terbentuk.  Selain itu siswa juga diberikan banyak ke-

sempatan untuk menyampaikan gagasan atau ide-ide yang ia miliki.  Dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS terdapat tiga tahap inti, yaitu thinking (berpikir), 

pairing (berpasangan), dan sharing (berbagi).  Tahap-tahap yang terdapat dalam 

model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini memungkinkan siswa untuk mengem-

bangkan kemampuan komunikasi matematisnya.  

 

SMP Negeri 1 Baradatu merupakan salah satu sekolah yang kemampuan komuni-

kasi matematis siswanya masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.  Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di sekolah tersebut, 
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diperoleh informasi bahwa siswa sering mengalami kesulitan dalam menyatakan 

situasi masalah ke dalam model matematika, terlebih jika soal yang dikerjakan 

membutuhkan gambar dalam penyelesaiannya.  Hal ini menunjukkan bahwa ke-

mampuan siswa mengambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah 

menggunakan gambar, bagan, tabel, atau secara aljabar masih rendah.  Rendahnya 

kemampuan komunikasi matematis siswa disebabkan karena selama proses pem-

belajaran siswa kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematisnya.  Proses pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

masih dilaksanakan secara konvensional, yaitu pembelajaran yang berpusat pada 

guru.  Hal tersebut menyebabkan siswa kurang terlibat aktif selama proses pem-

belajaran, sehingga kemampuan komunikasi matematis siswa kurang berkembang 

optimal.  

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu dilakukan studi eksperimen untuk 

mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS 

terhadap kemampuan komunikasi matematis pada siswa  kelas VIII SMP Negeri 1 

Baradatu. 

 

B. Rumusan Masalah 

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

musan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan model pembel-

ajaran kooperatif tipe TPS berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi mate-

matis siswa?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model pem-

belajaran kooperatif tipe TPS terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe TPS serta pengaruhnya terhadap kemampuan komunikasi ma-

tematis siswa. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk para guru dalam 

memilih model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Selain itu, bagi peneliti lain hasil penelitian ini juga dapat di-

jadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan terhadap ke-

mampuan komunikasi matematis siswa yang diakibatkan oleh penerapan mo-

del pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam pembelajaran matematika. Pem-

belajaran TPS dikatakan berpengaruh jika peningkatan kemampuan komuni-

kasi matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

TPS lebih tinggi dibandingkan peningkatan kemampuan komunikasi matema-

tis siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. 
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2. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah model pembelajaran koopera-

tif yang memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri serta bekerja 

sama dengan orang lain. Pada model pembelajaran ini terdapat tiga tahap inti, 

yaitu thinking (berpikir secara individu), pairing (berpasangan dengan teman), 

dan sharing (berbagi ide dengan siswa seluruh kelas). 

3. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam meng-

ungkapkan ide-ide, gagasan, serta pemahamannya tentang konsep matematika 

yang dipelajarinya. 

 


