
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi manusia.  Komunikasi dapat 

terjadi dalam berbagai konteks kehidupan termasuk dunia pendidikan.  Wahyudin 

(2008:38) menyatakan bahwa komunikasi merupakan cara berbagi gagasan dan 

mengklarifikasi pemahaman, sehingga melalui komunikasi gagasan-gagasan dapat 

direfleksikan, diperbaiki, didiskusikan, dan diubah.  Qohar (2010:4) berpendapat 

bahwa siswa yang sudah memiliki kemampuan pemahaman matematis dituntut 

juga untuk dapat mengomunikasikannya, agar pemahamannya tersebut bisa dime-

ngerti oleh orang lain. 

 

Komunikasi merupakan salah satu kemampuan yang perlu dikuasai siswa dalam 

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

yang menyebutkan bahwa selain penalaran dan pemecahan masalah, kemampuan 

mengomunikasikan ide, pikiran, ataupun pendapat sangatlah penting.  Kemampu-

an komunikasi matematis dijadikan sebagai salah satu tujuan dalam pembelajaran 

matematika yang termuat dalam Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah tahun 2006.  Siswa dikatakan mampu dalam komunikasi matematis bi-

la ia dapat mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah (Wardhani, 2008:19).   
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Kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dikembangkan melalui berbagai 

cara, salah satunya dengan diskusi kelompok.  Brenner dalam Qohar (2010:7) me-

nemukan bahwa pembentukan kelompok-kelompok kecil dapat memudahkan 

pengembangan kemampuan komunikasi matematis.  Dengan adanya kelompok-

kelompok kecil, siswa akan lebih sering mengemukakan pendapatnya.  Dengan 

demikian siswa memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematisnya. 

 

Fachrurazi (2011:81) mengemukakan bahwa salah satu model komunikasi mate-

matis yang dikembangkan adalah model Cai, Lane, dan Jacobsin yang meliputi: 

a. Menulis matematis.  Pada kemampuan ini siswa dituntut untuk dapat menulis-

kan jawaban permasalahannya secara matematis, masuk akal, jelas serta tersu-

sun secara logis dan sistematis. 

b. Menggambar secara matematis.  Pada kemampuan ini siswa dituntut untuk da-

pat melukiskan gambar, diagram, dan tabel secara lengkap dan benar. 

c. Ekspresi matematis.  Pada kemampuan ini, siswa diharapkan mampu untuk 

memodelkan permasalahan matematis secara benar, kemudian melakukan per-

hitungan atau mendapatkan solusi secara lengkap dan benar. 

 

Dalam NCTM Standards (2003:2) disebutkan bahwa indikator kemampuan ko-

munikasi matematis yang seharusnya dikuasai siswa yaitu (1) mengekspresikan 

ide-ide matematika secara koheren dan jelas kepada siswa lain, guru dan lainnya, 

(2) menggunakan bahasa matematika secara tepat dalam berbagai ekspresi mate-

matika, (3) mengorganisasikan dan mengkonsolodasi pemikiran matematika dan 
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mengomunikasikan kepada siswa lain, dan (4) menganalisis dan mengevaluasi pe-

mikiran matematis dan strategi orang lain. 

 

Ansari dalam Puspaningtyas (2012:16) menyatakan bahwa kemampuan komuni-

kasi matematis  siswa terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: 

a. Menggambar/drawing, yaitu merefleksikan benda-benda nyata, gambar, dan 

diagram ke dalam ide-ide matematika, atau sebaliknya dari ide-ide matematika 

ke dalam gambar atau diagram. 

b. Ekspresi matematika/mathematical expression, yaitu mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa atau 

simbol matematika. 

c. Menulis/written text, yaitu memberikan jawaban dengan menggunakan bahasa 

sendiri, membuat model situasi atau persoalan menggunakan bahasa lisan, 

tulisan, grafik, dan aljabar.  

 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, indikator kemampuan komu-

nikasi matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah mengguna-

kan gambar, bagan, tabel, atau secara aljabar. 

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

c. Menggunakan ekspresi, simbol, atau lambang matematika secara tepat. 

 

B. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

Pembelajaran kooperatif adalah sistem pembelajaran yang berusaha memanfaat-

kan teman sejawat sebagai sumber belajar, selain guru dan sumber belajar yang 
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lain (Wena, 2009:190).  Hal ini sejalan dengan pendapat Trianto (2009:66) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang memerlu-

kan kerjasama antar siswa dan saling ketergantungan dalam struktur pencapaian 

tugas, tujuan, dan penghargaan.  Slavin (2005:4) berpendapat bahwa pembelajaran 

kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran dengan para siswa 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lain 

dalam mempelajari materi pelajaran.  Pembelajaran kooperatif mengutamakan 

kerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk menerapkan penge-

tahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran (Daryanto 

dan Rahardjo, 2012:241).  Suherman, dkk (2003:260) mengemukakan bahwa 

pembelajaran kooperatif mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja se-

bagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tu-

gas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama.  Dari beberapa 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pem-

belajaran yang mengutamakan kerjasama antar siswa dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk mencapi tujuan pembelajaran. 

 

Penerapan model pembelajaran kooperatif mempunyai minimal tiga tujuan pem-

belajaran sebagaimana yang diungkapkan Ibrahim (2000:7-10).  Tujuan pertama 

yaitu meningkatkan hasil belajar akademik di mana siswa dituntut untuk menye-

lesaikan tugas-tugas akademik.  Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini ung-

gul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit.  Tujuan kedua 

dari pembelajaran kooperatif adalah memberi peluang pada siswa yang berbeda 

latar belakang dan kondisi untuk saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas 

bersama dan belajar untuk menghargai satu sama lain.  Tujuan ketiga dari 
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pembelajaran kooperatif ialah untuk mengajarkan kepada siswa keterampilan ker-

jasama dan kolaborasi.  Keterampilan ini penting untuk dimiliki di dalam masya-

rakat di mana kerja orang dewasa sebagian besar dilakukan dalam organisasi yang 

saling bergantung satu sama lain. 

 

Rusman (2010:211) menyatakan terdapat enam tahap dalam pembelajaran koope-

ratif.  Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif. 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 1 

Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai pada kegiatan pembelajaran dan menekankan 

pentingnya topik yang akan dipelajari serta 

memotivasi siswa belajar. 

Tahap 2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi atau materi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau melalui bahan bacaan. 

Tahap 3 

Mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membimbing setiap 

kelompok agar melakukan transisi secara efektif dan 

efisien. 

Tahap 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 

saat mereka mengerjakan tugas mereka. 

Tahap 5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

telah dipelajari atau masing-masing kelompok 

mempresentasika hasil kerjanya. 

Tahap 6 

Memberi penghargaan 

Guru mencari cara untuk menghargai baik upaya 

maupun hasil belajar individu dan kelompok. 
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Model pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe, salah satunya adalah think 

pair share (TPS).  Model ini dikembangkan pertama kali oleh Frank Lyman dari 

University of Maryland.  Nurhadi (2004:23) menyatakan bahwa model pembela-

jaran kooperatif tipe TPS merupakan struktur pembelajaran yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa agar tercipta suatu pembelajaran kooperatif 

yang dapat meningkatkan penguasaan akademik dan keterampilan siswa.  Model 

pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama 

dengan orang lain sehingga mengoptimalkan partisipasi siswa (Huda, 2011:136).   

 

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 permasalahan yang dikaitkan dengan ma-

teri pelajaran yang sedang dipelajari.  Selanjutnya guru meminta siswa mengguna-

kan waktu beberapa menit untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan atau per-

masalahan tersebut secara individu. 

2) Berpasangan (Pairing) 

Guru meminta siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mere-

ka 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 mem-

bagikan hasil diskusinya kepada seluruh kelas.  Secara bergiliran masing-masing 

kelompok (pasangan) mendapatkan kesempatan untuk melaporkan hasil diskusi 
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tersebut di depan kelas.  Tahap ini berakhir sampai hampir sebagian dari seluruh 

kelompok (pasangan) mendapat kesempatan melaporkan. 

 

Langkah-langkah pembelajaran dari TPS dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Guru menjelaskan kepada seluruh siswa tentang akan diterapkannya model 

pembelajaran TPS sebagai suatu variasi model pembelajaran. 

b. Guru menyampaikan sekilas materi pembelajaran.  

c. Guru memberikan permasalahan kepada siswa dalam bentuk LKS.  

d. Siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan dalam LKS secara mandiri 

untuk beberapa saat. 

e. Siswa mendiskusikan hasil pemikirannya sendiri dengan pasangannya, sehing-

ga didapatkan jawaban soal yang merupakan hasil diskusi dalam pasangan 

yang nantinya akan digunakan sebagai bahan berbagi/sharing dengan kelom-

pok besar (kelas). 

f. Guru memberi kesempatan kepada beberapa pasangan untuk melaporkan hasil 

diskusinya di depan kelas, diikuti dengan pasangan lain yang memperoleh ha-

sil yang berbeda sehingga terjadi proses berbagi/sharing pada diskusi kelas. 

g. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil akhir dari diskusi kelas. 

 

C. Kerangka Pikir 

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS adalah salah satu jenis model pembel-

ajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sen-

diri serta bekerjasama dengan siswa lainnya dalam kelompok.  Selain itu model 

ini juga memberikan siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab dan 
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saling membantu satu sama lain.  Dalam kelompok yang dibentuk secara berpa-

sangan, siswa dilatih untuk mengomunikasikan ide-ide matematika yang telah di-

pikirkannya baik secara lisan maupun tulisan. 

 

Pada tahap berpikir (think), siswa secara individu memikirkan jawaban atas perta-

nyaan atau permasalahan yang diberikan oleh guru.  Pada tahap ini siswa memba-

ngun pemahamannya secara mandiri menggunakan pengetahuan yang telah ia mi-

liki sebelumnya.  Dengan adanya tahap ini siswa akan lebih siap untuk berdiskusi 

dengan pasangannya karena telah memiliki bahan untuk didiskusikan. Dengan 

demikian nantinya siswa dapat saling mengoreksi bila ada jawaban yang salah 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

Pada tahap berpasangan (pair), masing-masing siswa menyampaikan hasil pemi-

kiran yang ia dapat pada tahap think bersama pasangannya.  Pada tahap ini siswa 

mulai melatih kemampuan komunikasi matematisnya dengan mengungkapkan 

ide-ide serta pemahaman matematika yang ia miliki.  Tahap ini akan membantu 

siswa dalam menggali kemampuan komunikasi matematisnya. 

 

Tahap terakhir yaitu berbagi (share), masing-masing pasangan mendapat kesem-

patan untuk menyampaikan hasil diskusi mereka di depan kelas.  Pada tahap ini 

siswa kembali mengungkapkan ide-ide, konsep serta pemahaman matematikanya 

sehingga siswa dapat lebih memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemam-

puan komunikasi matematisnya.  Hal ini mengakibatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa akan semakin meningkat.   
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Berdasarkan tahapan-tahapan dalam model pembelajaran kooperatif tipe TPS ter-

sebut memungkinkan peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

mengikuti pembelajaran kooperatif tipe TPS akan lebih tinggi daripada siswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional.  Dengan demikian penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat berpengaruh terhadap kemampuan komu-

nikasi matematis siswa. 

 

D. Anggapan Dasar 

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut: 

1. Semua siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 1 Baradatu tahun pelajar-

an 2013/2014 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan.  

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa se-

lain model pembelajaran diabaikan. 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis pada penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Baradatu pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014.  

Sedangkan hipotesis kerjanya adalah peningkatan kemampuan komunikasi mate-

matis siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe TPS lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. 


