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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
THINK PAIR SHARE DITINJAU DARI KEMAMPUAN

KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 19 Bandarlampung

Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019)

Oleh

NADILA RIZKIANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran koope-

ratif tipe TPS ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa. Populasi pe-

nelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 19 Bandarlampung semes-

ter genap tahun pelajaran 2018/2019. Sampel penelitian adalah siswa kelas VII-E

dan VII-J yang dipilih melalui teknik cluster random sampling. Desain yang digu-

nakan adalah the randomized pretest-posttest control group design. Data peneliti-

an berupa skor kemampuan komunikasi matematis yang diperoleh melalui tes

bentuk uraian pada materi perbandingan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang

menggunakan uji-t dan uji proporsi diperoleh kesimpulan bahwa model pembela-

jaran kooperatif tipe TPS efektif ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis

siswa.

Kata kunci: efektivitas, komunikasi matematis, think pair share
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, persaingan sumber daya manusia semakin

ketat. Persaingan ini disebabkan oleh derasnya arus globalisasi. Indonesia

merupakan salah satu negara yang sedang mengalami derasnya arus globalisasi.

Melihat persaingan yang semakin ketat, maka indonesia harus menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu cara untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia di Indonesia adalah dengan meningkatkan kualitas

pendidikan di Indonesia.

Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan adanya dukungan dari

semua pihak khususnya guru sebagai tenaga pendidik. Guru sangat berperan

penting dalam peningkatan mutu pendidikan karena guru akan menciptakan siswa

yang berkualitas melalui proses pembelajaran. Permendikbud Nomor 23 Tahun

2016 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antar siswa, antara

siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses

pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap siswa akan sangat memengaruhi

perkembangan siswa.

Jika proses pembelajaran berjalan dengan baik maka siswa akan merasa nyaman

dan aktif selama pembelajaran berlangsung. Sebaliknya, jika proses pembelajaran
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berjalan dengan monoton maka cenderung membuat siswa menjadi bosan dan

pasif. Oleh karena itu, proses pembelajaran perlu dilakukan secara optimal pada

semua mata pelajaran, termasuk matematika.

Pentingnya pembelajaran matematika sebagai bagian dari proses pendidikan

diatur oleh pemerintah. Pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan

(2006: 345) menyatakan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada

semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja

sama. Selain itu, dalam Depdiknas (2009: 387) juga dinyatakan bahwa untuk

dapat menguasai dan menciptakan teknologi serta bertahan di masa depan

diperlukan penguasaan ilmu matematika yang kuat sejak dini. Pembelajaran

matematika harus diberikan kepada siswa agar dapat bertahan di masa depan.

Matematika bukan sekedar alat bagi ilmu, tetapi lebih dari itu matematika adalah

bahasa. Berdasarkan hal tersebut, Suriasumantri (2007: 190) menyatakan bahwa

matematika merupakan bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari

pernyataan yang ingin disampaikan. Lambang-lambang dalam matematika

bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan

padanya, maka tanpa itu matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus

yang mati.

Pelajaran matematika diberikan untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam

National Council of Teacher of Mathematics (NCTM). NCTM (2000: 8) menetap-

kan lima standar kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu

kemampuan pemecahan masalah (problem solving), komunikasi (communication),
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koneksi (connection), penalaran (reasoning), dan representasi (representation).

Terlihat bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu aspek

penting yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran matematika.

Tentunya ada alasan mengapa kemampuan komunikasi matematis penting untuk

dimiliki siswa. Menurut Yonandi (2011: 133), ada dua alasan mengapa

kemampuan komunikasi matematis penting untuk dikembangkan, yaitu yang

pertama, matematika merupakan sebuah bahasa bagi matematika itu sendiri.

Matematika tidak hanya merupakan alat berpikir yang membantu siswa untuk

menemukan pola, memecahkan masalah, dan menarik kesimpulan, tetapi juga

sebuah alat untuk mengomunikasikan pikiran siswa tentang berbagai ide dengan

jelas, tepat dan ringkas. Kedua, pembelajaran matematika merupakan aktivitas

sosial. Aktivitas ini meliputi komunikasi antara guru dengan siswa maupun siswa

dengan siswa. Berkomunikasi dengan teman sebaya sangat penting untuk

pengembangan keterampilan berkomunikasi. Komunikasi dengan teman sebaya

dapat membantu siswa lebih memahami materi karena dengan teman sebaya siswa

dapat mengungkapkan materi matematika dengan bahasa informal yang lebih

mudah dipahami.

Kenyataan di lapangan menginformasikan bahwa masih banyak siswa yang belum

terampil dalam bidang matematika yang berkaitan dengan kemampuan

komunikasi. Hal ini tercermin dari hasil Programme for International Student

Assessment (PISA) di bawah Organization Economic Cooperation and

Development (OECD) pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa Indonesia

berada di peringkat 69 dari 72 negara pada rata-rata skor 386 yang masih
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tergolong rendah dibanding rata-rata skor internasional yaitu 490 dalam pemetaan

kemampuan matematika, membaca, dan sains yang dikutip dari Laporan OECD

(2016: 5). Selanjutnya, OECD juga memaparkan bahwa soal-soal yang digunakan

pada studi PISA dalam bidang matematika merupakan soal-soal non-rutin yang

membutuhkan kemampuan analisis, penalaran, dan kemampuan komunikasi

matematis yang tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan

komunikasi matematis siswa Indonesia masih tergolong rendah dan harus

mendapatkan banyak perhatian.

Penyebab rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa Indonesia menurut

Muzayyanah (2009: 302) yaitu pembelajaran yang diterapkan guru kurang efektif.

Terkadang siswa hanya mencatat rumus yang disampaikan oleh guru, sehingga

pada saat pembelajaran hanya terjadi komunikasi satu arah. Siswa tidak dibiasa-

kan untuk mengemukakan pendapat/gagasan/ide dalam pembelajaran di sekolah,

padahal siswa yang mampu mengomunikasikan idenya baik secara lisan atau

tulisan, akan lebih banyak menemukan cara penyelesaian suatu permasalahan.

Penyebab rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa Indonesia juga

diungkapkan Ratumanan (2004: 21) yang menyatakan bahwa siswa pada

umumnya duduk sepanjang waktu di atas kursi dan jarang berinteraksi dengan

siswa lain selama pelajaran berlangsung. Siswa cenderung pasif menerima

pengetahuan tanpa ada kesempatan untuk mengolah sendiri pengetahuan yang

diperoleh. Pembelajaran seperti ini menyebabkan kemampuan matematis siswa

kurang terasah, terutama kemampuan komunikasi matematis. Siswa hanya dilatih

untuk menyelesaikan soal-soal rutin saja.
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Hal serupa dijumpai pada pengamatan proses pembelajaran di SMP Negeri 19

Bandarlampung pada 4 September 2018. Pembelajaran yang berlangsung dimulai

dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan penjelasan

tentang pentingnya mempelajari materi pada hari itu. Selanjutnya, guru membe-

rikan definisi, prinsip, dan konsep materi pelajaran kepada siswa dan siswa men-

catat materi yang disampaikan guru. Setelah itu, guru memberi latihan soal yang

dikerjakan langsung oleh siswa. Melalui latihan siswa mengembangkan pengeta-

huan yang telah disampaikan guru. Guru mempersilahkan beberapa siswa untuk

ke depan kelas mengerjakan latihan yang diberikan dan membahasnya bersama

seluruh siswa. Saat siswa menuliskan jawabannya di papan tulis, beberapa siswa

hanya menuliskan jawabannya saja tanpa disertai cara mengerjakan yang runtun.

Setelah semua latihan soal dibahas, guru bertanya kepada seluruh siswa mengenai

materi yang belum dimengerti dan menjelaskan ulang mengenai materi yang

ditanyakan siswa. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan tugas untuk

dikerjakan di rumah.

Dari hasil pengamatan, pembelajaran yang berlangsung didominasi oleh guru,

sementara siswa bersikap sebagai penerima ilmu. Ketika guru menyampaikan

konsep materi dan mengadakan kegiatan tanya jawab, siswa kurang aktif dalam

mengikuti pembelajaran sehingga mengalami kesulitan dalam mengembangkan

pengetahuan yang telah diberikan. Terlihat dalam menyelesaikan latihan, siswa

tidak dapat menyajikan jawaban ke dalam bahasa matematis yang benar serta

mengalami kesulitan dalam menggambarkan masalah tersebut dalam bentuk

simbol, tabel maupun gambar. Hal ini terlihat dari salah satu contoh latihan soal,

yaitu “Pak Abdul adalah seorang pedagang sepatu. Ia meminjam uang untuk



6

modal awal sebesar Rp6.500.000,-. Pada hari pertama berjualan, Pak Abdul

mendapatkan penghasilan sebesar Rp3.500.000,-. Akan tetapi, pada hari kedua

berjualan, Pak Abdul mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,-. Jadi, untuk

mengembalikan modal awal, berapa uang yang harus didapatkan Pak Abdul?”.

Berikut ini adalah beberapa contoh hasil pekerjaan siswa yang mengerjakan soal

tersebut.

Gambar 1.1. Hasil Pekerjaan Siswa Pertama

Pada Gambar 1.1, siswa salah dalam menggambarkan situasi masalah ke dalam

model matematika. Siswa langsung menambahkan modal awal dengan

pendapatan hari pertama, lalu mengurangkan dengan kerugian di hari kedua

sehingga jawaban yang dihasilkan salah. Sebanyak 28,125% siswa melakukan

kesalahan seperti Gambar 1.1.

Gambar 1.2. Hasil Pekerjaan Siswa Kedua

Pada Gambar 1.2, siswa salah dalam menggambarkan situasi masalah ke dalam

model matematika. Siswa tidak memahami masalah yang terdapat dalam soal

sehingga tidak dapat menggambarkannya ke dalam model matematika. Sebanyak
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30,125% siswa melakukan kesalahan seperti Gambar 1.2. Selanjutnya, sebanyak

34,375% siswa tidak menjawab dan 6,25% siswa menjawab dengan benar.

Sebagian besar siswa yang belum dapat menyatakan dan menyelesaikan masalah

yang terdapat dalam soal ke dalam bahasa dan model matematika dengan benar.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum menguasai

indikator kemampuan komunikasi yang menurut NCTM (2000: 214) yaitu: (1)

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

dan (3) dalam menggunakan istilah, notasi matematika dan struktur-strukturnya

untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan dan model-model

situasi.

Menyikapi masalah-masalah tersebut, diperlukan upaya untuk memperbaiki dan

mengasah kemampuan komunikasi matematis siswa. Salah satu caranya yaitu

menerapkan proses pembelajaran yang dapat membuat siswa berpikir dan mengo-

munikasikan gagasan-gagasan dengan menggunakan simbol-simbol baik secara

lisan maupun tulisan dengan tepat. Siswa sebaiknya diberi kesempatan untuk

melakukan aktivitas yang melatih kemampuan komunikasi matematisnya.

Aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa antara lain berupa mengekspresikan

konsep matematika dengan bahasa atau simbol matematika dalam tulisan. Selain

itu, siswa diharapkan mampu untuk menggambarkan situasi masalah dan

menyatakan solusinya ke dalam bentuk bagan, tabel, maupun secara aljabar.

Setelah dapat mengekspresikannya dalam bentuk bahasa matematik dan meng-
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gambarkannya secara tepat, siswa diharapkan mampu menjelaskan solusi masalah

yang didapatkan dengan bahasa matematik dan simbol yang tepat kepada siswa

lain atau bahkan dengan seluruh siswa di kelas.

Model pembelajaran yang digunakan juga harus sesuai dengan keadaan kelas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika SMPN 19 Bandarlampung

yang dilaksanakan pada 4 September 2018, didapat informasi bahwa pembelaja-

ran yang digunakan guru adalah model pembelajaran yang membuat siswa lebih

sering bekerja secara individu. Ketika menemukan masalah dalam belajar siswa

cenderung lebih suka untuk berdiskusi dengan teman pasangan duduknya di da-

lam kelas. Siswa tidak malu untuk saling bertanya kepada pasangan duduknya ka-

rena sudah saling mengenal karakteristik pasangannya. Oleh karena itu, salah satu

model pembelajaran yang tepat untuk mengatasi permasalahan komunikasi mate-

matis siswa adalah model pembelajaran kooperatif tipe think pair share (TPS).

Pembelajaran kooperatif tipe TPS belum pernah diterapkan dalam proses pem-

belajaran di SMPN 19 Bandarlampung. Dengan menerapkan pembelajaran koope-

ratif tipe TPS dalam proses pembelajaran di kelas diharapkan mampu meningkat-

kan kemampuan komunikasi matematis siswa SMPN 19 Bandarlampung.

Pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan salah satu model pembelajaran koo-

peratif sederhana. Pembelajaran kooperatif tipe TPS dapat memberikan banyak

waktu bagi siswa untuk berpikir, merespon, dan saling membantu. Nurhadi dan

Senduk (2004: 23) menyebutkan model pembelajaran tipe TPS adalah model

pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa agar

tercipta suatu pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan penguasaan
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akademik dan keterampilan siswa. Pembelajaran TPS merupakan model pembe-

lajaran dengan kelompok kecil. Jumlah anggota kelompok yang hanya terdiri dari

dua orang dapat mengoptimalkan peran aktif setiap siswa dalam kelompoknya

serta memudahkan siswa untuk saling bekerjasama dalam menuangkan dan men-

diskusikan gagasan-gagasan matematika yang dimilikinya.

Keutamaan model pembelajaran kooperatif tipe TPS yaitu dapat menumbuhkan

keterlibatan dan keikutsertaan siswa dengan memberikan kesempatan terbuka

pada siswa untuk berbicara dan mengutarakan gagasannya sendiri serta memo-

tivasi siswa untuk terlibat percakapan dalam kelas. Dengan demikian penggunaan

model pembelajaran kooperatif TPS dapat membantu siswa dalam berkomunikasi

matematis untuk menyampaikan informasi, seperti menyatakan ide, mengajukan

pertanyaan dan menanggapi pertanyaan orang lain.

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas model pembelajaran

TPS ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis akan tetapi belum ada yang

meneliti efektivitasnya pada Kurikulum 2013. Hasil penelitian Komara (2014)

menunjukkan bahwa model pembelajaran koopertif tipe TPS dapat meningkatkan

kemampuan komunikasi matematis siswa SMP Al-Kautsar Bandarlampung.

Siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran koopertif tipe

TPS menunjukkan hasil yang lebih tinggi daripada siswa yang mendapatkan

pembelajaran konvensional dalam hal peningkatan kemampuan dan pencapaian

setiap indikator komunikasi matematis. Selanjutnya, hasil penelitian Hartini,

Maharani, dan Rahman (2016) menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif TPS

berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII MTs
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Negeri Pagedangan, Tangerang. Dalam hal ini, kemampuan komunikasi

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran TPS mengalami peningkatan.

Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif

tipe TPS dapat memfasilitasi siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi

matematis. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, perlu dilakukan

penelitian mengenai efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TPS ditinjau

dari kemampuan komunikasi matematis siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah

model pembelajaran kooperatif tipe TPS efektif ditinjau dari kemampuan

komunikasi matematis siswa?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TPS ditinjau dari kemampuan

komunikasi matematis siswa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan

pembelajaran matematika, terutama terkait model pembelajaran kooperatif tipe

TPS dan kemampuan komunikasi matematis siswa.
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2. Manfaat Praktis

Terdapat dua manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu:

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian pada penelitian berikutnya

yang ingin meneliti lebih mendalam mengenai model pembelajaran

kooperatif tipe TPS ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa.



12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Kemampuan Komunikasi Matematis

Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran matematika

karena komunikasi merupakan salah satu dari tujuh kemampuan dasar yang

diperlukan dalam pembelajaran matematika. Hal ini sesuai dengan Organization

for Economic Cooperation and Development (OECD, 2016) yang mengemukakan

tujuh kemampuan dasar yang diperlukan dalam pembelajaran matematika, yaitu:

(1) communication, kemampuan untuk mengkomunikasikan masalah, (2) mathe-

matising, kemampuan untuk mengubah permasalahan dari dunia nyata ke bentuk

matematika ataupun sebaliknya, (3) representation, kemampuan untuk menyaji-

kan kembali suatu permasalahan matematika, (4) reasoning and argument,

kemampuan menalar dan memberi alasan, (5) devising strategies for solving

problems, kemampuan menggunakan strategi memecahkan masalah, (6) using

symbolic, formal and technical language and operations, kemampuan menggu-

nakan bahasa simbol, formal dan teknis, dan (7) using mathematical tools, kema-

mpuan menggunakan alat-alat matematika. Komunikasi merupakan salah satu

kemampuan yang harus dimiliki guna mencapai tujuan pembelajaran matematika.
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Selanjutnya, Mahmudi (2006: 4) menyatakan bahwa proses komunikasi dapat

membantu siswa membangun pemahaman terhadap ide-ide matematika dan

membuatnya mudah dipahami. Ketika siswa ditantang untuk berpikir tentang

matematika dan mengomunikasikannya kepada siswa lain secara tidak langsung

siswa 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.

Pengertian komunikasi matematis diungkapkan oleh Zarkasyi (2015: 83),

kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan menyampaikan gagasan

atau ide matematis, baik secara lisan maupun tulisan serta kemampuan memahami

dan menerima gagasan/ide matematis orang lain secara cermat, analitis, kritis, dan

evaluatif untuk mempertajam pemahaman. Ansari (2004: 83) menyatakan bahwa

indikator untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa terbagi dalam

tiga kelompok yaitu: (1) menggambar/drawing, yaitu merefleksikan benda-benda

nyata, gambar dan diagram ke dalam ide-ide matematika atau sebaliknya, (2)

ekspresi matematika/mathematical expression, yaitu mengekspresikan konsep

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol

matematika, dan (3) menulis/written texts, yaitu memberikan jawaban dengan

menggunakan bahasa sendiri. Indikator-indikator tersebut dapat digunakan

sebagai ukuran kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki siswa.

Berdasarkan uraian di atas, kemampuan komunikasi matematis merupakan ke-

mampuan siswa untuk mengungkapkan pemikiran matematisnya dalam bentuk
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tulisan maupun gambar dengan bahasa yang tepat. Indikator kemampuan komuni-

kasi yang digunakan telah disesuaikan dengan materi yang diteliti, yaitu: (1)

menggambar (drawing), menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi

masalah menggunakan grafik, simbol dan model matematika, (2) ekspresi mate-

matika (mathematical expression), menjelaskan ide dan solusi matematika secara

tulisan, dan (3) menulis (written texts), mengungkapkan kembali suatu uraian

matematika secara tulisan dengan bahasa sendiri secara tepat.

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share

Suatu pembelajaran kooperatif harus memenuhi beberapa unsur. David Johnson

dalam Lie (2008: 31) mengungkapkan, untuk mencapai hasil yang maksimal, lima

unsur tipe pembelajaran kooperatif harus diterapkan yaitu (1) saling ketergan-

tungan positif, (2) tanggungjawab perseorangan, (3) tatap muka, (4) komunikasi

antar anggota dan (5) evaluasi proses kelompok. Tidak semua pembelajaran yang

menggunakan kerja kelompok merupakan pembelajaran kooperatif.

Kerjasama selama proses pembelajaran sangat membantu siswa untuk menyele-

saikan masalah, seperti dalam pembelajaran kooperatif ini juga diperlukan adanya

kerjasama antar anggota kelompok. Seperti yang diungkapkan oleh Baharuddin

dan Nur (2008: 128) bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang

digunakan dalam proses belajar dimana siswa akan lebih mudah menemukan kon-

sep yang sulit secara komprehensif jika mendiskusikannya dengan siswa lain

mengenai masalah yang dihadapi. Karli dan Yuliariatiningsih (2002: 70) juga

menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran

yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu
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diantara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang ter-

diri atas dua orang atau lebih. Pembelajaran kooperatif ini dapat terwujud dengan

adanya kerjasama dalam kelompok untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi.

Salah satu tipe pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran koopera-

tif yaitu tipe TPS. Nurhadi dan Senduk (2004: 23) menyatakan bahwa TPS

merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi pola

interaksi siswa agar tercipta suatu pembelajaran kooperatif yang dapat

meningkatkan penguasaan akademik dan keterampilan siswa. TPS mampu

mengubah asumsi bahwa model resitasi dan diskusi perlu diselenggarakan dalam

keadaan kelompok kelas secara keseluruhan. Dengan demikian, pembelajaran

kooperatif dapat terlaksana walaupun diskusi yang dilakukan tidak melibatkan

kelompok kelas secara keseluruhan.

Pembelajaran kooperatif tipe TPS juga memberi kesempatan kepada siswa untuk

mengasah kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Menurut Lie (2008:

56), TPS memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta berkerjasama de-

ngan orang lain. Keunggulan dari model TPS adalah mengoptimalisasi partisipasi

siswa. Pada proses pembelajaran, TPS memberikan kesempatan kepada perwaki-

lan kelompok maju dan menyampaikan hasil diskusinya kepada seluruh siswa di

dalam kelas. Model pembelajaran tipe TPS ini memberikan kesempatan lebih ba-

nyak kepada siswa untuk dikenali dan menunjukkan partisipasi kepada orang lain.

Pembelajaran tipe TPS memiliki tiga tahapan yaitu think, pair dan share. Arends

dalam Asmani (2016: 123-124) menjelaskan lebih rinci mengenai ketiga tahapan

pembelajaran TPS sebagai berikut.
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a. Berpikir (Thinking)

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang berhubungan dengan

pelajaran kepada para siswa. Setelah itu, guru dapat meminta siswa untuk

memikirkan jawabannya selama beberapa menit.

b. Berpasangan (Pairing)

Guru meminta para siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan sesuatu yang

telah diperoleh. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat memudahkan siswa

untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sekaligus menyatukan

gagasan dengan pasangan masing-masing.

c. Berbagi (Sharing)

Guru meminta pasangan untuk berbagi gagasan dengan pasangan lainnya. Jika

waktu memungkinkan untuk semua pasangan maka diharapkan semua pasangan

dapat berbagi tetapi jika tidak maka guru meminta kepada beberapa pasangan

untuk berbagi dengan seluruh anggota kelas tentang apa yang telah siswa

bicarakan. Jelas bahwa dari ketiga tahapan tersebut dapat memunculkan dua

kegiatan diskusi siswa, yaitu dengan pasangannya dan dengan seluruh anggota

kelas. Kegiatan diskusi ini dapat memberi kesempatan lebih kepada siswa untuk

dapat mengungkapkan dan mendapatkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru.

Pada pembelajaran TPS, terdapat kelebihan dan kekurangan. Menurut Suprayitno

(2013: 2), kelebihan pembelajaran kooperatif tipe TPS yaitu: (1) meningkatkan

partisipasi, (2) cocok untuk tugas sederhana, (3) masing-masing anggota kelom-

pok memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkontribusi dan (4) interaksi antar

anggota kelompok lebih mudah. Kekurangan pembelajaran TPS yaitu: (1) banyak
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kelompok yang melapor dan perlu dimonitor, (2) lebih sedikit ide yang muncul

dan (3) jika ada perselisihan tidak ada penengah. Untuk mengatasi kekurangan

tersebut dibutuhkan keterampilan guru dalam mengelola proses pembelajaran

yang berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan tipe

pembelajaran yang mengembangkan kemampuan siswa secara individu maupun

kelompok. Pembelajaran ini juga mengembangkan pola interaksi siswa agar ter-

cipta suatu pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan penguasaan akade-

mik dan keterampilan siswa, sehingga dapat diterapkan untuk mengoptimalkan

komunikasi matematis siswa dengan langkah thinking, pairing, dan sharing.

3. Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran yang biasanya digu-

nakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Depdiknas (2008: 807),

konvensional berasal dari kata konvensi yang berarti kesepakatan. Pembelajaran

konvensional diartikan sebagai pembelajaran yang disepakati secara nasional.

Karena saat ini kurikulum yang berlaku di sekolah adalah Kurikulum 2013, maka

konvensional yang dimaksud merupakan pembelajaran pada Kurikulum 2013.

Menurut Permendikbud No. 103 tahun 2014, pembelajaran pada Kurikulum 2013

menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan.

Pendekatan saintifik memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Menurut

Permendikbud No. 103 tahun 2014, pendekatan saintifik pembelajaran kurikulum

2013 meliputi lima pengalaman belajar yaitu:
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a. Mengamati (observing), dalam hal ini siswa mengamati dengan indra

(membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya)

dengan atau tanpa alat.

b. Menanya (questioning), dalam hal ini siswa membuat dan mengajukan

pertanyaan, tanya jawab, tentang informasi yang belum dipahami, informasi

tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. Jenis, kualitas, dan

jumlah pertanyaan yang diajukan siswa (pertanyaan faktual, konseptual, dan

prosedural)

c. Mengumpulkan informasi/mencoba (experimenting), dalam hal ini siswa

mengeksplorasi, mencoba, mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, mela-

kukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan

data dari narasumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi/

menambahi/mengembangkan.

d. Menalar/Mengasosiasi (associating), dalam hal ini siswa mengolah informasi

yang sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori,

mengasosiasi atau menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam

rangka menemukan suatu pola, dan menyimpulkan.

e. Mengomunikasikan (communicating), dalam hal ini siswa menyajikan

laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan tertulis;

dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan.

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 mempunyai sintak yang berlaku secara

umum. Permendikbud No. 103 tahun 2014 menguraikan pelaksanaan pembela-

jaran kurikulum 2013 sebagai berikut.
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a. Kegiatan pendahuluan

Pada kegiatan ini, guru mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan,

mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebe-

lumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikem-

bangkan, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya

dalam kehidupan sehari-hari, menyampaikan garis besar cakupan materi dan

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, dan menyampaikan ruang

lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.

b. Kegiatan inti

Pada kegiatan ini, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik

yang disesuaikan dengan materi. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan

proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar,

dan mengomunikasikan.

c. Kegiatan penutup

Pada kegiatan ini, siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran, melakukan

refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, memberikan umpan balik

terhadap proses dan hasil pembelajaran, memberikan tugas baik tugas

individual/kelompok sesuai dengan prestasi belajar siswa, menyampaikan

rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran konvensional yang dimaksudkan dalam

penelitian ini merupakan pembelajaran konvensional kurikulum 2013 yang

kegiatan inti disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada di buku

guru edisi revisi 2017 meliputi lima pengalaman belajar yaitu: (1) mengamati, (2)
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menanya, (3) mengumpulkan informasi atau mencoba, (4) menalar atau

mengasosiasi, dan (5) mengomunikasikan.

4. Efektivitas Pembelajaran

Efektif berarti memiliki efek, pengaruh atau akibat. Menurut Depdiknas (2008:

375) kata efektif dapat diartikan memberikan hasil yang memuaskan dan baik.

Aunurrahman (2009: 34) menyatakan pembelajaran yang efektif ditandai dengan

terjadinya proses belajar dalam diri siswa. Seseorang dikatakan telah mengalami

proses belajar apabila dalam dirinya telah terjadi perubahan, dari tidak tahu

menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya.

Pembelajaran yang efektif membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Hal tersebut diungkapkan Sutikno (2005: 88) bahwa pembelajaran yang efektif

adalah pembelajaran yang telah direncanakan yang memungkinkan siswa untuk

dapat belajar dengan mudah dan dapat mencapai tujuan dan hasil yang

diharapkan. Hal ini sejalan dengan Uno (2011: 29) yang menyatakan bahwa pada

dasarnya efektivitas ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tujuan

pembelajaran dicapai oleh siswa. Dengan demikian, efektivitas merupakan ukuran

untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Cara untuk mengukur efektivitas adalah dengan melihat bahwa suatu tujuan dapat

dicapai lebih besar dengan model tertentu dari pada model yang lain. Selaras

dengan itu, Hamdani (2010: 55-56) menyatakan bahwa jika kemampuan yang

dipelajari dapat dicapai lebih besar melalui suatu model tertentu dibandingkan

dengan model yang lain, model tersebut lebih efektif untuk pencapaian tujuan.
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Terdapat beberapa pendapat mengenai tolak ukur keberhasilan suatu pembela-

jaran. Menurut Simanjuntak dalam Arifin (2012), suatu pembelajaran dikatakan

efektif apabila menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan atau

dengan kata lain tujuan yang diinginkan tercapai. Lebih lanjut, Depdiknas (2008:

4) menyatakan bahwa kriteria keberhasilan pembelajaran salah satunya adalah

siswa mampu menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, sumatif, maupun

tes keterampilan, yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 60%. Penerapan

mengenai persentase efektivitas dapat berbeda pada tiap sekolah, hal ini

dikarenakan potensi atau kemampuan hasil belajar siswa tiap daerah berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan

untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pada

penelitian ini, pembelajaran TPS dikatakan efektif ditinjau dari kemampuan

komunikasi matematis apabila kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih tinggi daripada

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional dan pada kelas dengan pembelajaran kooperatif tipe TPS, proporsi

siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis terkategori baik lebih dari

60% dari jumlah siswa.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan siswa mengung-

kapkan pemikiran matematisnya dalam bentuk tulisan dengan bahasa yang

tepat, serta dapat memahami dan menerima gagasan/ide matematis orang lain
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untuk mempertajam pemahaman guna menyelesaikan permasalahan yang

disajikan. Indikator kemampuan komunikasi matematis yang diukur dalam

penelitian ini yaitu: (1) menggambarkan situasi masalah dan menyatakan

solusi masalah menggunakan simbol dan model matematika, (2) menjelaskan

ide dan solusi matematika secara tulisan, dan (3) mengungkapkan kembali

suatu uraian matematika secara tulisan dengan bahasa sendiri secara tepat.

2. Pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan pembelajaran yang meng-

gunakan strategi diskusi dan komunikasi. Siswa diberi kesempatan untuk

berpikir (think) atas pertanyaan atau masalah yang diberikan guru secara

individu, berpasangan (pair) untuk berdiskusi dan berbagi (share) dengan

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.

3. Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran konvensional kuriku-

lum 2013 yang kegiatan inti disesuaikan dengan langkah-langkah pembe-

lajaran yang ada di buku guru edisi revisi 2017 meliputi lima pengalaman

belajar yaitu: (1) mengamati, (2) menanya, (3) mengumpulkan informasi atau

mencoba, (4) menalar atau mengasosiasi, dan (5) mengomunikasikan.

4. Efektivitas pembelajaran merupakan ukuran keberhasilan untuk proses pembe-

lajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pada penelitian ini, pembe-

lajaran TPS dikatakan efektif ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis

apabila (1) kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional dan (2) pada kelas dengan pembelajaran kooperatif

tipe TPS proporsi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis

terkategori baik lebih dari 60% dari jumlah siswa.
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C. Kerangka Berpikir

Penelitian tentang efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe TPS terdiri dari

satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi

variabel bebas adalah model pembelajaran sedangkan variabel terikatnya adalah

kemampuan komunikasi matematis. Setelah penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe TPS, akan terlihat apakah pembelajaran tersebut efektif apabila

ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis.

Model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini merupakan salah satu pembelajaran

kooperatif yang memaksimalkan partisipasi siswa, baik secara individu maupun

bersama-sama dengan siswa lain. Pembelajaran tipe TPS melibatkan para siswa

dalam berpikir, mengeluarkan ide-ide, berkomunikasi dan berdiskusi dengan

individu lainnnya, serta membagikan pengalaman yang didapat dari berpikir dan

berdiskusi kepada seluruh siswa di kelas. Langkah-langkah dalam pembelajaran

TPS yaitu berpikir secara mandiri (think), selanjutnya siswa berpasangan (pair)

untuk dapat mendiskusikan ide-ide dengan pasangannya, dan diakhiri dengan

berbagi (share) memberikan penjelasan ide-ide tersebut kepada seluruh teman

sekelas.

Tahap pertama yaitu think, diawali dengan siswa dituntut untuk berpikir mengenai

penyelesaian dari permasalahan dalam LKPD yang dibagikan oleh guru. Dalam

aktivitas tersebut, siswa dituntut mampu berpikir menggambarkan dan menya-

takan solusi masalah dalam bentuk gambar, bagan, tabel, maupun aljabar secara

lengkap dan benar. Selain itu saat berpikir, siswa akan mampu membuat perta-

nyaan-pertanyaan kepada guru terkait materi yang diajarkan sehingga pertanyaan
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yang diajukan tersebut dapat menjadi solusi permasalahan dalam LKPD. Kegiatan

ini akan mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa yaitu

menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah menggunakan

grafik, simbol dan model matematika, menjelaskan ide dan solusi matematika

secara tulisan, serta mengungkapkan kembali suatu uraian matematika secara

tulisan dengan bahasa sendiri secara tepat.

Tahap kedua yaitu pair, siswa berdiskusi secara berpasangan dengan teman

sebangkunya di kelas untuk saling bertukar pikiran mengenai penyelesaian

masalah dalam LKPD yang diberikan oleh guru. Saat bertukar pikiran ini, siswa

akan mendapatkan kesepakatan bersama mengenai solusi yang diambil terhadap

masalah yang diberikan. Selain itu, dalam aktivitas tersebut, siswa dituntut

mampu menyatakan dan menuliskan penjelasan dari jawaban permasalahannya

secara matematis, logis, dan sistematis. Tahap ini akan meningkatkan kemampuan

komunikasi matematis yaitu menjelaskan ide dan solusi matematika secara tulisan

dan mengungkapkan kembali suatu uraian matematika secara tulisan dengan

bahasa sendiri secara tepat.

Tahap ketiga yaitu share, 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. Tahap ini memberi kesempatan siswa untuk mengomunikasikan

hasil pemikiran dan diskusinya kepada semua siswa di kelas. Siswa dituntut

mampu menjelaskan, menyajikan serta mengekspresikan ide-ide maupun situasi
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masalah dengan menggunakan simbol dan relasi matematik secara tepat dan logis.

Siswa juga harus mampu menyimpulkan solusi masalah yang didapat melalui

diskusi berpasangan dengan bahasa matematik secara tepat. Tujuan yang

diharapkan tercapai pada tahap ini yaitu mampu meningkatkan kemampuan

komunikasi matematis siswa dalam menjelaskan ide dan solusi matematika secara

tulisan dan mengungkapkan kembali suatu uraian matematika secara tulisan

dengan bahasa sendiri secara tepat.

Dengan demikian, tiga tahapan dalam pembelajaran kooperatif tipe TPS

memberikan peluang kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan

komunikasi matematis siswa. Perkembangan kemampuan komunikasi matematis

siswa akan menghasilkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah

sehingga siswa akan tuntas belajar matematika.

Peluang mengembangkan kemampuan komunikasi matematis yang diperoleh

siswa pada model TPS tidak terjadi pada pembelajaran konvensional. Meskipun

dalam pembelajaran konvensional siswa juga aktif akan tetapi kurangnya

kesempatan untuk siswa saling berinteraksi satu sama lain saat proses belajar

menimbulkan rasa kesulitan dalam memahami materi yang sedang dipelajari.

Pembelajaran konvensional kurang mampu mendorong siswa untuk me-

ngembangkan kemampuan komunikasi matematis dalam belajar dan cenderung

menghasilkan kemampuan komunikasi matematis yang rendah. Dengan demikian,

model pembelajaran kooperatif tipe TPS diduga akan lebih efektif dalam

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis dibanding dengan

pembelajaran konvensional.
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D. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut.

1. Semua siswa kelas VII SMP Negeri 19 Bandarlampung semester genap tahun

pelajaran 2018/2019 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan

Kurikulum 2013.

2. Model pembelajaran yang diterapkan sebelum penelitian bukan model

pembelajaran tipe TPS.

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis

siswa selain model pembelajaran memberikan pengaruh yang relatif kecil

sehingga dapat diabaikan.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis dari penelitian ini

adalah:

1. Hipotesis Umum

Model pembelajaran tipe TPS efektif ditinjau dari kemampuan komunikasi

matematis siswa.

2. Hipotesis Khusus

a. Kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti model pembela-

jaran kooperatif tipe TPS lebih tinggi daripada kemampuan komunikasi

matematis siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional.

b. Proporsi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis

terkategori baik lebih dari 60% dari jumlah siswa yang mengikuti model

pembelajaran kooperatif tipe TPS.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 19 Bandarlampung yang berlokasi di Jl. Turi

Raya No.1, Labuhan Dalam, Tj. Senang, Kota Bandarlampung. Populasi peneliti-

an ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 19 Bandarlampung tahun pelajaran

2018/2019 yang terdistribusi ke dalam sepuluh kelas secara acak dengan menia-

dakan kelas unggulan. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik

cluster random sampling yaitu mengambil dua kelas sampel secara acak dari

beberapa kelompok tertentu. Diambil dua sampel kelas dengan satu kelas sebagai

kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran tipe TPS dan satu kelas

sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Terpilihlah

dua kelas secara acak yaitu kelas VII E dengan 32 siswa sebagai kelas kontrol dan

kelas VII J dengan 32 siswa sebagai kelas eksperimen.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang terdiri dari satu

variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah model pembe-

lajaran sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan komunikasi matematis

siswa. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah the randomized pretest-
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posttest control group design. Pemberian pretest dilakukan sebelum diberikan

perlakuan untuk mendapatkan data awal kemampuan komunikasi matematis

siswa, sedangkan pemberian posttest dilakukan setelah diberikan perlakuan untuk

mendapatkan data akhir kemampuan komunikasi matematis siswa. Desain ini

melibatkan dua kelompok subjek penelitian sesuai dengan yang dikemukakan

Fraenkel dan Wallen (2009: 268) yang disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Desain Penelitian

Kelompok
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest
Kelas eksperimen (R) O1 X O2

Kelas kontrol (R) O1 C O2

Fraenkel dan Wallen (2009: 269)

Keterangan:
R = Penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol secara acak (random)
X = TPS
C = Konvensional
O1 = Pretest kemampuan komunikasi matematis siswa
O2 = Posttest kemampuan komunikasi matematis siswa

C. Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap perencanan,

pelaksanaan, dan akhir. Adapun uraian lengkap mengenai tahapannya yaitu

sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan

Kegiatan pada tahap ini dilakukan sebelum penelitian berlangsung. Kegiatan pada

tahap perencanaan yaitu:

a. Melakukan observasi untuk melihat karakteristik populasi dan cara mengajar

guru dalam proses pembelajaran. Observasi dilakukan di SMP Negeri 19
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Bandarlampung pada 4 September 2018 dengan Bapak Sartiman, S.Pd. selaku

wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan Ibu Astriningsih, S.Pd selaku

guru mata pelajaran matematika. Berdasarkan observasi, diperoleh data

populasi siswa kelas VII terdistribusi menjadi 10 kelas dan diajar oleh 2 guru

matematika, serta telah menerapkan kurikulum 2013.

b. Menyusun proposal penelitian, perangkat pembelajaran dan instrumen tes

yang digunakan dalam penelitian

c. Menentukan sampel penelitian dengan teknik cluster random sampling

sehingga terpilih kelas VII J dan VII E sebagai sampel penelitian. Selanjutnya

dilakukan pengundian sehingga diperoleh kelas VII J sebagai kelas

eksperimen dan kelas VII E sebagai kelas kontrol.

d. Menetapkan materi yang digunakan dalam penelitian yaitu materi

Perbandingan.

e. Menguji validitas instrumen penelitian dengan Ibu Astriningsih, S. Pd.

f. Melakukan uji coba instrumen penelitian pada siswa di luar sampel penelitian

yakni siswa kelas VIII J.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pada tahap ini dilakukan saat penelitian berlangsung. Kegiatan pada

tahap pelaksanaan yaitu:

a. Melaksanakan pretest pada kelas kontrol pada 10 Januari 2019 dan kelas

eksperimen pada tanggal 11 Januari 2019.

b. Melaksanakan pembelajaran TPS pada kelas eksperimen dan pembelajaran

kovensional pada kelas kontrol sesuai RPP yang telah dibuat. Pelaksanaan

pembelajaran berlangsung pada 15-30 Januari 2019.
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c. Melaksanakan posttest di kelas kontrol pada 31 Januari 2019 dan di kelas

eksperimen pada 1 Februari 2019.

3. Tahap Akhir

Kegiatan pada tahap ini dilakukan setelah penelitian berlangsung. Kegiatan pada

tahap akhir yaitu:

a. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari kelas eksperimen dan

kelas kontrol untuk ditarik kesimpulan.

b. Menyusun laporan hasil penelitian.

D. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data skor awal kemampuan komu-

nikasi matematis yang diperoleh melalui pretest dan data skor akhir kemampuan

komunikasi matematis yang diperoleh melalui posttest. Pengumpulan data meng-

gunakan teknik tes untuk mengumpulkan data kemampuan komunikasi matematis

siswa. Tes diberikan pada awal dan akhir pembelajaran di kedua kelas.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes berbentuk uraian yang didasarkan

pada indikator kemampuan komunikasi matematis siswa dan terdiri dari 6 butir

soal untuk pretest dan posttest. Tes yang diberikan pada setiap kelas untuk pretest

dan posttest adalah soal yang sama. Materi yang diujikan dalam penelitian ini

adalah Perbandingan. Tes ini diberikan kepada siswa secara individu untuk

mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa yang diberikan kepada kelas

yang mengikuti pembelajaran model TPS dan kelas yang mengikuti pembelajaran
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konvensional. Setiap butir soal memiliki satu atau lebih indikator kemampuan

komunikasi matematis. Adapun pedoman pemberian skor dapat dilihat pada Tabel

3.2.

Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Kemampuan Komunikasi Matematis

No Indikator Keterangan Skor
1. Menggambarkan

situasi masalah dan
menyatakan solusi
masalah
menggunakan
grafik, simbol dan
model matematika.

Tidak menjawab. 0
Membuat grafik, simbol dan model
matematika secara tidak lengkap dan salah. 1

Membuat grafik, simbol dan model matematika
secara tidak lengkap dan benar.

2

Membuat grafik, simbol dan model
matematika secara lengkap dan benar 3

2. Menjelaskan ide dan
solusi matematika
secara tulisan.

Tidak menjawab. 0
Hanya sedikit penjelasan secara
matematis.

1

Penjelasan secara matematis masuk akal
namun kurang lengkap dan benar.

2

Penjelasan secara matematis masuk
akal, lengkap dan benar serta tersusun
secara sistematis

3

3. Mengungkapkan
kembali suatu uraian
matematika secara
tulisan dengan
bahasa sendiri
secara tepat.

Tidak menjawab. 0
Hanya sedikit uraian matematika
yang diungkapkan secara logis dan
dapat dimengerti.

1

Uraian matematika yang diungkapkan logis dan
dapat dimengerti namun kurang lengkap dan
benar.

2

Uraian matematika yang diungkapkan logis dan
dapat dimengerti dan uraian yang dijabarkan
pun lengkap dan benar.

3

(Dimodifikasi dari Ansari, 2004)

Agar memperoleh data yang akurat maka tes yang digunakan adalah tes yang

memenuhi kriteria tes yang baik dari segi validitas, reliabilitas, daya pembeda dan
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tingkat kesukaran. Oleh karena itu, dilakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat

kesukaran, dan daya pembeda. Berikut ini adalah uji yang digunakan dalam

penelitian ini.

1. Validitas

Validitas pada penelitian ini didasarkan pada validitas isi. Menurut Sudijono

(2013: 164), suatu tes dikategorikan valid jika butir-butir tesnya dapat mewakili

keseluruhan materi atau bahan pelajaran yang seharusnya diujikan. Kesesuaian isi

dengan kisi-kisi tes dan kesesuaian bahasa yang digunakan dengan kemampuan

bahasa yang dimiliki siswa dinilai berdasarkan penilaian guru mitra dengan

menggunakan daftar cek. Berdasarkan penilaian oleh guru mitra, instrumen tes

telah dinyatakan valid. Hasil uji validitas isi selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran B.5. Selanjutnya, instrumen tes diujicobakan pada siswa kelas di luar

sampel, yaitu kelas VIII J. Data yang diperoleh dari hasil uji coba kemudian

dianalisis menggunakan bantuan program Microsoft Excel 2007 untuk menguji

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran butir soal.

2. Reliabilitas

Reliabilitas tes diukur berdasarkan koefisien reliabilitas dan digunakan untuk

mengetahui tingkat ketetapan atau kekonsistenan suatu tes. Untuk menghitung

koefisien reliabilitas tes didasarkan pada pendapat Sudijono (2013: 208) yang

menggunakan rumus alpha, yaitu:= 1 − ∑
Keterangan :
r 11 =  Koefisien reliabilitas instrumen tes
n =  Banyaknya butir soal
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= Varians skor total

Koefisien reliabilitas instrumen tes diinterpretasikan dalam Sudijono (2013: 208)

disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kriteria Koefisien Reliabilitas

Koefisien Reliabilitas (r11) Kriteria
r11 ≥ 0,70 Reliabel
r11 < 0,70 Tidak Reliabel

Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,81. Hal

ini menunjukkan bahwa instrumen tes yang digunakan reliabel. Perhitungan relia-

bilitas tes kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat pada Lampiran C.2

halaman 154.

3. Daya Pembeda

Menurut Lestari dan Yudhanegara (2015: 217-221), daya pembeda butir soal

menyatakan seberapa jauh kemampuan butir soal tersebut membedakan antara

siswa yang dapat menjawab soal dengan tepat dan siswa yang tidak dapat

menjawab soal tersebut dengan tepat. Untuk menghitung daya pembeda butir soal,

data harus diperingkat terlebih dahulu, lalu siswa dibagi menjadi dua kelompok,

karena sampel yang digunakan merupakan sampel besar (n > 30),

pengelompokkan siswa dapat dilakukan dengan teknik non belah dua, yaitu

dengan ketentuan 25% siswa yang berkemampuan tinggi (kelompok atas), 50%

siswa berkemampuan sedang, dan 25% siswa berkemampuan rendah (kelompok

bawah). Rumus yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya indeks daya

pembeda menurut Lestari dan Yudhanegara (2015: 217-218) yaitu:
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DP = X − XSMI
Keterangan:
DP =  Indeks daya pembeda butir soalX =  Rata-rata skor jawaban siswa kelompok atasX =  Rata-rata skor jawaban siswa kelompok bawahSMI=  Skor Maksimum Ideal, yaitu skor maksimum yang akan diperoleh siswa

jika menjawab butir soal tersebut dengan tepat (sempurna).

Kriteria tolak ukur daya pembeda butir soal yang digunakan menurut Lestari dan

Yudhanegara (2015: 217) selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Interpretasi Daya Pembeda

Indeks Daya Pembeda Kriteria
0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat baik
0,40 < DP ≤ 0,70 Baik
0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup
0,00 < DP ≤ 0,20 Buruk

DP ≤ 0,00 Sangat Buruk

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh indeks daya pembeda butir soal yang

disajikan pada Tabel 3.5. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.3 halaman 155.

Tabel 3.5 Hasil Daya Pembeda

No Soal 1 2 3a 3b 4a 4b
Daya
Pembeda

0,48 0,44 0,31 0,25 0,23 0,33

Keterangan Baik Baik Cukup Cukup Cukup Cukup
Keputusan Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima

4. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran butir soal diperoleh dari kesanggupan atau kemampuan siswa

dalam menjawab butir soal tersebut. Menurut Sudijono (2013: 370), butir-butir
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soal tes dapat dinyatakan baik apabila butir-butir soal tersebut tidak terlalu sukar

dan tidak pula terlalu mudah. Tingkat kesukaran butir soal dihitung dengan meng-

gunakan rumus yang didasarkan pada pendapat Sudijono (2013: 372) berikut.

P = NN
Keterangan:
P = angka indek kesukaran butir soal
NP = jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal
N = jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal.

Interpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal menggunakan kriteria tingkat

kesukaran menurut Robert L. Thorndike dan Elisabeth Hagen dalam Sudijono

(2013: 372) yang tertera dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Interpretasi Tingkat Kesukaran

Besarnya P Interpretasi
Kurang dari 0,30 Terlalu Sukar

0,30 - 0,70 Cukup (Sedang)
Lebih dari 0,70 Terlalu Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh tingkat kesukaran yang disajikan pada

Tabel 3.7. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.4

halaman 154.

Tabel 3.7. Hasil Tingkat Kesukaran

No Soal 1 2 3a 3b 4a 4b
P 0,45 0,64 0,70 0,51 0,42 0,67
Keterangan Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
Keputusan Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima

Oleh karena instrumen tes telah valid, reliabel, dan daya pembeda serta tingkat

kesukarannya telah memenuhi kriteria, maka instrumen tes yang disusun layak

digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan komunikasi matematis.
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F. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Data yang

diperoleh adalah data kemampuan komunikasi matematis yang dicerminkan oleh

skor awal dan skor akhir.

1. Analisis Data Awal Kemampuan Komunikasi Matematis

Sebelum dilakukan uji hipotesis penelitian, dilakukan analisis terlebih dahulu

terhadap data awal kemampuan komunikasi matematis siswa pada kedua sampel.

Skor awal selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.5 halaman 157 dan C.6

halaman 158. Tujuan analisis data awal kemampuan komunikasi matematis siswa

pada kedua sampel adalah untuk mengetahui apakah data awal kemampuan

komunikasi matematis siswa pada kedua sampel sama atau tidak.

Sebelum melakukan uji perbedaan, dilakukan uji prasyarat untuk mengetahui

normalitas dan homogenitas data. Hal ini bertujuan untuk menentukan uji statistik

yang digunakan dalam pengujian hipotesis.

a. Uji Prasyarat

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel berasal dari

populasi yang berdistribusi normal atau tidak berasal dari populasi yang

berdistribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji chi-kuadrat.

1) Hipotesis

H0 : sampel data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : sampel data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
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2) Taraf Signifikansi

Taraf signifikansi yang digunakan adalah α = 0,05.

3) Statistik Uji

Rumus uji chi-kuadrat menurut Sudjana (2005: 273) adalah sebagai berikut.

= ( − )
Keterangan:

=  frekuensi harapan
=  frekuensi yang diharapkan
=  banyaknya pengamatan

4) Kriteria Pengujian

Terima H0 jika < dengan < ( ∝)( ).
Hasil uji normalitas data awal kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran TPS dan pembelajaran konvensional disajikan dalam

Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Rekapitulasi Uji Normalitas Data Awal Kemampuan Komunikasi
Matematis Siswa

Kelas Keputusan
Uji

Keterangan

TPS 21,047 7,81 H ditolak Tidak Berdistribusi Normal

Konvensional 11,395 7,81 H ditolak Tidak Berdistribusi Normal

Berdasarkan Tabel 3.8, diketahui bahwa > pada kedua kelas

sampel, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, data awal kemampuan

komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran TPS dan konvensional

tidak berdistribusi normal. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.7 halaman 159 dan C.8 halaman 161.
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b. Uji Perbedaan Data Awal Kemampuan Komunikasi Matematis

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa data awal kemampuan

komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran TPS dan konvensional

tidak berdistribusi normal, maka analisis berikutnya adalah menguji perbedaan

data awal kemampuan komunikasi matematis siswa dengan menggunakan uji

Mann-Whitney U. Hipotesis yang digunakan yaitu:

H0 : Median kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelaja-

ran TPS sama dengan median kemampuan komunikasi matematis siswa

yang mengikuti pembelajaran konvensional

H1 : Median kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelaja-

ran TPS lebih dari median kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional

Menurut Russefendi (2005: 398), langkah pertama pengujiannya adalah skor-skor

pada kedua kelompok sampel harus diurutkan dalam peringkat. Peringkat seleng-

kapnya dapat dilihat pada Lampiran C.9 halaman 163. Selanjutnya, menghitung

nilai statistik uji Mann-Whitney U, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

zhitung = .
. ( )

dengan = + ( )− ∑ dan = + ( )− ∑
Keterangan:U =jumlah peringkat 1U =jumlah peringkat 2n =jumlah sampel kelas eksperimenn =jumlah sampel kelas kontrol∑R =jumlah rangking pada sampel n1∑R =jumlah rangking pada sampel n2

U =min (U1,U2)
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Kriteria uji yang digunakan adalah terima H0 jika < ( , ), sedangkan

untuk harga lainnya H0 ditolak. Harga ( , ) dapat dilihat pada tabel distribusi

normal sehingga diperoleh harga = , = 1,65.

Dengan menggunakan bantuan program Microsoft Excel 2007, diperoleh nilai

= 1,242. Karena = 1,242 < , = 1,65 maka H0 diterima. Hal

ini berarti bahwa data awal kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran TPS sama dengan data awal kemampuan komunikasi

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Hasil perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.9 halaman 163.

2. Uji Hipotesis Penelitian

Setelah dilakukan analisis data awal kemampuan komunikasi matematis siswa,

diketahui bahwa data awal kemampuan komunikasi matematis siswa TPS sama

dengan data awal kemampuan komunikasi matematis siswa kelas konvensional.

Selanjutnya dilakukan analisis hipotesis penelitian menggunakan data akhir

kemampuan komunikasi matematis siswa.

Sebelum dilakukan uji hipotesis penelitian, dilakukan uji prasyarat untuk

mengetahui normalitas dan homogenitas data. Hal ini bertujuan untuk menentukan

uji statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis.

a. Uji Prasyarat

Uji prasyarat yang pertama yaitu uji normalitas. Prosedur uji normalitas data akhir

kemampuan komunikasi matematis siswa sama dengan prosedur uji normalitas
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yang telah dilakukan pada data awal kemampuan komunikasi matematis

sebagaimana telah diuraikan pada halaman 36-37.

Hasil uji normalitas data akhir kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas

yang mengikuti pembelajaran TPS dan konvensional disajikan dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Uji Normalitas Data Akhir Kemampuan Komunikasi
Matematis Siswa

Kelas Keputusan
Uji

Keterangan

TPS 3,869 5,99 H diterima Berdistribusi Normal
Konvensional 4,158 7,81 H diterima Berdistribusi Normal

Berdasarkan Tabel 3.9, diketahui bahwa < pada kelas TPS dan

kelas konvensional, sehingga H0 diterima. Dengan demikian, data akhir

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran TPS dan

konvensional berdistribusi normal. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat

pada Lampiran C.12 halaman 168 dan C.13 halaman 170.

Uji prasyarat yang selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan

untuk mengetahui apakah kedua kelompok data bersifat homogen. Pada penelitian

ini, uji homogenitas yang digunakan adalah uji-F. Menurut Sudjana (2005: 249),

uji-F dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1) Hipotesis

H0: σ = σ (kedua sampel memiliki varians yang sama)

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

2) Taraf Signifikansi:

Taraf Signifikan yang digunakan α = 0,05.
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3) Statistik Uji F = dengan = ∑( ̅)
Keterangan :
s1

2 : varians terbesar
s2

2 : varians terkecil

4) Kriteria Pengujian

Tolak H0 jika F ≥ F dengan F = F ( , ) yang diperoleh

dari perhitungan menggunakan bantuan program Microsoft Excel 2007.

Hasil uji homogenitas data akhir kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran TPS dan pembelajaran konvensional disajikan dalam

Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Rekapitulasi Uji Homogenitas Data Akhir Kemampuan
Komunikasi Matematis Siswa

Kelas Varians Keputusan
Uji

Keterangan

TPS 23,87
1,31 2,05 Ho diterima Bersifat Homogen

Konvensional 18,25

Berdasarkan Tabel 3.10, diketahui bahwa < sehingga H0 diterima.

Dengan demikian, data akhir kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mengikuti model TPS dan konvensional memiliki varians yang sama. Hasil

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.14 halaman 172.

Setelah dilakukan uji prasyarat, diketahui bahwa data akhir kemampuan komuni-

kasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran TPS dan konvensional berdis-

tribusi normal dan berasal dari populasi yang homogen. Analisis berikutnya

adalah melakukan uji hipotesis pertama dengan menggunakan uji kesamaan dua

rata-rata yaitu uji t.



42

b. Uji Hipotesis Pertama

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan komunikasi matematis

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model TPS lebih tinggi dari kemam-

puan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

Hipotesis uji yang digunakan sebagai berikut.

H0 :  rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembela-

jaran TPS sama dengan rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa

yang mengikuti pembelajaran konvensional

H1 : rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembela-

jaran TPS lebih tinggi dari rata-rata kemampuan komunikasi matematis

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional

Statistik uji yang digunakan untuk uji-t Menurut Sudjana (2005: 243) yaitu:= ̅ ̅
dengan = ( ) ( )

Keterangan:̅ = rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas eksperimen̅ = rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas kontrol
= banyaknya subyek kelas eksperimen
= banyaknya subyek kelas kontrol
= varians yang mengikuti kelas eksperimen
= varians yang mengikuti kelas kontrol
= varians gabungan

Kriteria uji yang digunakan adalah terima H0 jika t < t dengan =
( ∝)( ) sedangkan untuk harga lainnya H0 ditolak. Harga ( ∝)( )

= 1,67 diperoleh dari daftar distribusi t.
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c. Uji Hipotesis Kedua

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah proporsi siswa yang memiliki

kemampuan komunikasi terkategori baik pada kelas eksperimen lebih dari 60%

dari jumlah siswa. Kategori kemampuan komunikasi matematis siswa dalam

penelitian ini diadopsi dari pendapat Azwar (2016: 149). Menurut Azwar,

pengkategorian dapat ditentukan dengan menggunakan rata-rata ( ̅) dan

simpangan baku (s) yang didapat dari data akhir kemampuan komunikasi

matematis siswa (x) yang mengikuti pembelajaran TPS dengan kategori yaitu: (1)

kategori tinggi apabila ≥ ̅ + , (2) kategori sedang apabila ̅ − ≤ < ̅ + ,

dan (3) kategori rendah apabila < ̅ − .

Berdasarkan data akhir kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran TPS, diperoleh bahwa ̅ = 20,75 dan = 4,89. Perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.10 halaman 166. Interpretasi

kategori kemampuan komunikasi matematis disajikan dalam Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Interpretasi Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa

Interval Kemampuan Komunikasi
Matematis Siswa

Interpretasi

x ≥ 25,64 Tinggi
15,86 ≤ x < 25,64 Sedang

x < 15,86 Rendah

Kriteria kemampuan komunikasi matematis terkategori baik yang digunakan

dalam penelitian ini adalah tinggi dan sedang. Hal ini berdasarkan Jusmawati

(2015: 7) yang menyatakan bahwa salah satu kriteria keefektifan pembelajaran

adalah rata-rata hasil belajar minimal berada pada kategori sedang. Pada

penelitian ini, hasil belajar yang dimaksud adalah skor akhir kemampuan
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komunikasi matematis. Dengan demikian, siswa yang memiliki kemampuan

komunikasi matematis terkategori baik adalah siswa yang memiliki skor akhir

lebih dari atau sama dengan 15,86. Berdasarkan data akhir kemampuan

komunikasi matematis, diperoleh 27 siswa yang memiliki kemampuan

komunikasi matematis terkategori baik. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.16 halaman 175.

Pada penelitian ini, uji yang digunakan adalah uji proporsi satu pihak dengan

hipotesis sebagai berikut.∶ = 0,6 (proporsi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis

terkategori baik sama dengan 60%)∶ ˃ 0,6 ( proporsi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis

terkategori baik lebih dari 60%)

Rumus yang digunakan menurut Sudjana (2005: 234) adalah:

zhitung =
,, ( , )

Keterangan:
x = Banyaknya siswa memiliki kemampuan komunikasi terkategori baik pada

kelas dengan model TPS
n = Jumlah sampel

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika < . sedangkan untuk

harga lainnya H0 ditolak. . didapat dari daftar normal baku dengan peluang0,5 − . Harga . = . = 1,65 diperoleh dari daftar distribusi z.
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe TPS efektif ditinjau dari kemampuan komunikasi

matematis siswa. Hal ini ditunjukkan oleh (1) kemampuan komunikasi matematis

siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih tinggi

daripada kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti model

pembelajaran konvensional dan (2) proporsi siswa yang memiliki kemampuan

komunikasi matematis terkategori baik lebih dari 60% dari jumlah siswa yang

mengikuti model pembelajaran kooperatif tipe TPS.

B. Saran

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, saran-saran yang dapat dikemukan yaitu:

1. Kepada guru jika ingin menerapkan model pembelajaran TPS sebaiknya

terlebih dahulu melakukan pembiasaan kepada siswa untuk berdiskusi dengan

teman sebangkunya dan mengkomunikasikan hasil pemikirannya. Selain itu,

dalam pelaksanaannya sebaiknya diimbangi dengan perencanaan yang matang

terkait isi materi dan waktu agar siswa dapat belajar dengan kondusif.

2. Kepada peneliti lain, hendaknya memberikan motivasi siswa untuk lebih

semangat dalam tahap think agar siswa lebih banyak menemukan sumber
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informasi. Selain itu, model pembelajaran TPS perlu dikembangkan lebih

lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya untuk meningkatkan kemampuan

lain sehingga memberikan manfaat yang lebih besar terhadap guru dan siswa

dalam pembelajaran matematika.
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