
 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan ilmu dan teknologi suatu negara.  Ketika suatu negara memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas maka akan semakin maju perkembangan 

ilmu dan teknologi di negara tersebut. Sebaliknya, jika sumber daya manusia 

suatu negara buruk maka dapat dipastikan perkembangan ilmu dan teknologi 

negara tersebut akan terhambat.  Oleh karena itu perlu adanya peningkatan 

kualitas sumber daya manusia yang dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas 

pendidikan. 

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 salah satu tujuan pendidikan 

nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berilmu serta bertanggung jawab.  Untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional tersebut maka dibentuklah kurikulum pendidikan.  Materi kurikulum 

disusun dalam bentuk mata pelajaran salah satunya pelajaran matematika.   

 

Pada matematika terdapat kemampuan atau kecakapan-kecakapan matematika 

(Mathematical Proficienncy).  Kemampuan matematika yang terdapat dalam 

pelajaran matematika antara lain kemampuan berpikir kritis, representasi, 
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komunikasi, berpikir tingkat tinggi, berpikir kreatif, dan sebagainya.  

Pembelajaran matematika yang optimal akan membuat Mathematical 

Proficienncy peserta didik tergali secara maksimal, dengan usaha seperti ini akan 

membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional.  

 

Sementara itu, tujuan pembelajaran matematika di sekolah menurut Permendiknas 

Nomor 22 Tahun 2006, yaitu :  

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, 

dan tepat dalam pemecahan masalah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan, dan pernyataan matematika 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagaram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

Dalam tujuan pembelajaran matematika di atas jelas bahwa komunikasi matematis 

merupakan salah satu fokus dalam pembelajaran matematika. 

 

Komunikasi matematis adalah kemampuan menerjemahkan suatu gambar, tabel, 

grafik, atau merumuskam suatu masalah guna memperjelas masalah tersebut.  

Dengan kemampuan komunikasi matematis soal pemecahan masalah yang bia-

sanya sulit dipahami dapat diubah dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah 

dipahami.  Kemampuan menganalogikan masalah yang rumit menjadi sederhana 

ini yang nantinya akan berguna dalam dunia nyata.   
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Di era globalisasi ini menuntut manusia untuk selalu mengembangkan Iptek.  

Misalnya dalam handphone terdapat aplikasi-aplikasi yang semakin canggih yang 

mempermudah manusia untuk saling berkomunikasi.  Aplikasi-aplikasi tersebut di-

ciptakan oleh manusia dengan menggunakan bahasa pemrograman yang rumit.   

Namun bagi mereka yang mempunyai kemampuan komunikasi matematis yang 

baik mereka mampu menganalogikan bahasa pemrograman yang rumit tersebut 

menjadi output berupa aplikasi sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan 

oleh manusia.  Oleh karena itu kemampuan komunikasi matematis merupakan hal 

yang sangat penting dan perlu ditingkatkan dalam pembelajaran matematika. 

 

Rendah atau tingginya kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat dari hasil 

belajar matematika.  Ketika siswa memiliki kemampuan komunikasi matematis 

yang baik maka mereka dapat membuat model atau merumuskankan masalah 

matematika yang dihadapi dan dengan mudah mereka dapat menemukan penye-

lesaian dari masalah tersebut sehingga hasil belajar matematika yang mereka dapat 

memuaskan.  Siswa yang memiliki kemampuan komunikasi rendah akan menga-

lami kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika sehingga hasil belajar 

matematika yang diperolehpun rendah.  Ini berarti kemampuan komunikasi mate-

matis sangat mempengaruhi hasil belajar matematika.  Dengan kata lain hasil bel-

ajar siswa yang tinggi menggambarkan kemampuan komunikasi siswa tersebut 

tinggi sedangkan hasil belajar siswa yang rendah menggambarkan kemampuan 

komunikasi siswa tersebut rendah.  

 

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa diperlukan strategi 

pembelajaran yang membiasakan siswa untuk mengkonstruksi sendiri pengeta-
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huannya dan dapat mendukung serta mengarahkan siswa pada kemampuan untuk 

berkomunikasi matematis.  Proses pembelajaran seharusnya tidak lagi berpusat 

pada guru tetapi berpusat pada siswa.  Seharusnya siswa diberikan waktu untuk 

berdiskusi dalam menjawab, menanggapi pertanyaan, dan pernyataan orang lain 

dengan argumentasi yang benar dan jelas.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

Ruseffendi (2006: 283) belajar dengan aktif dapat menyebabkan ingatan kita 

mengenai yang kita pelajari itu lebih tahan lama, dan pengetahuan kita menjadi 

lebih luas dibandingkan dengan belajar secara pasif.  

 

Strategi Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) dapat dijadikan alternatif 

dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa.  TAPPS ini 

pertama kali diperkenalkan oleh Claparade, yang kemudian digunakan oleh Bloom 

dan Broder untuk meneliti proses pemecahan masalah pada siswa.  Sedangkan un-

tuk dapat menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah yang bersifat nonrutin sis-

wa harus memahami maksud dari soal-soal tersebut.  Untuk memahami maksud 

dari suatu soal dibutuhkan kemampuan komunikasi matematis yang baik.  Jadi de-

ngan menggunakan strategi pembelajaran TAPPS akan melatih kemampuan komu-

nikasi matematis siswa.  

 

Strategi pembelajaran TAPPS juga mengarahkan siswa bekerja sama dalam sebuah 

kelompok.  Siswa dilatih berpikir sendiri mengenai cara penyelesaian suatu masa-

lah dan mengungkapkan ide-ide yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah 

tersebut kepada pasangannya.  Sedangkan pasangannya bertugas untuk mende-

ngarkan dan memahami serta mengoreksi apakah ide-ide yang diajukan oleh 

temannya tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada.  Dengan proses yang se-
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perti ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematisnya. 

 

Berdasarkan observasi dan wawancara pada guru bidang studi matematika yang 

dilakukan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung diperoleh hasil bahwa di sekolah ini 

guru masih menggunakan pembelajaran konvensional.  Dengan pembelajaran 

yang seperti ini ternyata terdapat beberapa permasalahan pada pembelajaran mate-

matika pada siswa.  Siswa masih mengalami kesulitan dalam merefleksikan benda 

nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika.  Selain itu masih kurang-

nya kemampuan siswa dalam menjelaskan ide situasi menggunakan metode lisan, 

tertulis, konkrit, grafik dan aljabar.  Hal ini mungkin terjadi karena pada pem-

belajaran konvensional hanya terjadi komunikasi satu arah dan mengabaikan sifat 

sosial dari belajar matematika itu sendiri.  Siswa hanya mendapatkan materi pel-

ajaran dari guru dan tidak memiliki kesempatan berpikir sendiri atau berdiskusi 

dan bertukar pikiran mengenai ide-ide yang mereka pikirkan untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan.   

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah pembelajaran dengan strategi TAPPS berpengaruh terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas X SMA Negeri 5 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2012/2013?”  
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 

dengan strategi TAPPS terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 

X SMA Negeri 5 Bandar Lampung tahun pelajaran 2012/2013. 

  

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

khususnya di bidang pendidikan matematika terkait dengan pembelajaran 

Thinking Aloud Pair Problem Solving dalam meningkatkan kemampuan komu-

nikasi matematis. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru dan calon guru matematika, diharapkan penelitian ini berguna 

untuk menambah  wawasan dalam pembelajaran matematika yaitu dengan 

menggunakan strategi Thinking Aloud Pair Problem Solving dan keter-

kaitannya dalam kemampuan komunikasi matematis siswa.  

b. Bagi kepala sekolah, diharapkan dengan penelitian ini kepala sekolah mem-

peroleh informasi sebagai masukan dalam upaya pembinaan para guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

c. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan diri, me-

nambah pengetahuan terkait dengan penelitian menggunakan pembelajaran 

dengan strategi Thinking Aloud Pair Problem Solving sebagai acuan atau r-

efrensi pada penelitian yang sejenis. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk memperoleh kesamaan pendapat dan menghindari penafsiran yang berbeda 

tentang penelitian ini, berikut diberikan beberapa penjelasan istilah. 

1. Pengaruh strategi TAPPS terhadap kemampuan komunikasi matematis yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak yang timbul akibat pemberian 

pembelajaran dengan strategi TAPPS dalam pembelajaran matematika terha-

dap komunikasi matematis.  Dalam penelitian ini dikatakan pembelajaran de-

ngan strategi TAPPS berpengaruh apabila kemampuan komunikasi matematis 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan strategi TAPPS lebih baik dari 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran kon-

vensional.  

2. TAPPS adalah strategi pembelajaran pemecahan masalah yang melibatkan dua 

sampai empat orang siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah.  Setelah 

mendapatkan materi, siswa diberikan soal yang akan mereka kerjakan.  Dalam 

satu kelompok dibagi menjadi dua grup yang nantinya akan berperan sebagai 

problem solver dan listener.  Soal untuk problem solver dan listener  berbeda.  

Setelah selesai berdiskusi grup pertama berperan sebagai problem solver 

menjelaskan kepada grup kedua berperan sebagai listener mengenai soal yang 

telah didiskusikan.  Kemudian mereka bertukar peran dan mulai menjalankan 

perannya. 

3. Komunikasi matematis  adalah suatu kemampuan siswa dalam  menyampai-

kan atau mengekspresikan gagasan-gagasan, ide-ide, dan pemahamannya ten-

tang materi matematika yang mereka pelajari, misalnya berupa konsep, ru-

mus, atau strategi penyelesaian suatu masalah.  Kemampuan komunikasi yang 
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diamati dalam penelitian ini hanya berdasarkan aspek kognitif.  Indikator ke-

mampuan komunikasi matematis yang diamati dalam penelitian ini dapat 

dilihat dari : (1) kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui 

tulisan; (2) kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi 

ide-ide matematika dalam bentuk visual lainnya; (3) kemampuan dalam 

menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan struktur-

strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan dan 

model-model situasi. 


