
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Strategi Thinking Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) 

 

Felder (1994: 5) menjelaskan bahwa dalam strategi TAPPS siswa mengerjakan 

permasalahan yang mereka jumpai secara berpasangan, dengan satu anggota 

pasangan berfungsi sebagai pemecah permasalahan dan yang lainnya sebagai 

pendengar.  Pemecah permasalahan mengucapkan semua pemikiran dan mereka 

saat mereka mencari sebuah solusi, pendengar mendorong rekan mereka untuk 

tetap berbicara dan menawarkan anggapan umum atau petunjuk jika bagian 

pemecah masalah tertekan.  

 

Hartman dalam Anita (2007: 10) menjelaskan bahwa TAPPS merupakan suatu 

strategi pembelajaran yang melibatkan dua sampai empat orang siswa bekerjasama 

menyelesaikan suatu masalah.  Satu pihak siswa menjadi problem solver (PS) yang 

bertugas membaca soal dan dilanjutkan dengan mengungkapkan semua hal yang 

terpikirkan untuk menyelesaikan masalah dalam soal tersebut.  Satu pihak lagi 

sebagai listener (L).  Tugas seorang listener adalah memahami setiap langkah 

maupun kesalahan yang dibuat problem solver dan tidak boleh menyelesaikan 

masalah.  Setelah menyelesaikan masalah, kedua siswa bertukar tugas sehingga 

semua siswa memiliki kesempatan untuk menjadi problem solver dan listener. 
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Merujuk dari pendapat yang dikemukakan di atas disimpulkan strategi TAPPS 

merupakan strategi yang menuntut siswa berkelompok kemudian dala satu 

kelompok tersebut siswa akan berperan sebagai problem solver dan listener dalam 

menyelesaikan soal latihan yang diberikan. Sedangkan perincian tugas problem 

solver dan listener  pada pembelajaran TAPPS dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Tugas seorang problem solver (PS)  

1) Membaca soal listener mengetahui permasalahan yang  akan dipecahkan.  

2) Mulai menyelesaikan soal dengan cara sendiri. PS mengemukakan semua 

pendapat serta gagasan yang terpikirkan, mengemukakan semua langkah 

yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut serta 

menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana langkah tersebut diambil agar 

listener mengerti penyelesaian yang dilakukan PS.  

3) PS harus lebih berani dalam mengungkapkan segala hasil pemikirannya. 

Anggaplah bahwa listener tidak sedang mengevaluasi.    

4) Mencoba untuk terus menyelesaikan masalah sekalipun PS menganggap 

masalah tersebut sulit.   

b. Tugas seorang listener (L) 

1) Menuntun  PS  tetap berbicara, tetapi jangan menyela ketika PS sedang 

berpikir.  

2) Memastikan bahwa langkah dari solusi permasalahan yang diungkapkan 

PS tidak ada yang salah dan tidak ada langkah yang terlewat.  

3) Membantu PS agar lebih teliti dalam mengungkapkan solusi permasa-

lahannya.    

4) Memahami setiap langkah yang diambil PS. Jika tidak mengerti, maka 
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bertanyalah kepada problem solver.  

5) Jangan  membiarkan  PS  melanjutkan jika PS membuat kesalahan. Disini 

tugas L menghindari untuk langsung mengoreksi, melainkan berikan 

pertanyaan penuntun yang mengarah ke jawaban yang benar.  

 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pembelajaran matematika dengan 

strategi TAPPS ini, penulis menyajikannya dalam bentuk bagan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1  

Proses Pembelajaran Matematika Dengan Strategi TAPPS 

 

 

1. Setelah siswa memperoleh materi, guru membagikan masalah yang 

berbeda kepada problem solver (PS) dan listener (L) 

2. PS dan L mempelajari masalah masing-masing. 

3. PS mulai membacakan soal lalu mulai menyelesaikan permasalahan 

sambil menjelaskan setiap langkah penyelesaian kepada L. 

4. L mengamati proses penyelesaian masalah, bertanya jika ada hal 

yang kurang dipahami, atau memberikan arahan dan penuntun jika 

PS mengalami kesulitan. 

5. Guru berkeliling kelas mengamati dan membantu kelancaran diskusi. 

7. Guru dan peserta didik membahas maslah yang telah diberikan 

secara bersama-sama. 

6. Setelah soal pertama terpecahkan, PS dan L bertukar peran dan 

melakukan diskusi kembali seperti di atas. 

8. Memberikan penghargaan kepada PS terbaik, L terbaik, dan tim 

terbaik. 
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Strategi TAPPS dapat dimulai dengan melakukan kerja kelompok antar siswa.  

Siswa menyelidiki sendiri, menemukan permasalahan, menemukan pasangan, 

kemudian menyelesaikan masalahnya di bawah petunjuk fasilitator. 

Johnson & Chung (1999: 2) dalam sebuah jurnalnya mengungkapkan pendapat 

beberapa ahli mengenai kelebihan strategi TAPPS, yakni:  

1) TAPPS memungkinkan siswa untuk melatih konsep, mengaitkannya dengan 

kerangka kerja yang sudah ada, dan menghasilkan pemahaman materi yang 

lebih mendalam. 

2) TAPPS menuntut seorang problem solver untuk berpikir sambil menjelaskan 

sehingga pola berpikir mereka lebih terstruktur. 

3) TAPPS membantu membangun kerangka kerja kontekstual yang dibutuhkan 

untuk meningkatkan pemahaman siswa.  

4) Setiap anggota pada pasangan TAPPS dapat saling belajar mengenai strategi 

pemecahan masalah satu sama lain sehingga mereka sadar tentang proses 

berpikir masing-masing.  

 

Selain memiliki kelebihan, Johnson & Chung (1999) berpendapat TAPPS juga 

memiliki kekurangan antara lain:  

1) Berpikir sambil menjelaskan kepada orang lain bukanlah hal yang mudah. 

Seseorang pasti akan kesulitan untuk memilih kata, apalagi untuk orang yang 

tidak terbiasa berbicara. 

2) Menjadi seorang listener (pendengar) yang harus menuntun PS memecahkan 

masalah sekaligus memonitor segala yang dilakukan PS tanpa berpikir untuk 

mengerjakan masalah tersebut sendiri juga bukanlah hal yang mudah, apalagi 

jika listener (pendengar) menganggap dirinya akan mampu menyelesaikan 
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masalah tersebut dengan lebih baik. 

3) TAPPS memerlukan banyak waktu.  

 

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa, 

strategi Thinking Aloud Pair Problem Solver (TAPPS) merupakan strategi 

pembelajaran dimana siswa bekerja kelompok secara berpasangan dan setiap 

siswa mempunyai peran masing-masing yaitu sebagai problem solving (pemecah 

masalah/PS) atau sebagai listener (pendengar/L) untuk menyelesaikan suatu 

masalah.  Tugas PS adalah menyelesaikan permasalah yang telah ia dapat sambil 

menjelaskan setiap langkah penyelesaian kepada L.  Setelah masalah terpecahkan, 

PS dan L bertukar peran dan menjalankan tugas sesuai dengan peran yang 

didapatkan sehingga semua siswa mempunyai peluang yang sama untuk 

menjalankan peran sebagai PS maupun L. 

 

2. Komunikasi Matematis 

 

Jujun (2007: 190) mengatakan, matematika merupakan bahasa yang 

melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan.  

Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti 

setelah sebuah makna diberikan padanya, tanpa itu matematika hanya merupakan 

kumpulan rumus-rumus yang mati.   

 

Hal senada juga disampaikan oleh Alisah (2007: 23) matematika adalah sebuah 

bahasa, ini artinya matematika merupakan sebuah cara mengungkapkan atau 

menerangkan dengan cara tertentu.  Dalam hal ini yang dipakai oleh bahasa 

matematika ialah dengan menggunakan simbol-simbol. 
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Latuheru (1988: 2) mengatakan bahwa komunikasi merupakan suatu transaksi 

pengertian atau pemahaman antara dua individu atau lebih melalui bentuk simbol 

dan signal.  Sedangkan menurut Greenes dan Schulman (1996: 159) komunikasi 

matematis adalah: kemampuan (1) menyatakan ide matematika melalui ucapan, 

tulisan, demonstrasi, dan melukiskannya secara visual dalam tipe yang berbeda; 

(2) memahami, menafsirkan, dan menilai ide yang disajikan dalam tulisan, lisan, 

atau dalam bentuk visual; (3) mengkonstruk, menafsirkan dan menghubungkan 

bermacam-macam representasi ide dan hubungannya.  

 

Selanjutnya menurut Sullivan & Mousley dalam Ansari (2003: 17), komunikasi 

matematis bukan hanya sekedar menyatakan ide melalui tulisan tetapi lebih luas 

lagi yaitu kemampuan siswa dalam hal bercakap, menjelaskan, menggambarkan, 

mendengar, menanyakan, klarifikasi, bekerja sama (sharing), menulis, dan 

akhirnya melaporkan apa yang telah dipelajari.  Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa adalah kemampuan siswa dalam 

mengekspresikan gagasan-gagasan, ide-ide, dan pemahamannya tentang konsep 

dan proses matematika yang mereka pelajari. 

 

Adapun indikator untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis menurut 

Sumarmo (2003: 4) adalah sebagai berikut:  

1) Menghubungkankan benda-benda nyata, gambar, dan diagram kedalam ide 

matematika. 

2) Menjelaskan ide situasi menggunakan metode lisan, tertulis, konkrit, 

grafik, gambar, dan aljabar. 

3) Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kemampuan komunikasi matematis  adalah 

suatu kemampuan siswa dalam  menyampaikan atau mengekspresikan gagasan-
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gagasan, ide-ide, dan pemahamannya tentang materi matematika yang mereka 

pelajari, misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah. 

 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis, siswa 

diberi tes berupa soal-soal tentang materi yang diajarkan.  Dengan mengacu 

kepada pendapat NCTM (1989: 214) indikator kemampuan komunikasi matematis 

yang diamati dalam penelitian ini dapat dilihat dari : (1) kemampuan mengeks-

presikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan mendemonstrasikannya; 

(2) kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya; (3) kemam-

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

strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan dan 

model-model situasi. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Kemampuan untuk menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan 

merupakan salah satu kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran 

matematika. Komunikasi matematika memegang peranan penting dalam 

membantu siswa membangun hubungan antara aspek-aspek informal dan intuitif 

dengan bahasa matematika yang abstrak, yang terdiri atas simbol-simbol 

matematika, serta antara uraian dengan gambaran mental dari gagasan matematika.  

Kemampuan komunikasi inilah yang mempengaruhi siswa dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan matematika.  Komunikasi matematis bukan hanya sekedar 

menyatakan ide melalui tulisan tetapi lebih luas lagi yaitu kemampuan siswa 

dalam hal berdiskusi, menjelaskan, menggambarkan, mendengar, menanyakan, 
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klarifikasi, bekerja sama, menulis, dan akhirnya melaporkan apa yang telah 

dipelajari. 

 

Strategi TAPPS merupakan salah satu strategi yang dikembangkan untuk meneliti 

proses pemecahan masalah pada siswa  SMA.  Pemecahan masalah menuntut 

siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan berpikir kritis. 

Saat dihadapkan pada soal pemecahan masalah, membuat model merupakan 

langkah yang sangat penting untuk memahami, memperjelas, dan merumuskan 

masalah.  Dalam proses menemukan penyelesaian, hasil sementara mungkin perlu 

dirangkum dan disajikan.  Selanjutnya ketika sudah didapatkan penyelesaiannya, 

hasil dari penyelesaian tersebut juga perlu disajikan kepada orang lain disertai 

penjelasan.  Proses-proses tersebut merupakan rangkaian kemampuan komunikasi 

matematis.  Oleh karena itu dengan menggunakan strategi TAPPS ini akan melatih 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

Selain itu strategi TAPPS merupakan strategi pembelajaran matematika yang 

banyak melibatkan siswa  selama proses pembelajaran.  Strategi ini menempatkan 

siswa sebagai subyek belajar sehingga siswa dituntut aktif dalam proses 

pembelajaran.  Pada strategi ini siswa berpasang-pasangan, dalam pasangan 

tersebut siswa diberikan permasalahan yang berbeda.  Setiap siswa mencari jawa-

ban atas permasalahan yang telah didapatkan kemudian secara bergantian mereka 

menjelaskan cara penyelesaian permasalahan tersebut kepada pasangannya.   

 

Pada saat Problem Solver (PS) menjelaskan mengenai penyelesaian masalah, 

Listener (L) tidak hanya mendengarkan, mereka akan berpikir apakah pendapat 

yang disampaikan PS merupakan penyelesaian yang benar untuk permasalahan 
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tersebut.  Ketika dirasa langkah yang diambil oleh PS kurang tepat, L akan 

bertanya sehingga PS akan berpikir ulang dan terjadilah interaksi dalam upaya 

menyelesaikan permasalahan tersebut.  Tahap inilah yang akan melatih semua 

siswa untuk menggunakan kemampuan komunikasi matematis mereka untuk 

memahami maksud dari permasalahan yang tersaji dan mencari tahu penyelesaian 

yang benar.  Tahapan seperti ini lebih baik dibandingkan siswa hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru dan tidak memiliki kesempatan untuk 

berdiskusi bersama teman.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui pembelajaran 

dengan strategi TAPPS akan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa.  

 

C. Anggapan Dasar 

 

1. Seluruh siswa kelas X SMA Negeri 5 Bandar Lampung selama ini mem-

peroleh materi pelajaran matematika yang sama dan sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku. 

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa 

selain pembelajaran dengan strategi Thinking Aloud Pair Problem Solving dan 

pembelajaran konvensional dianggap memberikan kontribusi yang sama 

sehingga dapat diabaikan. 
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D. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan suatu hipotesis 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Hipotesis 

Pembelajaran dengan strategi TAPPS berpengaruh terhadap kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas X SMA Negeri 5 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2012/2013. 

2. Hipotesis Kerja 

Rata-rata nilai komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan strategi TAPPS lebih dari rata-rata nilai komunikasi matematis siswa 

yang mengikuti pembelajaran konvensional. 

 


