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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kemampuan Komunikasi Matematis  

1. Pengertian Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai 

suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang 

diketahuinya melalui peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi 

di lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan pesan. Pesan yang 

dialihkan berisi tentang materi matematika yang dipelajari siswa, 

misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu 

masalah. Pihak yang terlibat dalam peristiwa komunikasi di dalam kelas 

adalah guru dan siswa. Cara pengalihan pesannya dapat secara lisan 

maupun tertulis. 

Kemampuan komunikasi matematika meliputi kemampuan 

siswa dalam membuat konsep, mengkomunikasikan mathematical 

thingking mereka secara koheren(tersusung secara logis) dan jelas 

kepada teman dan guru, serta menggunakan bahasa matematika untuk 

mengekspresikan ide-ide matematika secara benar.1 

 

 

 

                                                           
1Yani Ramdani. Pengembangan Instrumen dan Bahan Ajar Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi, Penalaran, dan Koneksi Matematis, Jurnal Penelitian Pendidikan Vol.13, 

No.1 April 2012, h.47 

10 
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2. Indikator kemampuan komunikasi matematis  

Indikator kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilihat 

dari kemampuan berikut:2 

a. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam 

ide matematika. 

b. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematis, secara lisan dan 

tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar 

c. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika 

d. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika 

e. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi Matematika 

tertulis 

f. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi 

dan generalisasi 

Dalam penelitian ini  aspek yang digunakan untuk mengungkap 

kemampuan komunikasi matematis siswa meliputi: 

a. Kemampuan menyatakan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, 

serta menggambarkan secara visual. 

b. Kemampuan menginterpretasikan ide-ide matematis baik secara 

lisan maupun tertlis. 

                                                           
2 Ibid., h.48 
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c. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, simbol-simbol 

matematika, dan stuktur-strukturnya untuk memodelkan situasi 

atau permasalahan matematika. 

Adapun pedoman penskoran tes kemampuan komunikasi matematis 

siswa dapat dilihat dari Tabel II.1:3 

TABEL II.1  

PEMBERIAN SKOR KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIS SISWA 
 

Skor Menulis Menggambar Ekspresi Matematis 

0 Tidak ada jawaban  Tidak ada jawaban Tidak ada jawaban 

1 Ada penjelasan tapi 

salah 

Hanya sediki dari 

gambar yang dilukis 

benar 

Hanya sedikit dari 

model matematika 

yang dibuat benar 

2 Penjelasan secara 

matematis masuk 

akal namun hanya 

sebagian yang benar 

Melukiskan 

diagram, gambar, 

atau tabel namun 

kurang lengkap 

dan benar 

Membuat model 

matematika dengan 

benar, namun salah 

mendapatkan solusi 

3 Penjelasan secara 

matematis masuk 

akal dan benar, 

meskipun tidak 

tersusun secara 

logis atau terdapat 

kesalahan 

Melukiskan 

diagram, gambar, 

atau tabel secara 

lengkap dan benar 

Membuat model 

matematika dengan benar 

kemudian melakukan 

perhitungan atau 

mendapatkan solusi secara 

benar dan lengkap 

4 Penjelasan konsep, 

ide atau persoalan 

dengan kata-kata 

sendiri dalam 

bentuk penulisan 

kalimat secara 

matematis masuk 

akal dan jelas serta 

tersusun secara 

logis 

- - 

 Skor maksimal = 5 Skor maksimal = 3 Skor maksimal = 3 

                                                           
3H. Asep Ikin Sugandi, Implementasi Model Pembelajaran Learning cycle 5E untuk 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa, ISBN: 978-979-16353-6-3, 2011, 

Prosiding  
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B. Model Pembelajaran Langsung 

Model pembeajaran langsung merupakan model pengajaran yang 

menuntut guru sebagai model yang menarik bagi siswa dalam 

mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan yang akan dilatih 

kepada siswa secara langkah demi langkah.4 Selain itu, menurut Nur model 

pembelajaran langsung menghendaki guru memberikan informasi latar 

belakang, mendemontrasikan keterampilan yang sedang diajarkan dan 

kemudian menyediakan waktu bagi siswa untuk latihan keterampilan 

tersebut sebagaimana yang sedang mereka lakukan.5 Jadi, model 

pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang berpusat pada 

guru. 

Model pembelajaran yang digunakan dengan memberikan 

keterangan terlebih dahulu seperti definisi, prinsip dan masalah dalam 

bentuk ceramah, demonstrasi, Tanya jawab dan penugasan. Guru 

melakukan proses pembelajaran dengan pola yang sama karena metode ini 

merupakan metode pembelajaran yang mengarah kepada tersampaikannya 

isi pelajaran kepada siswa secara langsung. Dalam metode ini siswa tidak 

perlu mencari dan menemikan sendiri fakta-fakta, konsep dan prinsip 

                                                           
4Dini Rosdiani, Model Pembelajaran Langsung pada Pendidikan Jasmani dan Rohani. 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2 
5M. Nur, Strategi-Strategi Belajar, (Surabaya: Unesa-University press, 2004), h. 46 



14 
 

karena telah disajikan secara jelas oleh guru. Siswa hanya menerima 

informasi yang diberikan guru.6  

Sintaks model pembelajaran langsung disajikan dalam lima tahap 

yaitu:7 

TABEL II.2 

SINTAKS MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG 

 

Fase Peran Guru 

1. Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa. 

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, informasi latar belakang 

pelajaran, pentingnya pelajaran, dan 

mempersiapkan siswa untuk belajar. 

2. Mendemontrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan. 

Guru mendemontrasikan keterampilan 

dengan benar atau menyajikan 

informasi tahap demi tahap. 

3. Membimbing pelatihan. Guru merencanakan dan memberi 

bimbingan pelatihan awal. 

4. Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik. 

Mengecek apakah siswa telah berhasil 

melaksanakan tugas dengan baik dan 

memberikan umpan balik 

5. Memberikan kesempatan 

untuk pelatihan lanjutan 

dan penerapan. 

Guru mempersiapkan kesempatan 

melakukan pelatihan lanjutan dengan 

perhatian khusus pada penerapan 

situasi yang lebih kompleks dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

C. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a match 

Make A-Match merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif. 

Model Make A-Match adalah bentuk pengajaran dengan cara mencari 

pasangan kartu yang telah dimiliki dan pasangan bisa dalam bentuk orang 

perorang apabila jumlah siswa banyak, kemudian berhadapan untuk saling 

                                                           
6 Wisnu Sunarto, dkk. Hasil Belajar Siswa dengan Model Pembelajaran Metode Think-Pair-

Share dan Metode Ekspositori, Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia, Vol.2, No.1 2008 
7Soeparman Kardi dan M.Nur, Pengajaran Langsung, (Surabaya: Unesa-University press, 

2004), h.8  
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menjelaskan makna kartu yang dimiliki. Dalam pembelajaran teknik make 

a-match terdapat unsur pencocokan kartu yang dimiliki dengan kartu lain 

yang sesuai. Teknik make a-match digunakan untuk memperdalam atau 

review materi yang telah dipelajari melalui latihan-latihan soal yang 

disajikan dalam kartu-kartu. 

Tipe make a match diupayakan menjadi metode yang tepat untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran matematika, karena metode ini 

dikemas dalam bentuk metode yang menyenangkan sehingga para guru 

diharapkan mencoba untuk menerapkan metode ini dalam proses 

pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif tipe make a match memotivasi belajar 

siswa dengan teknik: menimbulkan rasa ingin tahu kepada siswa dengan 

cara menugaskan siswa untuk menemukan pasangan dari kartu yang 

dimilikinya, pemberian penghargaan bagi siswa yang mampu menemukan 

pasangan dari kartu yang dimilikinya sebelum batas waktu yang ditentukan 

dan penghargaan bagi kelompok terbaik, menciptakan suasana permainan 

dalam pembelajaran yang memperpadukan motivasi-motivasi belajar yang 

kuat melalui kerja kelompok dan membuat suasana persaingan yang sehat 

di antara para siswa serta mengembangkan persaingan dengan diri sendiri 

pula melalui pemberian tugas. 

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe make a-match ini dimulai 

dari teknik yaitu siswa ditugaskan mencari pasangan kartu yang merupakan 
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jawaban/soal, siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas 

waktunya diberi poin. 

1. Sejarah Singkat Metode Make a match 

Metode make a match adalah metode pembelajaran yang mengajak 

siswa mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau pasangan dari 

suatu konsep melalui suatu permainan kartu pasangan.8 

Metode mencari pasangan menjadi salah satu metose pembelajran 

kooperatif yang dapat digunakan guru dalam mengembangkan 

kemempuan anak didiknya. Metode belajar mengajar mencari pasangan 

ini pada tahun 1994 dikembangkan oleh seorang pakar pendidikan, yaitu 

Lorna Curran.9 

2. Aturan Main Metode Make a match 

Aturan main pada metode make a match yaitu siswa diminta untuk 

mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban atau soal sebelum 

batas waktunya, dan siswa yang dapat terlebih dahulu menemukan 

pasangannya atau dapat mencocokkan kartunya diberi poin.10 

Langkah-langkah metode make a match yaitu: 

a. Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau 

topik yang cocok untuk sesi review,  satu bagian kartu soal dan 

bagian lainnya kartu jawaban. 

b. Setiap peserta didik mendapat satu buah kartu 

                                                           
8 Dr. Kokom Komalasari,M.Pd., Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasinya, 

Bandung: PT. Refika Aditama,2010, h.85 
9 Yudha M. Saputra, dkk. Strategi Pembelajaran Kooperatif. Jakarta: Bintang Warli Artika 
10 Rusman, Op.Cit, h.223 
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c. Tiap peserta didik memikirkan jawaban / soal dari kartu yang 

dipegang. 

d. Peserta didik memvalidasi pasangan kepada guru. 

e. Peserta didik yang mampu menemukan pasangan dengan waktu 

tercepat menjadi pemenang. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Make a match 

Adapun kelebihan dan kelemahan model kooperatif tipe Make a Match 

menurut Miftahul huda, adalah:11 

a. Kelebihan model pembelajaran tipe Make a Match antara lain: 

1) Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif 

maupun fisik. 

2) Karena ada unsur permainan, metode ini menyenangkan. 

3) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

4) Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil 

presentasi. 

5) Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk 

belajar. 

b. Kelemahan model Make a Match antara lain: 

1) Jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan baik, akan banyak 

waktu yang terbuang. 

                                                           
11Mihtahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013) 
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2) Pada awal-awal penerapan metode, banyak siswa yang akan 

malu berpasangan dengan lawan jenisnya. 

3) Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, akan banyak 

siswa  yang kurang memperhatikan pada saat presentasi 

pasangan. 

4) Guru harus hati-hati dan bijaksana saat memberi hukuman pada 

siswa yang tidak mendapat pasangan, karena mereka bisa malu. 

5) Menggunakan metode ini secara terus menerus akan 

menimbulkan kebosanan. 

 

D. Hubungan Model Pembelajaran Make a match dengan Kemampuan 

Komunikasi Matematis 

Matematika memiliki peran sebagai bahasa simbolik yang 

memungkinkan terwujudnya komunikasi secara cermat dan tepat. 

Banyak persoalan yang disampaikan menggunakan bahasa 

matematika, misalnya dengan menyajikan persoalan atau masala 

kedalam model matematika berupa diagram, persamaan matematika, 

grafik dan tabel. Mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa 

matematika justru lebih praktis, sistematis dan efisien.12 Dengan 

komunikasi siswa dapat meningkatkan kosa kata, mengembangkan 

kemampuan berbicara, menulis ide-ide secara sistematis dan memiliki 

kemampuan belajar yang baik. 

                                                           
12 Fajar Shadiq, Pemecahan Masalah, Penalaran, dan Komunikasi. Bahan Ajar. PPPG 

Matematika Yogyakarta. h.20 
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Menurut Greenes dan Schulman pentingnya komunikasi karena 

beberapa hal yaitu menyatakan ide melalui percakapan, tulisan, 

demonstrasi dan melukiskan secara visual dalam tipe yang berbeda.13 

Adanya tahap siswa mempresentasikan dan menyampaikan ide atau 

hasil kerjanya dan siswa lain memberikan tanggapan terhadap hasil 

pekerjaan temannya dapat melatih siswa untuk mengekspresikan ide-

ide matematikanya 

Salah satu yang dapat digunakan untuk menigkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match siswa karena melalui model 

pembelajaran ini siswa diharapkan mampu mengajukan dugaan dan 

melakukan manupulasi matematika sehingga siswa bisa menarik 

kesimpulan, menyusun bukti dan memberikan alasan terhadap ssolusi 

yang dipilihnya kemudian memeriksa kesahihan suatu argument.14 

Dalam proses pembelajaran kooperatif tipe make a match siswa 

diharapkan mampu mendeskripsikan maksud dan tujuan dari kartu 

yang mereka miliki sehingga kemampuan komunikasi siswa sangat 

berpengaruh. Siswa tidak hanya diharapkan mampu mendeskripsikan 

permasalahan yang terdapat didalam kartu melainkan juga mampu 

memberikan solusi atas permasalahan tersebut. 

 

 

                                                           
13 Purnama Ramellan, dkk. Kemampuan Komunikasi Matematis dan Pembelajaran Interaktif 

dalam Jurnal Pendidikan Matematika Part 2. Vol.1 No.1, 2012, h.75 
14 Ibid,. h.78 
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E. Kemampuan awal 

Setiap individu mempunyai kemampuan belajar yang berlainan. 

Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dipunyai oleh siswa 

sebelum ia mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan awal 

(entry behavior) ini menggambarkan kesiapan siswa dalam menerima 

pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Kemampuan awal siswa 

penting untuk diketahui guru sebelum ia mulai dengan pembelajarannya, 

karena dengan demikian dapat diketahui: a) apakah siswa telah 

mempunyai  atau pengetahuan yang merupakan prasyarat (prerequisite) 

untuk mengikuti pembelajaran; b) sejauh mana siswa telah mengetahui 

materi apa yang akan disajikan. 

Praptiwi dan Handika menegaskan bahwa kemampuan awal akan 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam pembelajaran.15 Dengan 

mengetahui hal tersebut, guru akan dapat merancang pembelajaran dengan 

lebih baik, sebab apabila siswa diberi materi yang telah diketahui maka 

mereka akan merasa cepat bosan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

awal sangat mempengaruhi proses pembelajaran matematika di dalam kelas. 

Oleh sebab itu, setiap guru harus mengetahui kemampuan awal yang 

dimiliki masing-masing siswa untuk mempermudah proses pembelajaran 

yang baik. 

                                                           
15 Praptiwi dan Handhika, Efektivitas Metode Kooperatif Tipe GI dan STAD Ditinjau dari 

Kemampuan Awal, Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika, ISSN:2086-2407. Vol.3.2012.hlm.41 
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Pada penelitian ini kemampuan awal berperan sebagai variabel 

moderator. Tujuan diperhatikan kemampuan awal sebagai variabel 

moderator adalah untuk melihat model pembelajaran kooperatif tipe make 

a match lebih baik digunakan pada kelompok siswa berkemampuan awal 

rendah, kemampuan awal sedang, atau siswa yang memiliki kemampuan 

awal tinggi. Untuk itu peneliti mengambil suatu kriteria untuk menentukan 

kemampuan awal siswa.16 

Tabel II.3 

KRITERIA PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN AWAL 

 

Kriteria Kemampuan Awal Keterangan 

𝑥 ≥ (�̅� + 𝑆𝐷)  Tinggi 

(�̅� − 𝑆𝐷) < 𝑥 < (�̅� + 𝑆𝐷)  Sedang  

𝑥 ≤  (�̅� − 𝑆𝐷)  Rendah  

Diadopsi dari tesis Ramon Muhandaz 

 Keterangan: 

 𝑥 = Nilai kemampuan awal siswa 

 �̅� = Rata-rata kemampuan awal 

SD = Standar deviasi 

 

F. Penelitian Relevan 

1. Risqi Kurnia Budiati dalam skripsi yang berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Matematika 

Melalui Model Pembelajaran Make a match (PTK Pembelajaran 

                                                           
16 Ramon Muhandaz, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif tipe Investigasi Kelompok 

terhadap Pemecahan Masala Matematis Siswa. Jurnal Pendidikan Matematika. ISSN:2477-4758, 

Vol.1 No.1 2015 
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matematika siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Kudus)” pada tahun 2009 

diperoleh kesimpulan bahwa: a) kemampuan mengajukan pertanyaan 

sebelum tindakan sebesar 9,52% dan setelah tindakan sebesar 69,05%, 

b) kemampuan menjawab pertanyaan sebelum tindakan sebesar 21,43% 

dan setelah tindakan sebesar 73,80%, c) kemampuan mengemukakan 

ide atau pendapat sebelum tindakan sebesar 14,28% dan setelah 

tindakan sebesar 52,38%, d) kemampuan mengerjakan soal didepan 

kelas sebelum tindakan sebesar 35,71% dan setelah tindakan sebesar 

83,33%, dan e) kemampuan menyanggah atau menyetujui ide teman 

sebelum tindakan sebesar 16,67% dan setelah tindakan sebesar 61,90%. 

Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan setelah penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan pada prestasi belajar siswa. Sebelum 

tindakan kelas hanya 76,19% seteah tindakan 95.24%. penelitian ini 

menyimpulkan bahwa penggunaan model make a match dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa.17  

2. Skripsi yang disusun oleh FITRIA dengan judul “Pengaruh 

Pembelajaran Kooperatif Metode Make a match Terhadap Pemahaman 

Konsep Matematika Siswa” pada tahun 2011 diperoleh kesimpulan 

berdasarkan  hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh thitung =2.12 dan 

ttabel 1,67, maka dapat disimpulkan bahwa pemehaman konsep 

matematika denganmenggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

                                                           
17Risqi Kurnia Budiarti, Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Dalam 

Pembelajaran Matematika Melalui Model Pembelajaran Make a match (PTK Pembelajaran 

matematika siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Kudus), http://eprints.ums.ac.id/11696-3387-2-PB.pdf 

diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 

http://eprints.ums.ac.id/11696-3387-2-PB.pdf
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make a match lebih tinggi daripada pemahaman konsep siswa yang 

menggunakan metode konvensional.18 

3. Jurnal yang disusun oleh Nila Ubaidah dengan judul “Pemanfaatan CD 

untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

melalui Pembelajaran Make a match” diperoleh kesimpulan 

berdasarkan hasil observasi pada rata-rata hasil belajar yang dicapai 

siswa, pada siklus I, yaitu 68,43. Pada siklus II, mencapai 72,31. Rata-

rata keruntasan hasil belajar yang dicapai siswa secara klasikal pada 

siklus I yaitu 66,67% dan pada siklus II yaitu 86,67%. Rata-rata kinerja 

guru pada siklu I sebesar 2,65 dan pada siklus II sebesar 3,35 juga 

mengalami peningkatan sebesar 0,7. Karena kinerja guru dan kinerja 

siswa, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran termasuk dalam 

kategori efektif, respon siswa terhadap pembelajaran make a match  

adalah positif dan ketuntasan secara klasikal tercapai maka melalui 

pembelajaran make a match dengan memanfaatkan CD pembelajaran 

efektif digunakan dalam pembelajaran.19 

Riset yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan dengan 

riset terdahulu, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada kemampuan 

komunikasi matematis siswa atau kepada model pembelajaran 

kooperatif tipe make a match tetapi juga mengerucutkan penelitian 

                                                           
18 Fitria, Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Metode Make a match Terhadap Pemahaman 

Konsep Matematika Siswa, http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitsream/123456789/5966/1/ 

FITRIA- FTK diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 
19 Nila Ubaidah, Pemanfaatan CD untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis 

Siswa melalui Pembelajaran Make a match, http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/ 

211313017/9496nila_artikel_p.mat_2016.pdf diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitsream/123456789/5966/1/%20FITRIA-%20FTK
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitsream/123456789/5966/1/%20FITRIA-%20FTK
http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/%20211313017/9496nila_artikel_p.mat_2016.pdf
http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/%20211313017/9496nila_artikel_p.mat_2016.pdf
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pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe make a match terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari kemampuan 

awal siswa. Hal inilah yang membedakan riset ini dengan riset 

terdahulu. 

G. Konsep Operasional 

Adapun konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini yaitu 

model pembelajaran kooperatif tipe make a match yang diterapkan pada 

pembelajaran matematika siswa SMP dan kemampuan komunikasi 

metematis siswa ditinjau dari kemampuan awal siswa 

1. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Make a Match 

a. Kegiatan awal 

1) Guru mengucapkan salam pembuka, absensi dan 

mengkondisikan siswa dalam situasi belajar. 

2) Guru memberikan apersepsi untuk menggali kemampuan 

awal siswa  

3) Guru menyampaikan informasi dan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

b. Kegiatan Inti 

Eksplorasi  

1) Guru membagi siswa menjadi  kelompok kecil 

beranggotakan 4-5 orang. 

2) Guru memberikan penjelasan materi secara singkat  kepada 

siswa. 
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3) Memberikan pertanyaan acuan untuk mengetahui seberapa 

besar pemahaman siswa 

Elaborasi 

1) Guru menyiapkan beberapa kartu (kartu soal dan kartu 

jawaban) yang berisi beberapa konsep sesuai dengan materi 

yang dipelajari. 

2) Guru memberikan setiap siswa satu buah kartu. 

3) Guru menyuruh siswa untuk memikirkan pertanyaan atau 

jawaban dari kartu yang didapatnya. 

4) Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk mencari 

pasangan yang cocok sesuai dengan kartu yang didapat. 

5) Guru membantu aktifitas siswa yang mengaami kesuitan 

dengan memberikan arahan sehingga siswa mampu 

meyelesaikan permasaahannya. 

6) Guru menilai kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang 

telah dicocokkan siswa. 

7) Guru memberikan poin tambahan untuk keompok yang 

berhasil menyusun kartu 

Konfirmasi 

1) Guru mamndu dan membantu merumuskan jawaban dan 

konsep-konsep yang benar 

2) Guru menanyakan apakah ada materi yang belum 

dipahami siswa. 
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c. Kegiatan Penutup 

1) Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

2) Guru menginformasikan materi untuk pertemuan 

berikutnya.  

H. Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah diuraikan, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. 𝐻1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang diajarkan dengan model 

pembelajaran koopetatif tipe make a match dengan siswa yang 

diajarkan dengan model pembelajaran langsung. 

𝐻0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang diajarkan dengan model 

pembelajaran koopetatif tipe make a match dengan siswa yang 

diajarkan dengan model pembelajaran langsung. 

2. 𝐻1 : Terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe make 

a match terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau 

dari kemampuan awal siswa. 

𝐻0 : Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe 

make a match terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa 

ditinjau  dari kemampuan awal siswa. 


