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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Kemampuan Komunikasi Matematika

Berbagai literatur tentang komunikasi menurut Islam, dapat ditemukan

setidaknya enam pembicaraan (qaulan) yang dikategorikan sebagai kaidah,

prinsip, atau etika komunikasi Islam bersumberkan Al-Quran. Keenam kaidah

komunikasi dalam perspektif Islam itu adalah:1

a. Qaulan Sadida yang artinya perkataan benar atau tidak dusta.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan

Qaulan Sadida (perkataan yang benar)” (QS. An-Nissa:9).

1 http://arsitek peradabab.abatasa.co.id/post/detail/6739/ayat-ayat-komunikasi.html,
diakses pada 27 Januari 2014.
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b. Qaulan Baligha yang artinya ucapan yang lugas, efektif, dan tidak

berbelit-belit.

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di

dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah

mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka Qaulan Baligha

(perkataan yang berbekas pada jiwa mereka).“ (QS An-Nissa :63).

c. Qulan Ma’rufa yang artinya perkataan yang baik, santun, dan tidak kasar.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum

sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka Qaulan

Ma’rufa (kata-kata yang baik).” (QS An-Nissa:5)

d. Qaulan Karima yang artinya kata-kata yang mulia dan penuh

penghormatan.
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“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orangtuamu

dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua

duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, seklai kali

janganlah kamu mengatakan kepada kedanya perkatan ‘ah’ dan kamu

janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Qaulan

Karima (ucapan yang mulia)” (QS. Al-Isra: 23).

e. Qaulan Layinan yang artinya ucapan yang lemah-lembut menyentuh hati.

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan Qulan Layina

(kata-kata yang lemah-lembut)” (QS. Thaha: 44).

f. Qaulan Maysura yang artinya ucapan yang menyenangkan dan tidak

menyinggung perasaan.
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”Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari

Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka Qaulan

Maysura (ucapan yang mudah dan menyenangkan)” (QS. Al-Isra: 28).

Istilah komunikasi jika dilihat secara umum, berasal dari kata Latin

communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun

kebersamaan.2 Menurut Bernard Berelson dan Gary Steiner, komunikasi

merupakan transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya,

dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik, dan

sebagainya.3 Pendapat tersebut diperkuat oleh Gudykunst dan Kim yang

menyatakan bahwa komunikasi sebagai proses transaksional, simbolik yang

melibatkan pemberian makna antara orang-orang.4 Berdasarkan beberapa

pendapat tersebut, maka komunikasi dapat dikatakan sebuah proses

pertukaran informasi dengan berbagai bentuk yang menciptakan makna antara

dua orang ataupun lebih.

Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi,

yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media

tertentu ke penerima pesan.5 Sumber, pesan, alat, penerima pesan dan efek

2 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),
h. 41.

3 Ibid., h. 55.
4 Ibid., h. 59.
5Arif S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 11.
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pesan adalah unsur-unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain.6

Guru sebagai sumber pesan menuangkan pesan ke dalam simbol-simbol

tertentu. Pesan yang dikomunikasikan adalah isi atau materi didikan. Siswa

sebagai penerima simbol-simbol dari sumber pesan.7 Media sebagai alat

komunikasi.8 Selanjutnya efek adalah apa yang terjadi pada penerima setelah

ia menerima pesan tersebut.9

Komunikasi matematika merupakan bentuk khusus dari komunikasi,

yakni segala bentuk komunikasi yang dilakukan dalam rangka

mengungkapkan atau mengeksplorasi ide-ide matematika yang dimilikinya.

Matematika merupakan bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari

pernyataan yang disampaikan.10 Lambang dan simbol memiliki peran penting

dalam komunikasi, karna salah satu kebutuhan pokok manusia dalam

komunikasi seperti dikatakan Susanne K. Langer adalah kebutuhan

simbolisasi atau penggunaan lambang.11 Pernyataan matematika tidak lepas

dari simbol dan lambang matematika yang memiliki makna tunggal dan jauh

dari kerancuan arti.12

Menurut Goetz, mengembangkan kemampuan komunikasi matematika

tidak berbeda jauh dengan mengembangkan kemampuan komunikasi pada

6 Deddy Mulyana, op.cit., h. 62.
7 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 8.
8 Ibid., h.. 2.
9 Deddy Mulyana, op.cit., h. 64.
10 Risnawati, op cit., h. 7.
11 Deddy Mulyana, op.cit., h. 83.
12 Ibid., h. 8.
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umumnya. Berikut pendapat dan saran yang dikemukakannya terkait

pengembangan komunikasi matematika siswa khususnya kemampuan

komunikasi tertulis.13

a. Menggunakan  teknik brainstorming (curah pendapat) untuk mengawali

proses pembelajaran. Curah pendapat dapat mencakup pengungkapan

sejumlah konsep yang mungkin diperlukan untuk mengkomunikasikan

ide-ide matematika. Daftar kata atau konsep tersebut dapat ditempatkan di

dinding yang memungkinkan siswa dapat mengaksesnya dengan mudah.

b. Ketika siswa menulis dalam seni bahasa, mereka hendaknya berpikir

tentang kepada siapa tulisan itu ditunjukkan. Hal ini juga hendaknya

terjadi dalam membuat tulisan dalam matematika. Apabila tugas menulis

digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, mereka hendaknya

mengetahui bahwa pembaca tulisan mereka adalah guru atau sekelompok

penilai yang belum mereka ketahui. Dengan demikian, siswa harus

menuliskan dengan jelas berbagai informasi yang relevan sehingga

mudah dipahami.

c. Memberikan kesempatan kepada siswa terlebih dahulu untuk

mengungkapkan ide-ide secara verbal sebelum menuliskannya. Hal

demikian akan meningkatkan kedalaman dan kejelasan tulisan mereka.

13Ali Mahmudi. Op cit., h. 6.
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d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menggambarkan ide-ide

kuncinya. Selanjutnya meminta siswa untuk mendeskripsikan ide-ide

mereka dalam bentuk gambar. Hal ini merupakan strategi penting dalam

membantu siswa memulai menulis dalam kelas matematika. Dorong

siiswa untuk menggambarkan solusi masalah mereka. Kemudian minta

untuk menambah beberapa kata yang memungkinkan dapat

mendeskripsikan gambar siswa. Hal ini dilakukan berulang hingga siswa

merasa berhasil dan yakin untuk dapat menuliskan ide-ide mereka secara

tertulis secara langsung.

e. Mendorong dan memberi kesempatan kepada siswa untuk merevisi dan

membetulkan tulisan mereka.

f. Melakukan refleksi. Refleksi merupakan kunci pemahaman. Tanpa

memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi,

misalkan memikirkan apa yang sudah dan belum dipahami, pembelajaran

matematika hanya merupakan sederet aktivitas yang rutin dan mekanistis.

Berkomunikasi apakah itu tulisan, gambaran isyarat, atau percakapan

merupakan perantara ungkapan matematika sebagai bahasa manusia.14

14 Martinis Yamin dan Bansu I. Ansari, Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual
Siswa,( Referensi: Jakarta, 2012), h. 86.
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Beragam bentuk komunikasi matematika, diantaranya:15

a) Merefleksikan dan mengklarifikasikan pemikiran tentang ide-ide
matematika.

b) Menggunakan bahasa sehari-hari dengan bahasa matematika yang
menggunakan simbol-simbol.

c) Menggunakan keterampilan membaca, mendengarkan,
menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika.

d) Menggunakan ide-ide matematika untuk membuat dugaan
(conjecture) dan membuat argumen yang meyakinkan.

Menurut Vermont Department Of Education, komunikasi matematika

melibatkan tiga aspek antara lain: 16

1. Menggunakan bahasa matematika secara akurat dan
menggunkannya untuk mengkomunikasikan aspek-aspek
penyelesaian masalah.

2. Menggunakan representasi matematika secara akurat untuk
mengkomunikasikan penyelesaian masalah.

3. Mempresentasikan penyelesaian masalah yang terorganisasi dan
terstruktur dengan baik.

Kemampuan berkomunikasi dalam matematika merupakan

kemampuan yang dapat menyertakan dan memuat berbagai kesempatan untuk

berkomunikasi dalam bentuk:17

a. Merefleksikan benda-benda nyata, gambar, atau ide-ide
matematika;

b. Membuat model situasi atau persoalan menggunakan metode oral,
tertulis, konkrit, grafik, dan aljabar;

c. Menggunakan keahlian membaca, menulis, dan menelaah, untuk
menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide, simbol, istilah,
serta informasi matematika;

d. Merespon suatu pernyataan/persoalan dalam bentuk argumen yang
meyakinkan.

15 Ali Mahmudi, op cit., h. 3.
16 Ibid., h. 3.
17 Mia, Komunikasi Matematika,http://miamtk.wordpress.com/2012/01/09/19/, diakses pada

20 April 2013.
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Indikator  komunikasi matematika secara tertulis menurut Sumarno

sebagai berikut:18

a. Dapat membuat gambar, grafik /diagram yang relevan dengan
wacana matematika yang sedang dipelajari.

b. Dapat menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara
tertulis.

c. Dapat membuat model atas  situasi atau persoalan secara tertulis
menggunakan simbol  atau skema berfikir.

d. Dapat mengungkapkan kembali atau membuat kesimpulan secara
tertulis menggunakan bahasa sendiri.

Indikator kemampuan siswa dalam komunikasi matematika tertulis

menurut Ros dalam Nurlaelah sebagai berikut:19

a. Menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah
menggunakan gambar, bagan, tabel, dan secara al-jabar.

b. Membuat situasi matematika dengan menyediakan ide dan
keterangan dalam bentuk tertulis

c. Menyatakan hasil dalam bentuk tertulis.
d. Menggunakan representasi menyeluruh untuk menyatakan konsep

matematika dan solusinya.

Merunjuk terhadap penjelasan indikator-indikator kemampuan

komunikasi matematika tertulis yang telah dipaparkan para ahli tersebut, maka

indikator kemampuan komunikasi yang disimpulkan penulis adalah

mengkomunikasikan pola pikirnya dengan bahasa matematika dan kalimat,

menggambarkan situasi masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dan

menyatakan solusi masalah menggunakan gambar, bagan, tabel dan secara

18Jhptump-a-litsaarfih-894-3-babii.pdf-Adobe Reader, h. 28-29, diakses  pada 25 April 2013.
19Mayasa, Indikator Komunikasi Matematika, Tersedia Dalam: http://m4y-

a5a.blogspot.com/2012/10/indikator-komuunikasi-matematika.html, diakses pada 25 April 2013.
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aljabar, menguraikan langkah-langkah penyelesaian soal dan menyusun bukti

secara tepat serta kemampuan menarik kesimpulan dan memberikan alasan

terhadap kebenaran solusi.

2. Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan

menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara empat

sampai enam orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademis,

jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda.20 Tugas kooperatif berkaitan

dengan hal yang menyebabkan anggota bekerja sama dalam menyelesaikan

tugas kelompok, sedangkan stuktur insentif kooperatif merupakan sesuatu

yang membangkitkan motivasi individu untuk bekerjasama mencapai tujuan

kelompok.21

Tujuan yang paling penting dari pembelajaran kooperatif adalah untuk

memberikan para siswa pengetahuan, konsep, kemampuan dan pemahaman

yang mereka butuhkan, supaya nantinya bisa menjadi anggota masyarakat

yang bahagia dan memberikan kontribusi.

20Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.
(Jakarta:Prenada Media Grup, 2006), h. 309.

21Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, (Nusa Media: Bandung,
2005), h. 35.
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Terdapat empat prinsip dasar pembelajaran kooperatif, yaitu:

1. Prinsip Ketergantungan Positif (positive  independence)

Keberhasilan suatu penyelesaian tugas dalam kelompok, sangat

bergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya.

Usaha menciptakan kelompok kerja yang efektif, setiap anggota

kelompok masing-masing perlu membagi tugas sesuai dengan tujuan

kelompoknya. Tugas tersebut tentu saja disesuaikan dengan kemampuan

setiap anggota kelompok. Inilah hakikat ketergantungan positif, artinya

tugas kelompok tidak mungkin dapat diselesaikan manakala ada anggota

yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya, dan semua ini memerlukan

kerja sama yang baik dari masing-masing anggota kelompok. Anggota

kelompok yang memiliki kemamapuan lebih, diharapkan mau dan

mampu membantu temannya untuk menyelesaikan tugasnya.

2. Tanggung Jawab Perseorangan (individual accountability)

Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh

karena keberhasilan kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai

dengan tugasnya. Setiap anggota harus memberikan yang terbaik untuk

keberhasilan kelompoknya.

3. Interaksi Tatap Muka (face to face promotion interaction)

Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas

kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka saling memberikan

informasi dan saling membelajarkan. Interaksi tatap muka akan
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memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok

untuk bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan

kelebihan masing-masing anggota, dan mengisi kekurangan masing-

masing anggota.

4. Partisipasi dan Komunikasi ( participation communication)

Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk dapat mampu

berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting

sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat kelak. Oleh sebab

itu, sebelum melakukan kooperatif guru perlu membekali siswa dengan

kemampuan berkomunikasi.22

22Wina Sanjaya, op cit., h. 246.
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Terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam pelaksanaan

pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tersebut

akan diperlihatkan pada tabel II.1 berikut.23

TABEL II.1
LANGKAH-LANGKAH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Fase Tingkah Laku Guru
Fase-1

Menyampaikan tujuan dan motivasi
siswa

Guru menyampaikan semua tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai pada
pelajaran tersebut dan memotivasi
siswa belajar.

Fase-2
Menyajikan informasi

Guru menyajikan informasi kepada
siswa dengan jalan demonstrasi atau
lewat bahan bacaan

Fase-3
Mengorganisasikan siswa ke dalam

kelompok kooperatif

Guru menjelaskan kepada siswa
bagaimana caranya membentuk
kelompok belajar dan membantu
setiap kelompok agar melakukan
transisi secara efisien

Fase-4
Membimbing kelompok bekerja dan

belajar

Guru membimbing kelompok-
kelompok belajar pada saat mereka
mengerjakan tugas mereka.

Fase-5
Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil belajar
tentang materi yang telah dipelajari
atau masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil kerjanya.

Fase-6
Memberikan penghargaan

Guru mencari cara-cara untuk
menghargai baik upaya maupun hasil
belajar individu dan kelompok

Pembelajaran kooperatif menjadi model pembelajaran yang efektif

untuk dikembangkan dalam proses belajar mengajar di kelas.  Apalagi model

pembelajaran kooperatif memiliki berbagai macam tipe, salah satunya adalah

co-op co-op. Pembelajaran kooperatif bisa memaksimalkan dan menjadikan

23Trianto. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, Dasar, dan
Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010), h. 66.
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siswa berpartisipasi aktif. Melalui pembelajaran kooperatif ini siswa juga

dapat membangun kelompok belajar yang saling ketergantungan dan saling

membantu antar siswa tersebut mencapai tujuan pembelajaran.

3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op

Model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op adalah sebuah bentuk

group investigation yang cukup familiar. Model ini menempatkan tim dalam

kooperasi antara satu dengan yang lainnya untuk mempelajari sebuah topik di

kelas.24 Pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op memberi kesempatan pada

siswa untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Tujuannya untuk

meningkatkan pemahaman mereka dan mengajarkan bagaimana bekerja sama

serta memberikan mereka kesempatan untuk saling berbagi pemahaman baru

dengan teman-teman sekelasnya.

Model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op ini sederhana dan

fleksibel. Begitu guru bisa memegang filosofi co-op co-op, maka mereka bisa

memilih sekian macam cara untuk mengaplikasikan model ini dalam kelas

yang mereka ajari.

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op dapat

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.25

24Robert E. Slavin, op.cit., h. 229.
25Robert E. Slavin, op.cit., h. 229.
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a. Diskusi Kelas Terpusat pada Siswa.

Pada awal memulai pembelajaran menggunakan co-op co-op, guru

mendorong siswa untuk menemukan dan mengekspresikan ketertarikan

mereka sendiri terhadap subjek yang akan dipelajari.  Serangkaian

kegiatan membaca, menyampaikan pelajaran, atau pengalaman dapat

dilakukan untuk tujuan tersebut. Melakukan diskusi kelas yang terpusat

pada siswa. Tujuan dari diskusi ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa

dalam memancing unit pelajaran dengan membuka dan memancing rasa

ingin tahu mereka. Diskusi harus mengarah pada sebuah pemahaman di

antara guru dan semua siswa mengenai apa yang ingin dipelajari dan

dialami oleh para siswa sehubungan dengan topik yang akan dicakupi.

b. Menyeleksi Tim Pembelajaran Siswa dan Pembentukan Tim.

Siswa diatur ke dalam tim heterogen yang terdiri dari empat sampai

lima anggota. Setiap  kelompok dipimpin oleh satu perwakilan anggota

yang memiliki kemampuan yang lebih dibanding anggota kelompok

lainnya. Para siswa perlu memiliki kelompok kerja dengan kemampuan

yang baik dan kepercayaan yang terbangun sebelum memulai co-op co-

op. Tujuannya agar pembelajaran dengan co-op co-op ini dapat berjalan

dengan penuh tanggung jawab.
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c. Seleksi Topik Tim

Siswa dapat memilih topik untuk tim mereka. Sembari tim-tim

tersebut mendiskusikan pilihan topiknya, guru mendampingi mereka dan

bertindaklah sebagai fasilitator. Apabila dua tim mulai menentukan

pilihan pada topik yang sama, guru bisa menunjukkannya dan mendorong

tim tersebut untuk mencapai kompromi, baik dengan membagi topik

tersebut ataupun dengan membuat salah satu anggota tim memilih topik

tersebut ataupun dengan membuat salah satu anggota tim memilih topik

lain yang menarik bagi mereka. Jika tidak ada anggota tim yang memilih

topik yang penting, guru juga bisa menunjukkan hal ini dan mendorong

agar siswa merespon kebutuhan tersebut.

d. Pemilihan Topik Kecil.

Begitu kelas sebagai keseluruhan membagi unit pelajaran ke

dalam bagian-bagian untuk menciptakan pembagian tugas di antara tim-

tim yang ada di kelas, tiap tim membagi topiknya untuk membuat

pembagian tugas di antara anggota tim. Tiap siswa memilih topik kecil

yang mencakup satu aspek dari topik tim. Keterlibatan guru dalam

pemilihan topik kecil bisa bervariasi, tergantung pada tingkat kemampuan

para siswa. Guru boleh saja meminta supaya topik kecil tersebut sesuai

dengan persetujuannya untuk memastikan bahwa topik-topik tersebut

sesuai dengan tingkat ketertarikan siswa atau bahan-bahan pendukung
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yang diperlukan memang ada. Karena perbedaan dalam kemampuan dan

ketertarikan, maka merupakan sesuatu yang natural dan dapat diterima

bagi sebagian siswa untuk berkontribusi lebih besar dari yang lainnya

untuk usaha yang dilakukan tim, tetapi semua anggota tim perlu

memberikan kontribusi penting. Guru dapat menyelesaikan masalah ini

dengan (1) membiarkan siswa mengevaluasi kontribusi dari teman satu

timnya; (2) memberikan tugas atau protek individual kepada siswa yang

berkaitan dengan topik kecil mereka; (3) memonitor kontribusi

individual. Apabila topik kecil telah dipilih dengan benar, tiap siswa akan

dapat memberikan kontribusi yang unik kepada usaha kelompoknya, dan

oleh sebab itu akan mendapat dukungan temannya untuk menguasai topik

kecil mereka.

e. Persiapan Topik Kecil

Setelah para siswa membagi topik tim mereka menjadi topik-topik

kecil, mereka akan bekerja secara individual. Mereka masing-masing tahu

akan tanggungjawabnya terhadap topik kecil mereka dan bahwa

kelompok tersebut tergantung pada mereka untuk menemukan aspek

penting dari usaha yang dilakukan tim. Persiapan topik kecil memiliki

beberapa macam bentuk yang berbeda, tergantung pada sifat pelajaran

unit di kelas yang akan dipelajari. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dalam

ketertarikan yang semakin kuat karena para siswa tahu mereka akan
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membagi hasil karyanya dengan teman satu timnya dan bahwa hasil kerja

mereka akan memberikan kontribusi terhadap presentasi tim.

f. Presentasi Topik Kecil.

Setelah para siswa menyelesaikan kerja individual, mereka

mempresentasikan topik kecil mereka kepada teman satu timnya. Tiap

anggota tim diberikan waktu khusus ketika mempresentasikan topik kecil

mereka. Presentasi dan diskusi kelompok kecil di dalam tim dilakukan

dengan cara yang dapat membuat semua teman satu tim memperoleh

semua pengetahuan dan pengalaman yang dilakukan oleh masing-masing

anggota tim.

Mengikuti presentasi, anggota tim mendiskusikan topik tim seperti

sebuah para ahli. Interaksi dengan sesama teman dalam mengerjakan

topik yang sama menciptakan sebuah kesempatan munculnya sebagian

inti pembelajaran yang paling penting.

g. Persiapan Presentasi Tim

Para siswa didorong untuk memadukan semua topik kecil dalam

presentasi tim. Disana harus ada sintesis aktif dari topik-topik kecil

tersebut supaya selama diskusi tim presentasi akan menjadi lebih dari

sekedar sekumpulan presentasi topik kecil. Diskusi mengenai bentuk

presentasi tim harus mengikuti sintesis materi topik kecil. Presentasi
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panel dimana setiap anggota melaporkan topik kecil mereka sangat

dianjurkan, karena mungkin saja terdapat kesalahan yang akan membuat

gagalnya pencapaian tingkat sintesis kooperatif tertinggi. Bentuk

presentasi tersebut haruslah ditentukan berdasarkan konten materinya.

Misalnya, bila sebuah kelompok tidak dapat mencapai kesepakatan, maka

bentuk ideal presentasi mereka adalah mempresentasikan debat

kehadapan kelas.

h. Presentasi tim

Selama waktu presentasinya, tim memegang kendali kelas. Semua

anggota tim bertanggungjawab pada bagaimana waktu, ruang dan bahan-

bahan  yang ada dikelas digunakan selama presentasi mereka. Mereka

sangat dianjurkan untuk menggunakan sepenuhnya fasilitas-fasilitas yang

ada dikelas. Dalam presentasi, mereka tidak boleh memasukkan sebuah

perode tanya-jawab dan waktu untuk memberikan komentar dan umpan

balik. Sebagai tambahan, mengikuti presentasi tersebut guru mungkin

akan merasa perlu memimpin sesi dan atau mewawancarai tim supaya tim

lainnya dapat mempelajari sesuatu mengenai apa yang terlibat dalam

pembangunan presentasi tersebut. Biasanya tim yang sukses akan

dipandang sebagai model.
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i. Evaluasi

Mengikuti tiap presentasi, guru boleh saja memandu diskusi kelas

mengenai unsur-unsur yang paling kuat adan lemah dalam konten dan

format presentasi tersebut. Bentuk-bentuk evaluasi formal kadang

digunakan bagi anggota tim dan kontribusi tim.  Sebagian guru dan kelas

co-op co-op lebih memilih untuk melakukan pembelajaran dan berbagi

penghargaan mereka masing-masing, sementara yang lain lebih memilih

melakukan evaluasi formal.

4. Hubungan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op terhadap
Kemampuan Komunikasi Matematika

Pembelajaran kooperatif pada dasarnya mengajak peserta didik untuk

bekerja sama atau mendiskusikan penyelesaian suatu permasalahan, saling

membantu dalam membangun pengetahuan yang baru dengan

mengintegrasikan pengetahuan lama masing-masing individu.26 Sejalan

dengan model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op yang dalam

pelaksanaannya menuntut setiap siswa untuk dapat mengkomunikasikan ide

matematika yang mereka miliki. Komunikasi dan interaksi kooperatif diantara

sesama teman sekelas akan mencapai hasil terbaik apabila dilakukan dalam

kelompok kecil, dimana pertukaran diantara teman sekelas dan sikap-sikap

26 Risnawati, op.cit., h. 38.
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kooperatif bisa terus bertahan.27 Begitu juga dengan co-op co-op yang

merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang dalam

prakteknya melakukan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh

satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi

secara sosial diantara kelompok-kelompok yang didalamnya setiap siswa

bertanggungjawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk

meningkatkan pembelajaran anggota-anggota lainnya.28 Berkomunikasi dalam

suatu diskusi dapat membantu kolaborasi dan meningkatkan aktivitas belajar

dalam kelas. Hal ini mungkin terjadi karena ketika siswa diberi kesempatan

untuk berkomunikasi dalam matematika sekaligus mereka berpikir bagaimana

cara mengungkapkannya dalam tulisan. Oleh karena itu keterampilan

berkomunikasi dapat mempercepat kemampuan siswa mengungkapkan idenya

melalui tulisan.29 Dari hal tersebut jelas bahwa model pembelajaran kooperatif

tipe co-op co-op adalah model pembelajaran yang cocok digunakan dalam

peningkatan kemampuan komunikasi matematika.

Proses pembelajaran co-op co-op akan mengakibatkan terjadinya

pertukaran ide dan pemikiran antarsiswa. Hal ini akan memberikan

kesempatan kepada siswa untuk membangun pemahaman matematikanya.

Ketika siswa berfikir, merespon, berdiskusi, mengelaborasi, menulis,

27 Robert E. Slavin, op.cit.,  h. 215.
28Miftahul Huda, Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur dan Model Penerapan,

(Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2013),  h. 29.
29 Martinis Yamin dan Bansu I. Ansari, op.cit., h. 87.
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membaca, mendengarkan, dan menemukan konsep-konsep matematika,

mereka mempunyai berbagai keuntungan, yaitu berkomunikasi untuk belajar

matematika dan belajar untuk berkomunkasi secara matematika.30 Hal

demikian dapat diartikan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-

op memungkinkan siswa dapat berkomunikasi matematika dengan baik.

B. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe co-op

co-op terhadap pemahaman konsep matematika yang telah dilakukan oleh

Rini Silviani di MTsN kota Solok didapat bahwa skor rata-rata pemahaman

konsep matematika siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas

kontrol. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kemampuan pemahaman

konsep antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe co-op co-op dengan siswa yang belajar secara konvensional.

Berarti bahwa pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op berpengaruh positif

terhadap pemahaman konsep matematika siswa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik ingin

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan komunikasi matematika

antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

co-op co-op dengan siswa yang belajar secara konvensional di MTs Bahrul

‘Ulum Al-Islamy Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

30 NCTM.(2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston: NCTM.
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C. Konsep Operasional

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Co-op Co-op

Model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op dapat

dioperasionalkan dengan merujuk pada langkah-langkah dalam

pelaksanaannya. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan model

pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini guru menempelkan karton yang berisi tulisan

indikator, tujuan dan macam-macam topik atau materi pelajaran.

Karton tersebut dihiasi oleh gambar-gambar yang bertujuan menarik

perhatian siswa.

b. Tahap Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1) Kegiatan Awal

a) Guru menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran.

b) Guru menyampaikan bahwa pembelajaran menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op.

c) Guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok, terdiri

dari 3 kelompok ganjil dan 3 kelompok genap. Setiap

kelompok terdiri dari 4 anggota.
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d) Guru memberikan motivasi kepada siswa.

2) Kegiatan Inti

a) Guru membagikan LKS sebagai bahan ajar.

b) Pemilihan topik besar untuk tiap kelompok.

c) Guru memberikan stimulus kepada siswa melalui

penyampaian materi aljabar secara umum.

d) Guru mengarahkan siswa untuk pembagian tugas masing-

masing dalam kelompok.

e) Guru mendampingi siswa dalam mengkaji materi yang

menjadi tanggungjawab siswa.

f) Penyajian hasil kerja kelompok secara individu pada

kelompok masing-masing.

g) Guru mendorong siswa untuk dapat memadukan semua

topik kecil dalam presentasi tim

h) Semua tim mempresentasikan topik kelompoknya secara

bertanggungjawab di depan kelas.

i) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya perihal masalah

yang belum dipahami terhadap kelompok presentasi.

j) Guru memberikan penguatan, apresiasi terhadap

keberhasilan siswa.
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3) Kegiatan Akhir

Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran secara

keseluruhan serta memberi titik terang terhadap hal-hal yang

masih menjadi keraguan disaat proses pembelajaran

berlangsung.

c. Tahap Evaluasi

Guru mengevaluasi mulai dari proses berjalannya pembelajaran

hingga akhir pembelajaran. Serta guru juga  mengevaluasi siswa

secara formal melalui soal-soal latihan dan pemberian pekerjaan

rumah (PR).

2. Kemampuan Komunikasi Matematika

Kemampuan komunikasi matematika merupakan variabel terikat

yang dipengaruhi oleh model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op.

Kemampuan komunikasi matematika yang dimaksud oleh penulis adalah

kemampuan komunikasi tertulis siswa yang diukur melalui:

1) Kemampuan mengkomunikasikan pola pikir dengan bahasa

matematika dan kalimat.
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2) Menggambarkan situasi masalah yang ada dalam kehidupan sehari-

hari dan menyatakan solusi masalah menggunakan gambar, bagan,

tabel dan secara aljabar.

3) Menguraikan langkah-langkah penyelesaian soal dan menyusun bukti

secara aljabar.

4) Menarik kesimpulan dan memberikan alasan terhadap kebenaran

solusi.

Pemberian skor hasil belajar siswa yang sehubungan dengan

kemampuan komunikasi matematika adalah penekanan pada proses

penemuan jawaban bukan penekanan pada hasil atau produk. Pada soal

uraian, sesuai dengan yang digunakan pada bagian ini adalah mengukur

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal secara sistematis dan benar.

Bobot penskoran pada dasarnya dapat diatur sesuai dengan keinginan dan

kebutuhan guru.

Adapun rubrik penskoran kemampuan komunikasi matematika

yang digunakan peneliti adalah mengacu pada Rubrik Holistik Maine

dapat dilihat pada tabel II.2:
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TABEL II.2
RUBRIK PENSKORAN KEMAMPUAN

KOMUNIKASI MATEMATIKA
Skor Kategori

4
Jawaban benar dan memenuhi indikator kemampuan komunikasi
matematika yang diharapkan.

3
Penyelesaian yang ditunjukkan sesuai dengan indikator kemampuan
komunikasi matematika, tetapi jawaban salah atau tidak ada jawaban.

2
Bagian dari indikator ditunjukkan, tetapi tidak lengkap atau tidak
sesuai, namun jawaban benar.

1
Beberapa bagian dari langkah penyelesaian sesuai indikator, tetapi
tidak lengkap dan jawaban salah, atau langkah-langkah tidak
ditunjukkan dan jawaban benar.

0 Pekerjaan tidak dikerjakan.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis ini dapat dirumuskan menjadi

hipotesis alternatif dan hipotesis nihil.

Ha: Terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematika antara siswa

yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-

op dan siswa  yang belajar menggunakan model pembelajaran

konvensional.

H0: Tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematika antara

siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe co-

op co-op dan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran

konvensional.


