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BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Teoritis

1. Kemampuan Komunikasi Matematika

a. Pengertian Kemampuan Komunikasi Matematika

Secara umum komunikasi dipahami sebagai penyampain

informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain.1

Komunikasi terjadi di seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya

adalah dalam proses pembelajaran. Komunikasi dalam pembelajaran

matematika dapat terjadi dalam beberapa arah yaitu, (1) satu arah,

yakni dari penyampaian pesan (guru) kepada penerima pesan (siswa).

Karakteristik komunikasi satu arah dari suatu ceramah (typical

lecturer) disebut direvt teacher input system (sistem masukan guru

langsung).2 Semua tanggung jawab untuk untuk mentransferkan

informasi terletak pada guru. Para siswa pasif terhadap apa yang

dikomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikannya, dan

apakah perlu dikomunikasikan. Tidak ada balikan (feedback) efektif

dari peserta didik kepada pendidik, kecuali mungkin melalui tanda-

tanda non verbal yakni senang atau tidak senang. (2) dua arah, yakni

terdapat proses balikan dari siswa kepada guru berupa tanggapan, baik

positif maupun negatif. Pada aktivitas komunikasi seperti ini bisa

1H. A. W. Widjaja, Komunikasi (Komunikasi dan Hubungan Masyarakat), Jakarta,
bumi Aksara, 2008, h. 8

2Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem,
Jakarta, bumi Aksara 2008, h. 186
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terdapat banyak penyampaian dan penerimaan pesan, sehingga

komunikasi ini merupakan aktivitas berbagai ide dan gagasan,

sumbang saran dan kerjasama dalam kelompok.

Menurut Noraini Idris, kemampuan komunikasi matematika

adalah kemampuan dalam membaca, menafsirkan,

menginterprestasikan grafik, dan menggunakan konsep matematika

yang benar dan menyampaikan argumen secara lisan maupun tulisan.3

Sedangkan menurut Office of Superintendent of Public Instruction

(OSPI) yang dikutip Fadjar Shadiq komunikasi adalah proses untuk

pemahaman bersama.4

Setiap aktivitas yang berhubungan dengan matematika harus

dikomunikasikan secara tepat, baik secara lisan maupun tulisan,

sehingga orang lain dapat mengerti maksud yang ingin disampaikan.

Komunikasi matematika merupakan kemampuan dasar yang harus

dimiliki siswa agar dapat dengan cepat memahami permasalah

matematika dan menyelesaikannya secara akurat.

Di dalam pembelajaran matematika, komunikasi merupakan

suatu proses interaksi yang aktif, yaitu :5

1) Siswa perlu belajar menerima ide-ide matematika melalui

pendengaran, pembacaan, dan membuat visualisasi.

3Noraini Idris, Op.Cit, h. 7
4 Fadjar Shadiq, Kemahiran Matematika, Yogyakarta, 2009, h. 6
5Noraini Idris, Op. Cit, h. 17
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2) Siswa mampu mempersembahkan ide-ide matematika

mereka secara lisan, gambar, grafik, bahan kongrit, dan

dapat berkumunikasi tentang matematika.

Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi matematika adalah

kemampuan siswa dalam merefleksikan gambar, tabel, grafik kedalam

ide-ide matematika, memberikan penjelasan ide, konsep atau situasi

matematika dengan bahasa sendiri dalam bentuk penulisan secara

matematik dan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau

simbol matematika.

b. Indikator-Indikator yang Mempengaruhi Komunikasi

Matematika

Terkait dengan komunikasi matematika, dalam NCTM

disebutkan standar kemampuan yang seharusnya dikuasai oleh siswa

sebagai berikut :

1. mengorganisasikan dan mengkonsolidasi pemikiran
matematika dan mengkomunikasikan kepada siswa lain

2. mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren
dan jelas kepada siswa lain, guru, dan lainnya

3. meningkatkan dan memperluas pengetahuan
matematika siswa dengan cara memikirkan pemikiran
dan strategi siswa lain

4. menggunakan bahasa matematika secara tepat dalam
berbagai ekspresi matematika.6

Dari uraian tentang komunikasi matematika siswa di atas

terlihat jelas bahwa, komunikasi matematika dapat terjadi bila siswa

belajar dalam kelompok. Setiap anggota kelompok mempunyai

6Ali Mahmudi, Komunikasi dalam Pembelajaran Matematika, (Jurnal MIPMIPA
UNHALU, Volume 8, No 1, 2009), h.2
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peluang yang cukup untuk menyampaikan gagasan atau pendapat

dalam kelompoknya, sehingga prosedur berpikir yang dilakukannya

dalam memecahkan masalah ataupun menyelesaikan tugas dapat

terkomunikasikan dalam kelompoknya.

Berkaitan dengan komunikasi matematika atau komunikasi

dalam matematika ini, Sumarmo memberikan indikator-indikator

yang lebih rinci, yaitu :

1. Merefleksikan benda-benda nyata, gambar, dan
diagram ke dalam ide matematika;

2. Membuat model situasi atau persoalan menggunakan
metode lisan, tertulis, konkrit, grafik, dan aljabar;

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

4. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang
matematika;

5. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi
matematika tertulis;

6. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan
definisi, dan generalisasi;

7. Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang
matematika yang telah dipelajari.7

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

kriteria suatu komunikasi matematika di katakan baik apabila sudah

memenuhi semua indikator-indikator  yang disebutkan di atas. Tetapi

dalam penelitian ini, yang dibahas adalah kemampuan komunikasi

matematika secara tertulis dan dikatakan baik apabila memenuhi

indikator sebagai berikut:

7Halmaheri, Mengembangkan Kemampuan Komunikasi dan Pemecahan Masalah
Matematis Siswa SLTP Melalui Strategi Think-Talk-Write Dalam Kelompok Kecil, Tesis PPS UPI
Bandung, 2004
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1) Kemampuan menggambar (drawing), meliputi kemampuan

siswa dalam mengungkapkan ide-ide dalam bentuk grafik,

gambar, maupun diagram.

2) Kemampuan menulis (written text), meliputi kemampuan

memberikan penjelasan dan alasan secara matematika

dalam bahasa matematika yang benar dan mudah dipahami.

3) Kemampuan mengekspresikan matematika (mathematical

expression), meliputi kemampuan membuat permodelan

matematika.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Matematika

Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan kemampuan

komunikasi matematika, antara lain:

a. Pengetahuan Prasyarat
Pengetahuan prasyarat merupakan pengetahuan yang
telah dimiliki siswa sebagai akibat proses belajar
sebelumnya. Jenis kemampuan siswa tersebut sangat
menentukan hasil pembelajaran selanjutnya.

b. Kemampuan Membaca, Diskusi, Dan Menulis
Diskusi dan menulis adalah dua aspek penting dari
komunikasi untuk semua level.

c. Pemahaman Matematik (Mathematical Knowledge)
Pemahaman matematik ialah tingkat atau level
pengetahuan siswa tentang konsep, prinsip, algoritma
dan kemahiran siswa menggunakan strategi
penyelesaian terhadap soal atau masalah yang
disajikan.8

2. Pembelajaran Kooperatif

8Teodora Sipangkar, Penerapan Strategi Pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) Untuk
Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa di Kelas VIII SMP Swasta Katolik st.
Thomas 3 Medan Tahun Pelajaran 2011 /
2012,(http://repository.upi.edu/operator/upload/s_d035_0608417_chapter2.pdf)do
wnload 20-02-2013, h. 17
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a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran

yang berdasarkan faham Teori konstruktivisme. Teori konstruktuvisme

ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu

tidak sesuai lagi.9 Sedangkan menurut Johnson & Johnson (1986)

bahwa pendekatan kooperatif dapat didefenisikan sebagai suatu

pendekatan mengajar dimana siswa bekerjasama dalam kelompok

belajar kecil untuk menyelesaikan tuga individu atau kelompok yang

diberikan oleh pendidik.”10

Menurut Lie sebagaimana yang dikutip oleh Isjoni:

Pembelajaran kooperatif disebut dengan istilah pembelajaran gotong

royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada

peserta didik untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam tugas-tugas

yang terstruktur. Lebih jauh dikatakan, pembelajaran kooperatif hanya

berjalan kalau sudah terbentuk suatu kelompok atau suatu tim yang di

dalamnya siswa bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan yang

sudah ditentukan dengan jumlah anggota kelompok pada umumnya

terdiri dari 4-6 orang saja.11

9Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta : Kencana, 2009),
h. 28

10Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: Suska Press, 2008, h.38
11 Isjoni, Cooperative Learning, Alfabeta, Jakarta , 2007, h. 16.
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Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum

selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan

pelajaran. Namun agar suatu pembelajaran dikatakan sebagai

pembelajaran kooperatif, masih diperlukan adanya elemen-elemen lain

yang merupakan bahan dasar agar pembelajaran tersebut merupakan

pembelajaran kooperatif. Elemen-elemen ini menjamin bahwa jika

peserta didik berada dalam kelompok untuk mengerjakan tugas, maka

mereka bekerja secara kooperatif. Adapun elemen-elemen tersebut

adalah :

1) Saling ketergantungan positif
Setiap orang yang berada dalam satu kelompok hendaknya
memandang bahwa ia adalah bagian dari kelompoknya, dan
bahwa semua anggota dalam satu kelompok memiliki
tujuan yang sama.

2) Tanggung jawab perseorangan
Tiap anggota kelompok harus menyadari bahwa soal
yang merekeka selesaikan adalah merupakan tugas
kelompok dan bukan tugas individu, sehingga
keberhasilan atau kegagalan dari kelompok itu akan
berdampak bagi setiap anggota kelompok.

3) Tatap muka
Semua anggota kelompok harus saling berkomunikasi
diantara mereka dan terlibat dalam diskusi untuk
menyelesaikan tugas agar tujuan kelompok tercapai.

4) Komunikasi antar kelompok
Keberhasilan suatu kelompok akan bergantung pada
kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan
dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat
mereka

5) Evaluasi proses kelompok
Para pendidik hendaklah dapat mengevaluasi proses
kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar
selanjutnya bisa bekerja sama lebih efektif.12

12Risnawati, Ibid, h. 39-40
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b. Tujuan Pembelajaran Kooperatif

Tujuan yang paling penting dari pembelajaran kooperatif

adalah untuk memberikan siswa pengetahuan, konsep, kemampuan,

dan pemahaman yang mereka butuhkan supaya bisa menjadi anggota

masyarakat yang bahagia dan memberikan kontribusi.13 Zamroni

mengemukakan bahwa manfaat penerapan belajar kooperatif adalah

dapat mengurangi kesenjangan pendidikan khususnya dalam wujud

input pada level individual.14

Di dalam kelas kooperatif siswa belajar bersama dalam

kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa yang

sederajat tetapi heterogen, kemampuan, jenis kelamin, suku/ras, dan

satu sama lain saling membantu. Tujuan dibentuknya kelompok

tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa

untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan kegiatan

belajar.15 Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah  kelompok

strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi

untuk mencapai tujuan bersama. Perbedaan kelompok belajar

kooperatif dengan kelompok belajar konvensional adalah sebagai

berikut :

13Robert E. Slavin, Cooperative Learning, (Bandung:Nusa Media, 2009), h. 33
14 Trianto, Op.Cit, h. 57
15Trianto, ibid , h. 56
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TABEL II.1
PERBEDAAN KELOMPOK BELAJAR KOOPERATIF
DENGAN KELOMPOK BELAJAR KONVENSIONAL

Kelompok belajar kooperatif Kelompok belajar konvensional

Adanya saling ketergantungan
positif, saling membantu, dan saling
memberikan motivasi sehingga ada
interaksi promotif

Guru saling membiarkan adanya
siswa yang mendominasi kelompok
atau menggantungkan diri pada
kelompok.

Adanya akuntabilitas individual yang
mengukur penguasaan materi
pelajaran tiap anggota kelompok, dan
kelompok diberi umpan balik tentang
hasil belajar para anggotanya
sehingga dapat saling mengetahui
siapa yang memerlukan bantuan dan
siapa yang dapat memberikan
bantuan.

Akuntabilitas individu sering
diabaikan sehingga tugas-tugas
sering diborong oleh salah seorang
anggota kelompok sedang anggota
kelompok lainnya hanya
mendopleng keberhasilan
pemborong

Kelompok belajar heterogen, baik
dalam kemampuan akademik, jenis
kelamin, ras, etnik, dan sebagainya
sehingga dapat mengetahui siapa
yang memerlukan bantuan dan siapa
yang memerlukan bantuan.

Kelompok belajar biasanya
homogeny

Pimpinan kelompok dipilih secara
demokratis atau bergilir untuk
memberikan pengalaman memimpin
bagi para anggota kelompok lainnya.

Pemimpin kelompok sering
ditentukan oleh guru atau kelompok
dibiarkan memilih pemimpinnya
dengan cara masing-masing.

Keterampilan sosial yang diperlukan
dalam kerja gotong royong seperti
kepemimpinan, kemampuan
berkomunikasi, mempercayai orang
lain, danmengelola konflik secara
langsung diajarkan.

Keterampilan sosial sering tidak
secara langsung diajarkan.

Guru memerhatikan secara proses
kelompok yang terjadi dalam
kelompok belajar.

Pemantauan melalui observasi dan
intervensi sering tidak dilakukan
oleh guru pada saat belajar.

Penekanan tidak hanya daalam
penyelesaian tugas tetapi juga
hubungan interpersonal (hubungan
antar pribadi yang saling
menghargai).

Guru sering tidak memperhatikan
proses kelompok yang terjadi
dalam kelompok-kelompok
belajar.16

16Trianto, ibid , h. 58
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c. Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif

Terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran

yang menggunakan pembelajaran kooperatif yang ditunjukkan pada

tabel berikut :

TABEL II.2
LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN KOOPERATIF

Fase Tingkah Laku Guru

Fase -1
Menyampaikan tujuan dan

memotivasi siswa

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

Fase -2
Menyajikan informasi

Guru menyajikan informasi kepada
siswa dengan jalan demonstrasi atau
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 kelompok17

17Trianto, Ibid , h.66
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3. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament

(TGT)

Model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament

(TGT), atau pertandingan tim dikembangkan oleh David De Vries dan

Keath Edward pada tahun 1995.18 Model pembelajaran ini hampir sama

seperti model pembelajaran kooperatif tipe STAD, tetapi kuis pada STAD

diganti dengan game tournament. Pada model ini siswa dalam anggota

kelompok memainkan game tournament dengan anggota kelompok lain,

yang mana para siswa perwakilan dari kelompok tersebut akan saling

berlomba dengan siswa wakil kelompok lain yang memiliki kemampuan

akademik sebelumnya yang setara. Siswa yang berprestasi rendah bermain

dengan siswa yang berprestasi rendah juga, siswa yang berprestasi sedang

akan bermain dengan siswa yang berprestasi sedang, dan siswa yang

berprestasi tinggi bermain dengan siswa yang berprestasi tinggi pula.

Adapun keuntungan pembelajaran kooperatif tipe TGT yaitu:
a. Semua anggota memperoleh tugas
b. Semua anggota kelompok memperoleh tugas
c. Ada interaksi langsung antara siswa dengan siwa dan

dengan guru
d. Mendorong siswa untuk menghargai pendapat orang lain
e. Meningkatkan akademik siswa
f. Siswa mampu bekerja sama dalam belajar sehingga siswa

aktif dalam proses pembelajaran.19

Sedangkan kelemahannya yaitu :
a. Bagi Guru

Sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai
kemampuan heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini
akan dapat diatasi jika guru yang bertindak sebagai

18Trianto,Ibid , h. 83
19 Risnawati, Op Cit, h. 53
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pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian
kelompok waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa
cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah
ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu
menguasai kelas secara menyeluruh.

b. Bagi Siswa
Masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa
dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya.
Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah
membimbing dengan baik siswa yang mempunyai
kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu
menularkan pengetahuannya kepada siswa yang lain.20

Tahap-tahap yang diperhatikan dalam pembelajaran kooperatif

tipe TGT adalah sebagai berikut :

1) Presentasi kelas

Pada kegiatan ini guru menyampaikan tujuan

pembelajaran dan memperkenalkan materi pelajaran yang

akan dibahas, yaitu dengan cara pengajaran langsung, diskusi

atau dapat menggunakan cara yang lainnya. Selama

persentasi kelas berlangsung siswa diharapkan

memperhatikan secara cermat. Siswa harus menyadari bahwa

kecermatannya sangat menunjang untuk mempelajari materi

yang disampaikan oleh  guru, ssehingga dapat mendukung

keberhasilanbelajar selanjutnya dan pada akhirnya dapat

membantu usaha mengumpulkan nilai bagi kelompok

mereka.

2) Belajar kelompok

20Microsoft office, Statement Higlights For Microsoft Office, Tersedia Dalam :
http://office.microsoft.com/en-us/privacy-statement-highlights-for-microsoft-office-2010-
HA101098558.aspx akses 16-15-2013 jam 21: 19
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Membagi siswa ke dalam kelompok pembelajaran

kooperatif tipe TGT. Penempatan siswa dalam kelompok ini

dibentuk dengan beranggotakan empat sampai lima orang

siswa, yang terdiri dari siswa yang mempunyai kemampuan

akademik berbeda yaitu siswa berkemampuan akademik

tinggi (pandai), sedang dan rendah. Selain itu dalam

penempatan kelompok ini, guru sebaiknya

mempertimbangkan kriteria heterogen lainnya misalnya :

jenis kelamin, latar belakang sosial, suku atau ras atau yang

lainnya. Perlu diperhatikan bahwa penempatan kelompok ini

jangan sampai siswa memilih sendiri untuk menentukan

anggota kelompoknya.

Pada saat belajar kelompok guru bertindak sebagai

fasilitator. Guru bahwa LKS berfungsi untuk dipelajari bukan

sekedar untuk diisi. Di dalam kelompoknya siswa bertugas

untuk saling membantu dalam memahami bahan ajar dan

menyelesaikan soal-soal LKS. Diharapkan pada bagian ini

terjadi komunikasi dan saling mengeksplorasi kemampuan

masing-masing dalam kelompok, saling mengkoreksi

pekerjaan anggota-anggota sampai menenmukan jawaban

yang disepakati.

Kelompok  ini merupaka kelompok terpenting dalam

pembelajaran kooperatif tipe TGT. Tekananya terletak pada
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anggota kelompok, yaitu untuk melakukan sesuatu yang

terbaik bagi kelompoknya dan dalam memberika dukungan

untuk meningkatkan kemampuan akademik anggotanya

selam belajar, kelompok memberika perhatian dan

penghargaan yang sama terhadap setiap anggotanya hingga

anggotanya merasa dihargai.

3) Tournament akademik

Dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT, metode

tournament akademik yaitu bentuk permainan yang

dikemas dalam sebuah tournament belajar. Tournament

akademik haruslah didesain sedemikian rupa dengan tujuan

untuk menguji pengetahuan yang telah dicapai setiap siswa.

Soal tournament ini disusun dalam bentuk

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi

yang dipelajari. Pada setiap pelaksanaan tournament

akademik, setiap meja tournament dapat dilakukan oleh

tiga sampai empat orang siswa yang mempunyai

kemampuan akademik yang setara dan setiap siswa tersebut

mewakili kelompoknya masing-masing.

Tournament dapat dilakukan setelah guru

memberikan presentasi kelas dan semua siswa dan

kelompoknya telah berlatih dengan Lembar Kerja Siswa

(LKS). Setiap siswa yang mempunyai kemampuan
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akademik setara dan mewakili kelompok yang berbeda

bersaing untuk mendapatkan nilai maksimal dan berusaha

untuk menyumbangkan bagi kelompoknya.

Perlengkapan yang harus disiapkan untuk

tournament adalah soal tournament dengan lembar

jawabannya, dan tournament akademik siap dilaksanakan.

Untuk pelaksanaan tournament kita harus menyesuaikan

dengan kemampuan dan karakter siswa. Jadi, tournament

dilakukan dengan serentak, pada setiap meja tournament

dibagikan lembar soal dan lembar jawaban. Pada akhir

tournament dilakukan pemeriksaan dan penghitungan nilai

yang telah dikumpulkan siswa untuk menentukan skor

siswa dalam tournament.

4) Skor individu

Skor individu adalah skor yang diperoleh masing-

masing anggota dalam tes akhir.

5) Skor kelompok

Skor rata-rata kelompok diperoleh dari rata-rata nilai

perkembangan anggota kelompok. Nilai perkembangan

adalah nilai yang diperoleh masing-masing dengan

membandingkan skor tes awal dan akhir.
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6) Penghargaan kelompok

Kelompok-kelompok yang memperoleh nilai rata-

rata melebihi kriteria tertentu diberi penghargaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif

tipe Team Games Tournamen (TGT) adalah salah satu tipe pembelajaran

kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok – kelompok belajar

yang beranggotakan 5 sampai 6 orang siswa yang memiliki kemampuan,

jenis kelamin dan suku kata atau ras yang berbeda

4. Hubungan Komunikasi Matematika dengan Pembelajaran Kooperatif

Tipe Team Games Turnamen

Kemampuan komunikasi dalam matematika merupakan salah

satu bagian yang penting untuk melihat kemampuan siswa. Kemampuan

tersebut dapat dikembangkan dengan melatih menghubungkan benda

nyata, gambar dan diagram ke dalam ide matematika, menjelaskan ide,

situasi dan relasi matematika secara lisan atau tulisan dengan benda nyata,

gambar grafik dan aljabar, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa

simbol matematika, mendengar, berdiskusi dan menulis tentang

matematika, mencoba dengan pemahaman suatu presentasi matematika

tertulis, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan defenisi

dan generalisasi, menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang

matematika yang telah dipelajari.21

21Latifah,Loc Cit.



26

Pembelajaran kooperatif tipe TGT membantu masing-masing

anggota kelompok untuk saling mendukung, saling membantu, saling

menghargai pendapat orang lain dan saling memperhatikan dalam

menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. TGT ini juga mempunyai

kelebihan karna pembelajarannya disusun dalam bentuk games

(permainan) yang di kemas dalam sebuah turnamen, sehingga menjadi

sebuah pembelajaran yang menarik. Dengan pembelajaran tersebut

diharapkan siswa lebih tertarik dalam pembelajaran sehingga berimbas

pada hasil belajar siswa.

Noraini Idris menyatakan bahwa pada matematika proses

pemahaman dan penyelesaian masalah dapat melalui diskusi dan

komunikasi.22 Maka diharapkan melalui penerapan model pembelajaran

kooperatif tipe Team Game Turnamen dapat meningkatkan kemampuan

komunikasi matematika siswa.

B. Penelitian Relevan

Badan Standar Nasional pendidikan (BNSP) menyatakan bahwa salah

satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dalam

pembelajaran matematika adalah kemampuan komunikasi matematika.23

Maka penelitian tentang peningkatan hasil belajar matematika yang pernah

dilakukan dapat dijadikan sebagai penelitian yang relevan.

Penelitian tentang model pembelajaran kooperatif tipe TGT sudah

pernah dilakukan oleh Anisa Munfa’ati mahasiswi Universitas Islam Negeri

22Noraini Idris, Op.Cit, h. 122
23Badan Standar Nasional pendidikan (BNSP), Loc. Cit.
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Sultan Syarif  Kasim Riau jurusan Pendidikan Matematika, dengan judul

penelitian “Penerapan Model Pembelajaran Tipe TGT untuk Meningkatkan

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII MTsN Tanjungpinang” pada tahun

2010.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Anisa Munfa’ati variabel

yang diteliti adalah hasil belajar. Hasil belajar mencakup pemahaman konsep,

pemecahan masalah, komunikasi matematka dan lain-lain. Maka penelitian ini

difokuskan pada komunikasi matematika siswa.

Jadi beda penelitian yang dilakukan oleh Anisa Munfa’ati dengan

yang dilakukan oleh peneliti adalah variabel yang di teliti. Anisa Munfa’ati

meneliti hasil belajar sedangkan peneliti meneliti kemampuan komunikasi

matematika siswa.

C. Konsep Operasional

Adapun konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini

terdiri dari dua variabel yaitu model Team Games Tournament yang

diterapkan dalam pembelajaran matematika siswa SMPN 1 Bangkinang

sebagai variabel bebas dan kemampuan komunikasi matematika siswa

sebagai variabel terikat.

1. Pembelajaran Kooperatif  Tipe Team Game Turnamen (TGT)

Pembelajaran kooperatif tipe Team Game Turnamen (TGT)

merupakan variabel bebas yang mempengaruhi kemampuan komunikasi

matematika. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan pembelajaran

kooperatif tipe Team Game Turnamen ini adalah sebagai berikut:
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a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan RPP, LKS, soal

tournament, soal tes, dan membagi siswa dalam kelompok

kooperatif.

b. Tahap Pelaksanaan

Adapun langkah-langkah sesuai dengan rencana

pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun, yaitu sebagai

berikut:

a) Kegiatan awal

(1) Berdoa dan mengabsen siswa

(2) Menyampaikan tujuan pembelajaran

(3) Motivasi

Peneliti memotivasi siswa sebelum proses

belajar mengajar dimulai. Motivasi yang diberikan

seperti pertanyaan yang bertujuan agar siswa

bersemangat dan aktif belajar serta pentingnya kerja

sama dalam proses belajar.

(4) Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran

kooperatif tipe Team Game Turnamen.

b) Kegiatan Inti

(1) Menyajikan materi pelajaran secara singkat

(2) Menggorganisasikan siswa untuk duduk berkelompok
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(3) Membagikan LKS kepada siswa dan memberikan

waktu untuk mendiskusikannya, jika siswa menemui

kesulitan yang tidak dapat diselesaikan maka guru

menjelaskan cara mencari jawaban tersebut.

(4) Membimbing dan mengontrol diskusi

(5) Mempresentasikan hasil diskusi

(6) Setelah selesai proses diskusi maka setiap kelompok

diminta mengirim wakilnya ke meja tournament

untuk saling berkompetensi mengerjakan kartu soal

yang telah diberikan guru.

(7) Menghitung skor individu yang diperoleh masing-

masing anggota dalam tournament akademik

(8) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok

yang mendapat skor terbanyak sebagai kelompok

terbaik, sehingga dapat memacu siswa yang lain untuk

lebih aktif dalam kegiatan belajar

c) Kegiatan akhir

(1) Menyimpulkan materi pelajaran yang telah dipelajari

(2) Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada

pertemuan berikutnya.

2. Kemampuan komunikasi Matematika

Kemampuan komunikasi matematika dapat diukur dengan

terpenuhinya beberapa indikator-indikator atau standar kemampuan
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yang terkait dengan komunikasi matematika. Sebagaimana yang

tercantum dalam NCTM yang menyebutkan standar kemampuan yang

seharusnya dikuasai oleh siswa adalah sebagai berikut :

a. Mengorganisasikan dan mengkonsolidasi pemikiran
matematika dan mengkomunikasikan kepada siswa
lain;

b. Mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren
dan jelas kepada siswa lain, guru, dan lainnya;

c. Meningkatkan dan memperluas pengetahuan
matematika siswa dengan cara memikirkan pemikiran
dan strategi siswa lain;

d. Menggunakan bahasa matematika secara tepat dalam
berbagai ekspresi matematika.24

Sumarmo juga mengatakan kemampuan komunikasi matematis

merupakan kemampuan yang dapat menyertakan dan memuat berbagai

kesempatan untuk berkomunikasi dalam bentuk :

a. Merefleksikan benda-benda nyata, gambar, dan
diagram ke dalam ide matematika;

b. Membuat model situasi atau persoalan menggunakan
metode lisan, tertulis, konkrit, 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;

g. Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang
matematika yang telah dipelajari.25

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan indikator yang

menunujukkan kemampuan komunikasi matematika adalah sebagai

berikut :

24Ali Mahmudi, Loc Cit.
25Halmaheri, Loc.Cit
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a. Kemampuan menggambar (drawing), meliputi kemampuan

siswa dalam mengungkapkan ide-ide dalam bentuk grafik,

gambar, maupun diagram.

b. Kemampuan menulis (written Text), meliputi kemampuan

memberikan penjelasan dan alasan secara matematika dengan

bahasa matematika yang benar dan mudah dipahami.

c. Kemampuan mengekspresikan matematika (mathematical

expression), meliputi kemampuan mengubah pernyataan

sehari-hari berbentuk soal cerita ke dalam model matematika

yang sesuai.

Soal tes komunikasi matematika yang menggunakan

pembelajaran kooperatif tipe Team Game Turnamen,  sama dengan

soal tes kemampuan komunikasi matematika dengan menggunakan

pembelajaran konvensional. Tes ini dilakukan pada waktu yang

bersamaan. Siswa diberi waktu selama 2 jam pelajaran. Setelah tes

selesai dan dikumpulkan, selanjutnya hasil tes dianalisa apakah ada

perbedaan kemampuan komunikasi matematika antara siswa yang

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games

Tournamen dengan siswa yang menggunakan pembelajaran

konvensional di kelas VIII SMPN 1 Bangkinang.
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TABEL II.3
KRITERIA PEMBERIAN SKOR KOMUNIKASI MATEMATIKA

Skor
Menulis

(Written texts)
Menggambar

(Drawing)

Ekpresi
Matematis

(Mathematical
Expression)

0
Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan tidak
memahami konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti
apa-apa

1

Hanya sedikit dari
penjelasan yang benar

Hanya sedikit dari
gambar, diagram,
atau tabel yang
benar.

Hanya sedikit dari
model matematika
yang benar.

2

Penjelasan secara
matematis masuk akal
namun hanya sebagian
lengkap dan benar

Melukiskan,
diagram, gambar,
atau tabel namun
kurang lengkap dan
benar

Membuat model
matematika
dengan benar,
namun salah dalam
mendapatkan
solusi.

3

Penjelasan secara ma-
tematis masuk akal
dan benar, meskipun
tidak tersusun secara
logis atau terdapat
sedikit kesalahan
bahasa.

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 secara ma-
tematis masuk akal
dan jelas serta
tersusun secara logis

Skor Maksimal =  4 Skor Maksimal = 3 Skor Maksimal = 3

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada penelitian ini adalah semakin intensif penerapan

pembelajaran kooperatif dengan tipe Team Game Turnamen semakin besar

pengaruhnya terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa.

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat
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dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai

berikut:

Ha : Ada perbedaan kemampuan komunikasi matematika antara

siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

Team Games Turnament (TGT) dengan siswa yang

menggunakan pembelajaran konvensional di kelas VIII SMPN

1 Bangkinang.

Ho : Tidak ada perbedaan kemampuan komunikasi matematika

antara siswa yang menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe Team Games Turnament (TGT) dengan siswa

yang menggunakan pembelajaran konvensional di kelas VIII

SMPN 1 Bangkinang.


