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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teoretis

1. Komunikasi matematika

a. Hakikat Matematika

Matematika dipandang sebagai bidang studi yang sulit. Meskipun

demikian, semua orang harus mempelajarinya karena merupakan sarana

untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.

Menurut Johnson dan Myklebust matematika adalah bahasa
simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan
hubungan-hubungan kuantitatif dan keuangan sedangkan
fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berfikir. Lerner
juga mengemukakan bahwa matematika di samping sebagai
bahasa simbolis juga merupakan bahasa universal yang juga
memungkinkan manusia memikirkan, mencatat dan
mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan kuantitas.1

Dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

matematika merupakan suatu ilmu yang tidak hanya bersifat kuantitatif

tetapi juga merupakan ilmu yang bersifat sosial, maksudnya yaitu

matematika bukan ilmu yang bersifat abstrak melainkan suatu cara

pemecahan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Logika adalah

dasar untuk terbentuknya matematika, karena matematika tumbuh dan

berkembang karena proses berfikir. Dengan matematika kita dapat berlatih

1 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru, Suska Press, 2008, h.1-2
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berfikir secara logis dan dengan matematika juga ilmu pengetahuan lain

bisa berkembang dengan cepat.

b. Hakikat Komunikasi Matematika

Menurut Iwao Kusida, komunikasi adalah proses atau peristiwa

terjadinya tukar menukar ide, pandangan, pemikiran dan perasaan antara

sesama pribadi yaitu komunikator dan komunikan.2 Secara umum

komunikasi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan suatu

pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk memberitahu,

pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan, maupun tak langsung

melalui media. Di dalam berkomunikasi tersebut harus dipikirkan

bagaimana caranya agar pesan yang disampaikan seseorang itu dapat

dipahami oleh orang lain.3

1) Pengertian Komunikasi Matematika

Komunikasi merupakan bagian penting dalam

pembelajaran matematika, karena melalui komunikasi siswa dapat

berbagi ide dan membangun pemahaman.4 Pada aktivitas

komunikasi seperti ini bisa terdapat banyak penyampai dan

penerima pesan, sehingga komunikasi ini merupakan aktivitas

berbagi ide dan gagasan, curah pendapat, sumbang saran dan

2Qisthiani Nasikhah & Mujiyem Sapti, Eksperimentasi Model Pembelajaran TPS (Think Pair
Share) Terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari Kemampuan Komunikasi
Matematika Siswa Kelas VII SMPSe-Kecamatan Purworejo, (http://eprints.uny.ac.id/7390/1/p-
35.pdf) download 20-02-2013

3Herdian, Kemampuan Komunikasi Matematis, 2010,
http://herdy07.wordpress.com/2010/05/27/kemampuan-komunikasi-matematis/ diakses pada
tanggal  15 februari 2013.

4Qistiyanti Nasikhah & Mujiyem Sapti, op.cit. h. 389
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kerjasama dalam kelompok. Aktivitas semacam ini dapat

mengasah kemampuan berkomunikasi atau kemampuan

menyampaikan pemikiran tentang sesuatu hal bagi para pesertanya.

Komunikasi matematika dapat diartikan sebagai suatu

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 lingkungan kelas

adalah guru dan siswa. Cara pengalihan pesannya dapat secara

lisan maupun tulisan.

Ketika seorang siswa memperoleh informasi berupa konsep

matematika, maka saat itu terjadi transformasi informasi

matematika dan siswa memberikan respon terhadap informasi itu.

Masalah yang sering muncul berupa respon yang diberikan siswa

atas informasi yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang

diharapkan. Untuk mengatasi terjadinya hal tersebut, siswa perlu

dibiasakan mengkomunikasikan kepada orang lain informasi yang

diperoleh sesuai dengan penafsirannya sendiri.

Komunikasi matematika adalah suatu aktifitas baik fisik

maupun mental dalam mendengarkan, membaca, menulis,

berbicara, merefleksikan dan mendemonstrasikan serta

menggunakan bahasa dan simbol untuk mengkomunikasikan
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gagasan-gagasan matematika. Komunikasi matematika menjadi

kemampuan yang harus digali oleh guru agar siswa memiliki

kemampuan memberikan informasi yang padat, singkat dan akurat

melalui nilai-nilai matematika.

Dari uraian tentang komunikasi matematika peserta didik

tersebut, tampak bahwa komunikasi matematika dapat terjadi bila

peserta didik belajar dalam kelompok. Setiap anggota kelompok

mempunyai 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.

Melalui komunikasi, ide menjadi perbaikan, diskusi, dan

perubahan. Proses komunikasi juga membantu membangun

pemahaman. Ketika siswa tertantang untuk berfikir dan

berpendapat tentang matematika dan mengkomunikasikan hasil

pemikirannya kepada orang lain baik secra lisan maupun tulisan,

mereka terlatih untuk menjelaskan dan meyakinkan. Hal tersebut

sejalan dengan pendapat dalam NCTM:5

Komunikasi dapat mendukung pembelajaran siswa
dalam menemukan konsep matematika yang baru
misalnya mereka memahami situasi, menggambarkan,
menggunakan benda, memberikan perhitungan secara
lisan, serta menjelaskan, menggunakan diagram,
menuliskan dan menggunakan simbol matematika,
ketidakpahaman konsep dapat didefenisikan dan
diketahui. Segi manfaatnya, komunikasi matematika

5Ibid, h. 390
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mengingatkan siswa bahwa mereka memiliki tanggung
jawab kepada guru untuk belajar dan memahami mata
pelajaran.

Dari pedapat diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi

matematika adalah suatu aktifitas baik fisik maupun mental dalam

mendengarkan, membaca, menulis, berbicara dan merefleksikan

serta menggunakan bahasa dan simbol-simbol untuk

mengkomunikasikan gagasan-gagasan matematika dan juga

membantu siswa untuk memperoleh informasi, membagi fikiran

dan temuan matematika dan mengeksplorasi permasalahan

matematika.

2) Peranan Komunikasi Matematika

Peranan komunikasi dalam proses pengajaran dan

pembelajaran matematika antara lain:6

a) Menghubungkan antar konsep matematika
dengan kehidupan sehari-hari.

b) Menghubungkan antara benda konkrit dan
gambar dengan ide-ide matematika.

c) Membuat refleksi dan menjelaskan pemikiran
terhadap ide-ide matematika.

d) Menyadari dan menggunakan kemampuan
membaca, menulis, mendengar, mengamati
mentafsir dan menilai ide-ide matematika.

Menurut Nasution, dalam situasi belajar, komunikasi

memegang peranan yang penting. Komunikasi merupakan suatu

bagian dari pengajaran. Komunikasi diperlukan untuk:7

6Noraini Idris, Pedagogi dalam pendidikan Matematik, Utusan Publications & Distributors
SDN BHD, Kuala Lumpur, 2005, h. 115.

7 Zakiyatul Fikriyyah, Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Dan Pemecahan Masalah
Matematis Siswa Terhadap Pelajaran Matematika Pokok Bahasan Logika Matematika Melalui
Belajar Dalam Kelompok Kecil Dengan Strategi Think Talk Write Pada Siswa Kelas X Sma
Negeri 2 Kudus Tahun Pelajaran 2006/2007, h. 15
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a) Membangkitkan dan memelihara perhatian siswa.
b) Memberitahukan dan memperlihatkan hasil

belajar yang diharapkan.
c) Merangsang siswa untuk mengingat kembali hal-

hal yang bertalian dengan topik-topik tertentu.
d) Menyajikan stimulus untuk mempelajari suatu

konsep, prinsip atau masalah.
e) Memberi bimbingan siswa dalam belajar.
f)Menilai hasil belajar siswa.

Tanpa komunikasi yang baik, maka perkembangan matematika

akan terhambat. Fakta ini menjadi tantangan bagi guru matematika

dalam usahanya untuk meningkatkan komunikasi matematika siswa.

Komunikasi menjadi salah satu yang utama dalam mengajar, menilai

dan dalam pembelajaran matematika. Dalam prinsip evaluasi, semua

aspek harus dinilai oleh seorang guru baik dari segi kognitif, afektif

dan psikomotor. Pada kurikulum baru, standar penilaian berkembang

dan menambahkan standar proses menjadi hal yang harus dinilai.

Salah satu dari standar  proses pembelajaran matematika adalah

komunikasi matematika siswa. Komunikasi dalam hal ini tidak

sekedar komunikasi secara lisan atau verbal tetapi juga komunikasi

secara tulisan. Standar komunikasi matematika menitik beratkan pada

pentingnya dapat berbicara, menulis, menggambarkan dan

menjelaskan konsep-konsep matematika. Belajar komunikasi

matematika membantu perkembangan interaksi dan pengungkapan

ide-ide di dalam kelas karena siswa belajar dalam suasana yang aktif.

Ketika sebuah konsep informasi matematika diberikan oleh

seorang guru kepada siswa ataupun ia mendapatkan sendiri melalui
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bacaan, maka saat itu juga sedang terjadi transfer informasi

matematika dari komunikator kepada komunikan. Baroody

menyatakan bahwa :

”ada dua alasan penting mengapa komunikasi dalam
matematik perlu dikembangkan dikalangan siswa.
Alasan yang pertama adalah bahwa mathematice as
language, artinya matematika tidak hanya sekedar alat
bantu berpikir, alat untuk menemukan pola,
menyelesaikan masalah ataupun mengambil kesimpulan
tetapi juga sebagai alat berharga untuk
mengkomunikasikan berbagai ide secara jelas, tepat dan
cermat. Kedua mathematics learning as social activity :
artinya sebagai aktivitas sosial dalam pembelajaran
matematika, juga sebagai wahana interaksi antar siswa
dan juga komunikasi antara guru dan siswa”.8

Menurut Sudrajat, kemampuan komunikasi matematika

merupakan kemampuan yang dapat menyertakan dan memuat

berbagai kesempatan untuk berkomunikasi dalam bentuk:9

a) merefleksikan benda-benda nyata, gambar atau ide-ide
matematika,

b) membuat model situasi atau persoalan menggunakan
metode oral / lisan, tertulis konkrit, grafik, dan aljabar,

c) menggunakan keahlian membaca, menulis, dan
menelaah untuk menginterpretasi dan mengevaluasi
ide-ide, simbol, istilah serta informasi matematika,

d) merespon suatu pernyataan/persoalan dalam bentuk
argumen yang meyakinkan.

Adapun kemampuan yang tergolong dalam komunikasi

matematika menurut Utari Sumarmo, diantaranya adalah:10

a) Menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda
nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model
matematika

8 Ansari. Komunikasi Matematik Konsep dan Aplikasi, Jakarta, Pena, 2009, h. 4
9 Isrok’atun, Meningkatkan Komunikasi Matematik Siswa SMP Melalui Realistic

Mathematics Education (RME) dalam Rangka Menuju Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), h. 8
10 Ibid, h. 9
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b) Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara
lisan atau tulisan,

c) Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang
matematika

d) Membaca dengan pemahaman suatu representasi
matematika tertulis

e) Membuat konjektur, merumuskan definisi, dan
generalisasi

f) Mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf
matematika dalam bahasa sendiri
Karena itu, kemampuan komunikasi matematik mencakup

beberapa hal, yaitu kemampuan menulis, kemampuan membaca,

kemampuan berdiskusi dan kemampuan menilai sebuah wacana.

NCTM menyebutkan standar komunikasi yang menunjukkan

kemampuan komunikasi matematika yang dimiliki semua siswa

adalah sebagai berikut:11

a) mengorganisasikan dan menggabungkan ide matematika
mereka dalamberkomunikasi;

b) mengkomunikasikan ide matematika yang sesuai /
masuk akal dan menyelesaikan bersama teman, guru
serta lainnya;

c) menganalisis dan mengevaluasi ide matematika dengan
ide-ide / strategi lainnya;

d) menggunakan bahasa matematika untuk
mengungkapkan pendapat dengan tepat.

Menurut NCTM  penekanan pengajaran matematika dengan

menekankan pada kemampuan komunikasi siswa akan memberi

manfaat dalam hal :12

a) guru dapat menginvetarisasi dan konsulidasi pemikiran
matematika siswa melalui komunikasi.

11 Qisthiani Nasikhah & Mujiyem Sapti, loc.cit
12 Teodora 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) download 20-
02-2013 h. 16
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b) siswa dapat mengkomunikasikan pemikiran matematika
secara terurut dan jelas pada teman, guru, dan lainnya.

c) guru dapat menganalisis dan menilai pemikiran
matematika siswa serta strategi yang digunakan .

d) Siswa dapat menggunakan bahasa matematika untuk
mengungkapkan ide matematika dengan tepat.

3) Penilaian Kemampuan Komunikasi Matematika

Kemampuan komunikasi siswa dapat diukur menggunakan

tugas baik tulisan maupun lisan. Dalam memberikan tugas guru

harus memperhatikan keterdapatan aspek komunikasi di dalamnya.

Komunikasi seharusnya difokuskan dalam pemberian tugas

matematika yang bermanfaat.

Kemampuan komunikasi matematika dalam penelitian ini

dibatasi pada kemampuan siswa dalam menuangkan ide ke bentuk

tulisan. Kemampuan menyampaikan ide atau gagasan dengan

menuliskan dan mengungkapkan dengan kata-kata yang

komunikatif. Aspek yang terlibat dalam komunikasi matematika

menurut Vermont Departement of Education adalah:13

a) menggunakan bahasa matematika secara akurat
dan menggunakannya untuk mengkomunikasikan
aspek-aspek  penyelesaian masalah

b) menggunakan representasi matematika secara
akurat dan mengkomunikasikan pemecahan
masalah

c) mempresentasikan pemecahan masalah yang
terorganisasi dan terstruktur dengan baik.

Pemberian skor hasil belajar siswa sehubungan dengan

peningkatan komunikasi matematika siswa adalah penekanan pada

13Ali mahmudi, Komunikasi Dalam Pembelajaran Matematika, tesis UNY, tidak diterbitkan,
2009,  h.3
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proses penemuan jawaban bukan penekanan pada hasil atau

produk. Pada soal uraian, sesuai dengan yang digunakan pada

penelitian ini adalah pengukuran kemampuan siswa pada setiap

langkah atau proses berfikirnya dalam menyelesaikan soal pada

setiap langkah-langkah penyelesaian dari soal tersebut.

Pada dasarnya pemberian skor dapat diatur sesuai dengan

bobot permasalahan dan kriteria jawaban yang diinginkan guru. Cai

Lane dan Jacobsin mengemukakan kriteria pemberian skor

kemampuan komunikasi matematika melalui “Holistic Scoring

Rubrics” yaitu sebagai berikut :14

14 Halmaheri, Mengembangkan Kemampuan Komunikasi dan Pemecahan Masalah
Matematis Siswa SLTP Melalui Strategi Think-Talk-Write dalam Kelompok Kecil, Bandung, tidak
diterbitkan, 2004, h.36-37
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TABEL II.1
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
matematis 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 mate-
matika dengan benar,
kemudian melakukan
perhitungan atau men-
dapatkan solusi secara
benar dan lengkap

4 Penjelasan secara
matematis masuk
akal dan jelas serta
tersusun secara
logis
Skor Maksimal =  4 Skor Maksimal = 3 Skor Maksimal =    3

Diadaptasi dari Cai Lane dan Jakabcsin (1996) dan Ansari (2004) serta
diadopsi dari Halmaheri ( 2004)

Pemberian skor jawaban siswa disusun berdasarkan tiga kemampuan

tersebut, hal ini disesuaikan dengan pedoman yang diusulkan Cai Lane dan

Jakabcsin (1996) dan Ansari (2004) sebagaimana disajikan pada Tabel II.1.

Penjabaran ketiga kemampuan komunikasi tersebut adalah kemampuan

menggambar meliputi kemampuan siswa mengungkap ide-ide matematis ke

dalam bentuk gambar, diagram, atau grafik; ekspresi matematis adalah
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kemampuan membuat model matematika; sedangkan menulis berupa kemampuan

memberikan penjelasan dan alasan dengan bahasa yang benar. Sesuai dengan

aspek-aspek tersebut, kemampuan komunikasi matematis siswa dapat terjadi jika

siswa belajar dalam pembelajaran kelompok dan berdiskusi. Melalui

pembelajaran berkelompok dan berdiskusi siswa dapat mengkomunikasikan

pemikiran mereka secara koheren pada teman-teman sekelas dan guru.15

4) Faktor yang Mempengaruhi komunikasi Matematika

Ansari menyebutkan ada beberapa faktor yang berkaitan

dengan kemampuan komunikasi matematika antara lain :16

a) Pengetahuan prasyarat
Pengetahuan prasyarat merupakan pengetahuan yang
telah dimiliki siswa sebagai akibat proses belajar
sebelumnya. Jenis kemampuan siswa tersebut
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.

Beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi kemampuan

komunikasi matematika siswa. Ketika siswa tidak menguasai

materi prasyarat, tentu ia akan mengalami kesulitan memahami

materi pelajaran selanjutnya sehingga siswa menjadi malu dan

15 Fachrozi, Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk MENINGKATKAN
Kemampuan Berfikir Kritis, Dan Komunikasi Matematika Siswa Sekolah Dasar, Aceh, ISSN
1412-565X, 2011, h. 82

16 Teodora Sipangkar, Op.Cit, h. 17
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proses pembelajaran tidak berjalan semestinya. Sejalan dengan

pengetahuan prasyarat, kemampuan membaca, diskusi dan menulis

serta pemahaman matematik juga sangat mempengaruhi

kemampuan matematika siswa. Siswa yang mengalami kesulitan

berdiskusi dan menulis akan mengalami kesulitan dalam

berkomunikasi matematika sehingga gagasan dan ide-ide yang

akan disampaikan dan diserap siswa tidak sempurna.

2. Model Pembelajaran Kooperatif

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk

pembelajaran yang berdasarkan faham Toeri 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.17

Menurut Montarela, “pembelajaran kooperatif secara umum

menyangkut teknik pengelompokkan yang di dalamnya siswa

bekerja terarah pada tujuan belajar bersama dalam kelompok kecil

yang umumnya terdiri dari empat atau lima siswa.”18

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran

dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang

17Trianto, Op.Cit, h. 28
18 Nur Azizah, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share Untuk Aktivitas Siswa

dan Hasil Belajar Matematika anak tunarungu, Jurnal Pendidikan Luar Biasa, APRIL 2008,
VOLUME 4,NOMOR 1
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tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas

kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja

sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran.

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 :19

1) S
aling 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) T
anggung 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) T
atap muka
Semua anggota kelompok harus saling berkomunikasi
diantara mereka dan terlibat dalam diskusi untuk
menyelesaikan tugas agar tujuan kelompok tercapai.

19 Risnawati, Op.Cit, h. 39-40
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4) K
omunikasi antar kelompok
Keberhasilan suatu kelompok akan bergantung pada
kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan
dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat
mereka

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

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.20

b. Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif

Zamroni mengemukakan bahwa manfaat penerapan belajar

kooperatif adalah dapat mengurangi kesenjangan pendidikan

khususnya dalam wujud input pada level individual.21 Dengan

belajar kooperatif diharapkan kelak akan muncul generasi baru

yang memiliki prestasi akademik yang cemerlang dan memiliki

solidaritas sosial yang kuat.

Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok

strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara

20Trianto, Op.Cit, h. 56
21 Ibid, h.57



24

berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.22 Berikut perbedaan

kelompok belajar kooperatif dengan kelompok belajar

konvensional.

TABEL II.2
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
cerciptanya 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
memberikan bantuan.

Kelompok belajar biasanyan homogen.

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 dan mengelola konflik secara
langsung diajarkan.

Keterampilan sosial sering tidak secara
langsung diajarkan.

Guru memerhatikan secara proses
kelompok yang terjadi dalam
kelompok-kelompok belajar.

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

22 Ibid, h.58-59
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Penekanan tidak hanya dalam
penyelesaian tugas tetapi juga
hubungan interpersonal (hubungan
antar pribadi yang saling menghargai).

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

Pada tabel tersebut terlihat bahwa kelompok belajar kooperatif

menuntut siswa untuk saling berbagi, memiliki ketergantungan yang positif

dan memiliki keterampilan sosial yang baik yang diperlukan dalam diskusi

sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik karena dikontrol oleh

guru, sedangkan pada kelompok belajar konvensional guru membiarkan

siswa yang pintar menjadi pemimpin kelompok dan mendominasi diskusi dan

proses pembelajaran dikelas sehingga siswa yang tidak bisa tidak mendapat

perhatian khusus.

2. Model Pembelajaran Kooperatif tipe Numbered Head Together
(NHT)

NHT merupakan model pembelajaran kooperatif yang terdiri atas

empat tahap yang digunakan untuk mereview fakta-fakta dan informasi dasar

yang berfungsi untuk mengatur interaksi siswa. Model pembelajaran ini juga

dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang tingkat kesulitannya

terbatas. NHT sering disebut berpikir secara kelompok. NHT digunakan untuk

melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam

suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran

tersebut. NHT merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang
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untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap

kelas tradisional.23

Selain itu, model pembelajaran kooperatif tipe NHT memberi

kesempatan kepada siswa untuk membagikan ide-ide dan mempertimbangkan

jawaban yang  tepat. Dengan adanya keterlibatan total semua siswa tentunya

akan berdampak positif terhadap motivasi belajar siswa. Menurut Nurhadi,

langkah-langkah NHT adalah sebagai berikut:24

TABEL II.3
TAHAPAN DALAM PEMBELAJARAN NHT

Tahapan Pembelajaran NHT Kegiatan Pembelajaran

Tahap 1: Penomoran Guru membagi siswa ke dalam
beberapa kelompok atau tim
yang beranggotakan 3-5 orang
dan setiap anggota kelompok
diberi nomor sehingga tiap
siswadalam tim tersebut
memiliki nomor yang berbeda.

Tahap 2: Pengajuan pertanyaan Guru mengajukan suatu
pertanyaan kepada para siswa.
Pertanyaan dapat bervariasi, dari
yang bersifat spesifik hingga
yang bersifat lebih umum.

Tahap 3: Berpikir bersama Siswa menyatukan pendapatnya
terhadap jawaban pertanyaan itu
dan meyakinkan tiap anggota
dalam timnya mengetahui
jawaban tersebut.

Tahap 4: Pemberian jawaban Guru memanggil siswa dengan
nomor tertentu, kemudian siswa
yang nomornya sesuai
mengacungkan tangannya dan
mencoba untuk menjawab
pertanyaan untuk seluruh kelas.

Diadopsi dari Nurhadi (2004)

23 Ibid, h. 82
24 Muhammad Thobroni & Arif Mustafa, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta, Ar-Ruzz

Media, 2012, h.297
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Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe NHT:25

a. setiap siswa menjadi siap semua
b. dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh
c. siswa yang pandai dapat mengajari siswa yang kurang

pandai

Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe NHT :

a. kemungkinan nomor yang telah dipanggil, dipanggil lagi
oleh guru

b. tidak semua kelompok dipanggil oleh guru.

Untuk meminimalisasi kelemahan model pembelajaran

kooperatif tipe NHT peneliti mengupayakan untuk tidak memanggil

anggota yang sama ditiap kelompok dan mengoptimalkan proses

pembelajaran sehingga setiap perwakilan ditiap kelompok bisa

dipanggil dan menjelaskan di depan kelas dengan cara membagi materi

pelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan jumlah kelompok yang

akan dibentuk dan menyusun soal sesuai dengan jumlah siswa ditiap

kelompok sehingga kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe

NHT dapat diatasi.

B. Hubungan Model Pembelajaran Kooperatif tipe NHT dengan
Kemampuan Komunikasi Matematika

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang

menyenangkan yang dikemas dalam belajar berkelompok. Diskusi

kelompok memungkinkan siswa berlatih untuk mengekspresikan

pemahaman, memverbalkan proses berfikir dan mengklarifikasi

kepahaman atau ketidakpahaman siswa. Dalam proses diskusi

25Iif Khoiru Ahmad dkk, Strategi Pemblajaran Sekolah Terpadu, Surabaya, Prestasi Pustaka
Publisher, 2011, h.60
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kelompok, akan terjadi pertukaran ide dan pemikiran antarsiswa. Hal ini

akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun

pemahaman matematikanya. Percakapan antar siswa dan guru juga akan

mendorong atau memperkuat pemahaman yang mendalam akan

konsep-konsep matematika ketika siswa berfikir, merespon, berdiskusi,

mengelaborasi, menulis, membaca, mendengarkan dan menemukan

konsep-konsep matematika. Mereka mempunyai berbagai keuntungan,

yaitu berkomunikasi untuk belajar matematika dan belajar untuk

berkomunikasi secara matematik.26 Menurut Kagan NHT memberikan

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan

mempertimbangkan jawaban yang  tepat. Selain itu juga dapat

mendorong siswa untuk meningkatkan kerja sama mereka.27 Siswa

diberikan cukup waktu untuk mendiskusikan materi yang diberikan

oleh guru bersama anggota kelompoknya. Dalam pembelajaran ini guru

hanya berperan sebagai fasilitator, sehingga siswa diharapkan mampu

mengembangkan kemampuan komunikasi matematika yang mereka

miliki. Aspek yang terlibat dalam komunikasi matematika menurut

Vermont Departement of Education adalah:28

1. menggunakan bahasa matematika secara akurat dan
menggunakannya untuk mengkomunikasikan aspek-
aspek  penyelesaian masalah

2. menggunakan representasi matematika secara akurat
dan mengkomunikasikan pemecahan masalah

3. mempresentasikan pemecahan masalah yang
terorganisasi dan terstruktur dengan baik.

26 Ali mahmudi, op.cit, h. 4
27Anita Lie, op.cit, h.59
28Ali mahmudi, loc.cit
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Slavin mengemukakan bahwa ada dua alasan penggunaan

pembelajaran kooperatif untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang

selama ini memiliki kelemahan, yaitu:29

1. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa
penggunaan pembelajaran kooperatif dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus dapat
meningkatkan kemampuan hubungan sosial,
menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dari
orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri.

2. Pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan
siswa dalam berfikir, memecahkan masalah dan
mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan.

Komunikasi matematika mempunyai peranan yang besar

terhadap perkembangan belajar siswa. Bagaimana interaksi siswa di

dalam kelas dan cara siswa mengungkapkan pendapat di dalam kelas

dan di dalam kelompok yang terbentuk di dalam kelas. Interaksi yang

terjadi yang berperan dalam meningkatkan komunikasi matematika

adalah interaksi yang bersifat positif. Contoh dari interaksi adalah pada

saat siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal yang

diberikan oleh guru. Apabila siswa mempunyai kemampuan

komunikasi matematika yang baik, maka siswa  akan dapat

mengerjakan soal tersebut, yaitu dengan cara bertanya kepada teman,

dan mengungkapkan pendapat di dalam kelompoknya, maka kesulitan

demi kesulitan akan dapat teratasi.

29Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta,
Kencana, 2010, h.242
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Proses dari interaksi ini akan mampu meningkatkan

kemampuan komunikasi matematika siswa dan apabila telah terjadi

peningkatan pada kemampuan komunikasi matematika siswa maka

akan terjadi juga peningkatan pada hasil belajar siswa. Demikianlah

bagaimana komunikasi matematika berperan dalam pengembangan

potensi belajar siswa.

Menurut Arends, NHT merupakan suatu model pembelajaran

kooperatif dengan menggunakan pendekatan struktural yang dirancang

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa.30 Model pembelajaran yang

melibatkan lebih banyak siswa untuk meriview berbagai materi yng

dibahas dalam sebuah pelajaran dan untuk memeriksa pemahaman

mereka tentang isi pelajaran itu. Selain itu, pada pembelajaran NHT

dituntut kemampuan siswa untuk memberikan penjelasan kepada

temannya.  Kerjasama kelompok  dibutuhkan dalam mencapai tujuan

pembelajaran yang telah ditentukan. Semua anggota kelompok

mempunyai peran untuk saling menjelaskan kepada anggota

kelompoknya. Hal ini akan  membantu siswa untuk dapat

berkomunikasi kepada orang lain.

Dari penjelasan tersebut, diharapkan dengan diterapkan model

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together ini dapat

meningkatkan komunikasi matematika siswa, karena siswa diberikan

kemudahan dalam menyelesaikan persoalan secara berkelompok,

30 Qisthiani Nasikhah & Mujiyem Sapti, loc.cit



31

kemudian dapat mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya di

depan kelas kepada kelompok lain, sehingga efektivitas belajar siswa

menjadi maksimal dan apa yang diharapkan guru untuk meningkatkan

hasil belajar matematika siswa dapat tercapai.

C. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desy

Angreini mahasiswa UIN SUSKA dengan judul Perbandingan  Hasil

Belajar  Matematika  dengan Menggunakan  Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe Number Head Together (NHT) dan Tipe Student Team

Achievement Division (STAD) pada Siswa MTs Muhammadiyah

Penyasawan Kecamatan Kampar tahun 2012. Dari penelitian ini, diperoleh

kesimpulan bahwa Model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih baik

dalam memperbaiki hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan

lingkaran dibandingkan dengan model pembelajaran tipe STAD.

Penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Merry Murdiyanti dalam

karya tulis yang berjudul Penerapan Pembelajaran Kooperatif Numbered

Heads Together (NHT) untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar

Biologi Siswa Kelas VIIG SMP N 3 Lawang. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa penerapan model NHT dapat digunakan untuk

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dan disarankan untuk dapat

digunakan dalam semua materi pelajaran yang sesuai.
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Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis

dengan penelitian yang relevan adalah penulis ingin menelaah adakah

pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head

Together terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa. Berdasakan

latar belakang itulah penulis mencoba meneliti tentang pengaruh

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together

terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa SMP Negeri 029

Pekanbaru.

D. Konsep Operasional

Adapun konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah:

1. Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT

Adapun langkah-langkah dari NHT yaitu sebagai berikut :

a) Persiapan

1) Memilih suatu pokok bahasan

Untuk suatu model pembelajaran kooperatif tipe NHT disiapkan

materi yang akan disajikan dalam pembelajaran serta menentukan

indikator yang akan dicapai selama proses pembelajaran.

2) Membuat LKS

LKS berisikan soal-soal penerapan dari pokok bahasan yang akan

diteliti.

3) Membuat RPP sesuai dengan materi yang akan disajikan dalam

pembelajaran.

4) Membagi siswa dalam kelompok kooperatif tipe NHT.



33

b) Penyajian Kelas

Penyajian kelas dimulai dengan pendahuluan dan penyampaian

informasi tentang tujuan dan mekanisme pembelajaran yang akan

dilakukan. Pada pendahuluan guru menyampaikan materi apa yang

akan dipelajari dalam kelompok, mengapa hal itu dipelajari dan tujuan

dari pelajaran yang ingin dicapai. Hal ini bertujuan untuk memotivasi

siswa terhadap konsep yang akan dipelajari. Selanjutnya guru

menginformasikan teknis pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe

NHT yang akan dilakukan siswa dimana siswa belajar dalam

kelompok kooperatif tipe NHT untuk memecahkan masalah

komunikasi matematika yang terdapat pada LKS.

c) Kegiatan Kelompok

1) Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok berdasarkan

rancangan yang telah dipersiapkan dan membagikan LKS.

2) Guru menjelaskan materi secara garis besarnya saja.

3) Guru memberikan soal pada masing-masing kelompok dan

memberikan kesempatan untuk menyelesaikan soal tersebut.

4) Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap  benar dan

memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawabannya.

5) Guru memanggil salah satu nomor secara acak. Siswa dengan

nomor yang dipanggil mempresentasikan hasil kerja kelompok

mereka.

6) Guru mengamati dan membimbing siswa dalam mengerjakan LKS.
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7) Melalui bimbingan guru, salah seorang dari siswa diminta untuk

menyimpulkan pelajaran.

d) Evaluasi

Evaluasi dikerjakan secara individu dalam waktu yang telah

ditentukan oleh guru. Pada saat evaluasi ini siswa harus menunjukkan

penguasaan tentang materi yang telah dibahas dalam kegiatan

kelompok. Skor yang telah diperoleh siswa diproses untuk mengatahui

sejauh apa pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari dan

bagaimana kemampuan komunikasi matematika siswa tersebut.

e) Penghargaan Kelompok

Guru memberikan penghargaan kelompok berdasarkan presentasi

perwakilan anggota kelompoknya dengan penghargaan secara verbal

maupun non verbal.

2. Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa

Kemampuan komunikasi matematika siswa menggunakan

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together ini dapat dilihat

dari hasil belajar didapat dari tes yang dilaksanakan pada akhir pertemuan

yang dilakukan setelah penerapan pembelajaran kooperatif tipe Numbered
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Head Together, sedangkan kemampuan komunikasi siswa untuk yang

menggunakan pembelajaran biasa dapat dilihat dari tes akhir pertemuan.

Adapun kemampuan yang tergolong dalam kemampuan

komunikasi matematika yang akan dicapai oleh siswa selama proses

pembelajaran adalah sebagai berikut:

a. Siswa dapat memberikan penjelasan dan alasan dengan bahasa

yang tepat

b. Siswa dapat mengungkapkan ide-ide matematis ke dalam bentuk

gambar, diagram, atau grafik

c. Siswa dapat membuat dugaan pemodelan matematika dengan

benar

Penskoran pada tiap-tiap indikator adalah sebagai berikut:

1. Indikator pertama termasuk pada penskoran menulis.

2. Indikator kedua termasuk pada penskoran menggambar.

3. Indikator ketiga termasuk pada penskoran ekspresi

matematis.

Penskoran komunikasi matematika dapat dilihat dari tabel berikut.
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TABEL II.4
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
matematis 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 mate-
matika dengan benar,
kemudian melakukan
perhitungan atau men-
dapatkan solusi secara
benar dan lengkap

4 Penjelasan secara
matematis masuk
akal dan jelas serta
tersusun secara
logis
Skor Maksimal =  4 Skor Maksimal = 3 Skor Maksimal =    3
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Diadaptasi dari Cai Lane dan Jakabcsin (1996) dan Ansari (2004) serta
diadopsi dari Halmaheri ( 2004)

Soal tes kemampuan komunikasi matematika yang menggunakan

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together sama dengan soal

tes kemampuan komunikasi matematika dengan menggunakan

pembelajaran biasa. Tes ini dilakukan pada waktu yang bersamaan. Siswa

diberi waktu selama 2 jam pelajaran (2 x 40 menit). Setelah tes selesai dan

dikumpulkan, selanjutnya hasil tes dianalisa apakah terdapat perbedaan

kemampuan komunikasi matematika siswa SMP N 029 Pekanbaru yang

meggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho)

sebagai berikut:

Ha : µeksperiment ≠ µkontrol

ada perbedaan antara kemampuan komunikasi matematika

siswa yang menerapkan model pembelajaran koopertif tipe

NHT dengan siswa yang menerapkan pembelajaran

konvensional.

Ho : µeksperiment = µkontrol

tidak ada perbedaan antara kemampuan komunikasi

matematika siswa yang menerapkan model pembelajaran
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koopertif tipe NHT dengan siswa yang menerapkan

pembelajaran konvensional.


