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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kemampuan Komunikasi Matematika 

  Komunikasi dalam pembelajaran matematika adalah 

penting karena dapat membantu guru memahami kemampuan 

siswa dalam menginterpretasi dan mengekspresikan 

pemahamannya tentang konsep dan proses matematika yang 

mereka pelajari. Secara umum komunikasi dapat diartikan sebagai 

suatu peristiwa saling menyampaikan informasi dari komunikator 

kepada komunikan dalam suatu komunitas. Sedangkan menurut 

Shadiq (2009), komunikasi adalah proses untuk memberi dan 

menyampaikan arti dalam usaha untuk menciptakan pemahaman 

bersama. Dalam sebuah pembelajaran, komunikasi akan terjadi 

apabila ada interaksi antar guru dengan siswa ataupun siswa 

dengan siswa yang akan membuat pembelajaran menjadi lebih 

hidup. Dalam matematika, berkomunikasi mencakup 

ketrampilan/kemampuan untuk membaca, menulis, menelaah dan 

merespon suatu informasi. 

  Dalam komunikasi matematika, siswa dilibatkan secara 

aktif untuk berbagi ide dengan siswa lain dalam mengerjakan soal-

soal matematika. Sebagaimana dikatakan Syaban (2008) bahwa: 

“Komunikasi matematika merupakan refleksi pemahaman 

            8 
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matematik dan merupakan bagian dari daya matematik. Siswa-

siswa mempelajari matematika seakan-akan mereka berbicara dan 

menulis tentang apa yang mereka sedang kerjakan. Mereka 

dilibatkan secara aktif dalam mengerjakan matematika, ketika 

mereka diminta untuk memikirkan ide-ide mereka, atau berbicara 

dengan dan mendengarkan siswa lain, dalam berbagi ide, strategi 

dan solusi.”. Jadi dalam pembelajaran matematika, ketika sebuah 

konsep informasi matematika diberikan oleh seorang guru kepada 

siswa ataupun siswa dilibatkan secara aktif dalam mengerjakan 

matematika, memikirkan ide-ide mereka, menulis, atau berbicara 

dengan dan mendengarkan siswa lain, dalam berbagi ide, maka saat 

itu sedang terjadi transformasi informasi matematika dari 

komunikator kepada komunikan, atau sedang terjadi komunikasi 

matematika. Respon yang diberikan komunikan merupakan 

interpretasi dan respon itu seringkali menjadi masalah istimewa. 

Hal ini sebagai salah satu akibat dari karakteristik matematika yang 

sarat dengan  istilah dan simbol. Oleh karena itu, kemampuan 

berkomunikasi dalam matematika menjadi tuntutan khusus. 

  Menurut Soekamto (1993: 78), dilihat dari prosesnya 

komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal 

adalah komunikasi yang terdiri atas komunikasi tulis dan 

komunikasi lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah 
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komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak gerik, gambar, 

lambang, mimik muka, dan lain sebagainya. 

  Kemampuan komunikasi dalam matematika bukan hanya 

sekedar menyatakan ide melalui tulisan melainkan juga 

mengungkapkan ide matematika secara lisan. Kemampuan 

komunikasi matematika tertulis merupakan kemampuan yang dapat 

menyertakan dan memuat berbagai kesempatan berkomunikasi 

dalam bentuk: 1) merefleksikan benda-benda nyata, gambar, atau 

ide-ide matematika, 2) membuat model situasi atau persoalan 

menggunakan metode oral/lisan, tertulis, konkret, grafik, atau 

aljabar, 3) menggunakan keahlian membaca, menulis, dan 

menelaah untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide, 

simbol, istilah serta informasi matematika, 4) merespon suatu 

pernyataan/persoalan dalam bentuk argumen yang meyakinkan. 

Sedangkan komunikasi matematika lisan meliputi kemampuan 

siswa: 1) mengajukan pertanyaan, 2) menjawab pertanyaan, 3) 

menyampaikan pendapat/sanggahan, 4) mempresentasikan hasil 

jawaban. Arians (2007) 

  Menurut Cockroft (dalam Shadiq, 2009) menyatakan 

bahwa matematika merupakan alat komunikasi yang sangat kuat, 

teliti, dan tidak membingungkan. Hal ini terbukti dari banyaknya 

persoalan ataupun yang disampaikan dalam bahasa matematika 

karena mengkomunikasikan ide dengan bahasa matematika justru 
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lebih praktis, sistematis, dan efisien. Sedangkan menurut Dimyati 

dan Mudjiono (2008: 143) menyatakan bahwa kemampuan 

berkomunikasi dengan orang lain merupakan dasar untuk segala 

yang kita kerjakan. Grafik, bagan, peta, lambang-lambang, 

diagram, persamaan matematik, dan demonstrasi visual, sama 

baiknya dengan kata-kata yang ditulis atau dibicarakan, semuanya 

adalah cara-cara komunikasi yang seringkali digunakan dalam ilmu 

pengetahuan. Komunikasi efektif yang jelas, tepat, dan tidak 

samar-samar menggunakan ketrampilan-ketrampilan yang perlu 

dalam komunikasi, hendaknya dilatih dan dikembangkan pada diri 

siswa. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua orang 

mempunyai kebutuhan untuk mengemukakan ide, perasaan, dan 

kebutuhan lain pada diri kita. 

  Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan 

pengertian komunikasi matematika adalah sebagai berikut: 

1. Interaksi antar komunikator dan komunikan ketika pemberian 

konsep informasi matematika baik secara tertulis maupun lisan. 

2. Proses untuk menyampaikan pengetahuan matematika dalam 

usaha untuk mencapai pemahaman bersama. 

B. Pembelajaran Kooperatif 

  Menurut Wena (2009: 189), pembelajaran kooperatif adalah 

sistem pembelajaran yang berusaha memanfaatkan siswa lain 

sebagai sumber belajar, disamping guru dan sumber belajar yang 
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lainnya. Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa 

membentuk kelompok kecil dan saling mengajar sesamanya untuk 

mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif muncul dari 

konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami 

konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya. 

  Tujuan dibentuknya kelompok dalam pembelajaran 

kooperatif adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua 

siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan 

kegiatan belajar. Para ahli telah menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif dapat meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas 

akademik, unggul dalam membantu siswa memahami konsep-

konsep yang sulit, dan membantu siswa menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran kooperatif juga sangat 

tepat digunakan untuk melatih ketrampilan-ketrampilan kerja sama 

dan kolaborasi, dan juga ketrampilan-ketrampilan tanya jawab. 

(Trianto, 2010: 56-60) 

  Menurut Roger dan David Johnson (dalam Lie, 2010: 31-

35), terdapat lima unsur penting dalam pembelajaran kooperatif 

agar dapat mencapai hasil yang maksimal, yaitu: 

1. Saling ketergantungan positif. Dalam belajar kooperatif siswa 

merasa bahwa mereka sedang bekerja sama untuk mencapai satu 

tujuan dan terikat satu sama lain. Seorang siswa tidak akan 

sukses kecuali semua anggota kelompoknya juga sukses. Siswa 
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akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok 

yang juga mempunyai andil terhadap suksesnya kelompok. 

Contoh: Sesama anggota kelompok berusaha untuk 

       mendapatkan hasil yang memuaskan, maka antar    

       sesama anggota kelompok harus bisa menerapkan 

       prinsip saling ketergantungan positif dengan bekerja  

       sama dengan baik dan saling mendukung satu sama lain 

       untuk mencapai keberhasilan bersama.     

2. Tanggung jawab perseorangan. Tanggung jawab perseorangan 

dalam belajar kooperatif dapat berupa tanggung jawab siswa 

dalam hal: 1) membantu siswa yang membutuhkan bantuan dan 

2) siswa tidak dapat hanya sekedar “membonceng” pada hasil 

kerja teman jawab siswa dan teman sekelompoknya. 

Contoh: Semua anggota dalam kelompok harus bekerja dan  

       berusaha semaksimal mungkin, tidak ada yang       

       menggantungkan pekerjaannya pada teman yang     

       lainnya. 

3. Tatap muka. Setiap siswa harus diberikan kesempatan untuk 

bertemu muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan 

memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi yang 

menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi ini adalah 

menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisi 

kekurangan masing-masing. Hal ini, terjadi dalam hal seorang 
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siswa akan membantu siswa lain untuk sukses sebagai anggota 

kelompok. Saling memberikan bantuan ini akan berlangsung 

secara alamiah karena kegagalan seseorang dalam kelompok 

memengaruhi suksesnya kelompok. Interaksi yang terjadi dalam 

belajar kooperatif adalah dalam hal tukar menukar ide mengenai 

masalah yang sedang dihadapi bersama. 

Contoh: Untuk mendapatkan hasil pemecahan masalah yang  

        maksimal dalam suatu kelompok diskusi maka antar  

        anggota yang satu dengan yang lainnya harus saling  

        membantu dan tukar menukar ide gagasanya. 

4. Komunikasi antar anggota. Dalam belajar kooperatif, selain 

dituntut untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan siswa lain 

dalam kelompoknya. Keberhasilan suatu kelompok juga 

bergantung pada kesediaan semua anggotanya untuk saling 

mendengarkan dan kemampuan mereka dalam mengutarakan 

pendapat. 

Contoh: Dalam suatu diskusi kelompok, setiap anggota harus  

       dapat mengungkapkan ide gagasannya kepada anggota  

        lain, dan saling menerima pendapat satu sama lain.   

5. Evaluasi proses kelompok. Belajar kooperatif tidak akan 

berlangsung tanpa proses kelompok. Proses kelompok terjadi 

jika anggota kelompok mendiskusikan bagaimana mereka akan 

mencapai tujuan dengan baik dan membuat hubungan kerja 
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yang baik. Kegiatan evaluasi proses kelompok ini sangat perlu 

untuk mengevaluasi kerja kelompok dan hasil kerja sama agar 

dapat berjalan lebih efektif. 

Contoh: Dalam diskusi kelompok, antar anggota kelompok  

       harus kompak untuk mencapai tujuan dan kesuksesan   

       bersama, dan diadakan evaluasi agar saling mengetahui        

       dan terjadi keterbukaan supaya kerja sama berjalan  

       lebih efektif. 

  Menurut Ibrahim (dalam Trianto, 2010: 66-67), 

menyatakan bahwa terdapat enam langkah utama dalam 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 
Langkah Aktifitas Guru 

Langkah-1 
      Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

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

Langkah-2 
      Menyajikan informasi 

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

Langkah-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. 

Langkah-4 
      Membimbing 

kelompok bekerja dan 
belajar 

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

Langkah-5 
      Evaluasi 

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

Langkah-6       Guru mencari cara-cara untuk 
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      Memberikan 
penghargaan 

menghargai baik upaya maupun hasil 
belajar individu dan kelompok. 

 

C. Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

  Strategi Think Pair Share (TPS) atau berpikir berpasangan 

berbagi adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa. Strategi Think 

Pair Share ini berkembang dari penelitian belajar kooperatif dan 

waktu tunggu. Pertama kali dikembangkan oleh Frank Lyman dan 

koleganya di Universitas Maryland sesuai yang dikutip Arends 

(1997), menyatakan bahwa Think Pair Share merupakan suatu cara 

yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. 

Dengan asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi membutuhkan 

pengaturan untuk mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan 

prosedur yang digunakan dalam Think Pair Share dapat memberi 

siswa lebih banyak berpikir, untuk merespons, dan saling 

membantu. (Trianto, 2010: 81) 

  Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat mengembangkan 

ketrampilan berfikirnya untuk mengkomunikasikan gagasan atau 

ide-ide melalui model matematika dan bekerja sama saling 

membantu dalam kelompok kecil. 

1. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

menurut Trianto (2010: 81-82), sebagai berikut: 
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a. Langkah 1: Berpikir (thinking) 

Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang 

dikaitkan dengan pelajaran, dan meminta siswa menggunakan 

waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri jawaban atau 

masalah. Proses think dimulai pada saat guru melakukan 

demonstrasi untuk menggali konsepsi awal siswa. Pada tahap 

ini, siswa diberi batasan waktu (“think time”) oleh guru untuk 

memikirkan jawabannya secara individual terhadap 

pertanyaan yang diberikan. Dalam penentuannya, guru harus 

mempertimbangkan pengetahuan dasar siswa dalam 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Siswa berusaha dengan 

kemampuan berfikirnya untuk mengungkapkan ide-ide yang 

dimilikinya, sehingga dapat mengekspresikan, 

menginterpretasikan ide-ide matematis baik secara lisan 

maupun tulisan. 

Misalnya: Guru membimbing siswa dengan memberikan  

    permasalahan berupa latihan soal dalam bentuk  

               LKS yang terkait dengan menyelesaikan masalah  

               dengan menggunakan konsep himpunan  untuk  

               diselesaikan secara individu. 

b. Langkah 2: Berpasangan (pairing)  

Selanjutnya guru meminta siswa untuk berpasangan dan 

mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Interaksi 
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selama waktu yang disediakan dapat menyatukan jawaban 

jika suatu pertanyaan yang diajukan atau menyatukan 

gagasan apabila suatu masalah khusus yang diidentifikasi. 

Secara normal guru memberi waktu tidak lebih 4 atau 5  

menit untuk berpasangan. Pada tahap ini, guru 

mengelompokkan siswa secara berpasangan. Kemudian siswa 

mulai bekerja dengan pasangannya untuk mendiskusikan 

mengenai jawaban atas permasalahan yang telah diberikan 

oleh guru. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk 

mendiskusikan berbagai kemungkinan jawaban secara 

bersama. Melalui diskusi ini siswa dapat mengembangkan 

cara berfikirnya dengan saling bertukar pikiran untuk 

memberikan gagasan satu sama lain lalu mengembangkannya 

untuk mencari kesepakatan jawaban yang dianggap paling 

benar. 

Misalnya: Guru membimbing siswa untuk berpasangan  

               dengan teman sebangkunya dan mendiskusikan  

    jawaban LKS yang telah diberikan sebelumnya  

               bersama teman sebangkunya. 

c. Langkah 3: Berbagi (sharing) 

Pada langkah ini, guru meminta pasangan-pasangan untuk 

berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka 

bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari 
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pasangan ke pasangan dan melanjutkan sampai sekitar 

sebagian pasangan mendapat kesempatan untuk melaporkan. 

Guru meminta pasangan-pasangan tersebut untuk berbagi 

hasil pemikiran mereka dengan pasangan lain atau dengan 

seluruh kelas. Langkah ini merupakan penyempurnaan dari 

langkah-langkah sebelumnya, dalam arti bahwa langkah ini 

menolong agar semua kelompok menjadi lebih memahami 

mengenai pemecahan masalah yang diberikan berdasarkan 

penjelasan kelompok lain. Hal ini juga agar siswa benar-

benar mengerti ketika guru memberikan koreksi maupun 

penguatan di akhir pembelajaran. 

Misalnya: Guru meminta beberapa kelompok (pasangan)  

    untuk mempresentasikan hasil jawaban dari hasil  

    diskusi yang telah mereka lakukan, dan meminta  

    pasangan lain untuk  menanggapinya.  

  Sutrisno (2007), berpendapat bahwa pembelajaran 

kooperatif Think Pair Share akan membantu siswa secara individu 

membangun kepercayaan diri terhadap kemampuannya untuk 

menyelesaikan masalah matematika, sehingga akan mengurangi 

bahkan menghilangkan rasa cemas terhadap matematika yang 

banyak dialami para siswa. Sedangkan menurut Underwood (dalam 

Rahim, 2010) menyatakan bahwa jumlah latihan melalui kerja 

berpasangan atau kelompok yang didapat setiap siswa akan 
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meningkat tajam. Oleh karena itu, pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share ini sangatlah sistematis sehingga waktu yang 

diberikan siswa untuk berpikir cukup banyak dan memungkinkan 

siswa untuk dapat memecahkan masalah yang diberikan. Pada 

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan komunikasi matematika 

siswa, karena untuk memecahkan masalah diperlukan kemampuan 

dalam mengkomunikasikan ide-ide matematik. 

2. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share menurut Lie (2010: 46) adalah sebagai berikut: 

a. Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

1) Meningkatkan pertisipasi untuk belajar. 

2) Cocok untuk tugas sederhana. 

3) Lebih banyak kesempatan untuk kontribusi masing-

masing anggota kelompok. 

4) Interaksi lebih mudah. 

5) Lebih mudah dan cepat membentuknya. 

b. Kelemahan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

1) Banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor. 

2) Lebih sedikit ide yang muncul. 

3) Jika ada perselisihan, tidak ada penengah. 
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D. Himpunan  

  Standar Kompetensi: 

4. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam  

     pemecahan masalah. 

  Kompetensi Dasar:  

4.3  Melakukan operasi irisan, gabungan, selisih, dan komplemen           

       pada himpunan. 

4.4  Menyajikan himpunan dengan diagram Venn. 

4.5  Menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. 

E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Indikator komunikasi matematik tertulis adalah: 
1. Merefleksikan benda-benda nyata, gambar, atau ide-ide matematika. 
2. Membuat model situasi atau persoalan menggunakan metode oral/lisan, 

tertulis, konkret, grafik, atau aljabar. 
3. Menggunakan keahlian membaca, menulis, dan menelaah untuk 

menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide, simbol, istilah serta 
informasi matematika. 

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

Berdasarkan hasil observasi indikator-indikator di atas dinyatakan rendah. 

 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share yaitu: 
Langkah 1 : Berpikir (thinking) 
Langkah 2 : Berpasangan (pairing) 
Langkah 3 : Berbagi (sharing) 

Dengan adanya perlakuan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 
Share diharapkan kemampuan komunikasi matematika tertulis dapat 
meningkat. 
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  Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

dilaksanakan melalui 3 langkah. Langkah-langkah dari 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat digunakan 

untuk meningkatkan indikator kemampuan komunikasi karena 

didalamnya terdapat langkah Think , Pair, Share. 

  Pada langkah Thinking guru mengarahkan siswa dalam 

mengerjakan permasalahan secara mandiri dengan menggunakan 

semua kemampuan berfikirnya maka siswa dituntut untuk dapat (1) 

merefleksikan benda-benda nyata, gambar, atau ide-ide 

matematika, (2) membuat model situasi atau persoalan 

menggunakan metode oral/lisan, tertulis, konkret, grafik, atau 

aljabar, (3) menggunakan keahlian membaca, menulis, dan 

menelaah untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide, 

simbol, istilah serta informasi matematika, (4) merespon suatu 

pernyataan/persoalan dalam bentuk argumen yang meyakinkan. 

  Pada langkah Pairing guru mengarahkan siswa untuk 

mendiskusikan secara berpasangan, melalui diskusi siswa dapat 

mengembangkan cara berfikirnya. Setelah siswa diberi kesempatan 

berfikir secara mandiri kemudian siswa diberi kesempatan untuk 

mengembangkan ide dengan bekerja sama untuk mencari 

kesepakatan jawaban yang dianggap paling benar. Oleh karena itu 

pada langkah ini dapat digunakan untuk meningkatkan indikator-

indikator komunikasi matematika. 
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  Pada langkah Sharing guru meminta pasangan-pasangan 

untuk berbagi dengan keseluruhan kelas atas apa yang telah mereka 

bicarakan dengan menggunakan semua kemampuan 

komunikasinya sehingga siswa dituntut agar dapat (1) mengajukan 

pertanyaan, (2) menjawab pertanyaan, (3) menyampaikan 

pendapat/sanggahan, (4) mempresentasikan hasil jawaban. Dengan 

adanya kegiatan sharing ini maka ide-ide saling bermunculan 

sehingga langkah ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

indikator komunikasi matematika.  

F. Hipotesis Tindakan  

  Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pikir 

maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada 

peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa kelas VII 

B di SMP Negeri 2 Sumbang melalui pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share. 
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