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BAB II  

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Menurut Carl I. Hovland (Effendy ,2009 : 10) ilmu komunikasi 

adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas 

penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Menurut 

Mulyana (2008 : 3) komunikasi adalah proses berbagi makna melalui 

perilaku verbal dan nonverbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi 

jika melibatkan dua orang atau lebih.  

Untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, siswa-siswa 

dapat menyampaikan informasi dengan bahasa matematika. Komunikasi 

matematis adalah suatu proses penting untuk mempelajari matematika 

karena melalui komunikasi siswa dapat memperjelas, memperluas dan 

memahami ide-ide matematis (Ontario Ministry of Education, 2010). 

Menurut Sumarmo (Susanto, 2015 : 215) komunikasi matematis 

siswa dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam hal-hal, sebagai 

berikut: 

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

matematika 

b. Menjalaskan ide situasi, dan relasi matematika secara lisan dan 

tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. 
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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. Mambuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan 

generalisasi 

g. Menjelaskan dan membuat pernyataan tentang matematika yang 

telah dipelajari. 

Berdasarkan literatur di atas dapat disimpulkan bahwa kemapuan 

komunikasi matematika adalah kemampuan siswa dalam 

menghubungkan benda-benda nyata, diagram, dan gambar kedalam ide 

dan gagasan matematika, serta dijelaskannya kedalam bentuk lisan 

maupun tulisan dalam bentuk gambar atau grafik dan dijelaskan kedalam 

pernyataan tentang matematika yang telah dipelajari. Adapun indikator 

kemampuan komunikasi yang akan digunakan peneliti dalam penelitian 

ini: 

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

matematika 

b. Menjalaskan ide situasi, dan relasi matematika secara tulisan dengan 

benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. 

c. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika 
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2. Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning (PBL) dalam istilah Bahasa Indonesia 

sering diartikan dengan pembelajaran berbasis masalah. Boud dan Fellati 

(Rusman, 2013 : 230) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis 

masalah adalah inovasi yang paling signifikan dalam pendidikan. 

Margetson (Rusman, 2013 : 230) mengemukakan bahwa kurikulum PBM 

membantu untuk meningkatkan perkembangan ketrampilan belajar 

sepanjang hayat dalam pola pikir yang terbuka, efektif, kritis dan belajar 

aktif. Kurikulum PBM memfasilitasi keberhasilan memecahkan masalah, 

komunikasi, kerja kelompok dan keterampilan interpersonal dengan lebih 

baik disbanding pendekatan yang lain. 

Menurut Kokasih (2014) menyatakan bahwa PBL adalah model 

pembelajaran yang berdasar pada masalah-masalah yang dihadapi siswa 

terkait dengan KD yang sedang dipelajari siswa. Selain itu Ibrahim dan 

Nur (Rusman, 2014 : 241) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis 

masalah merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan 

untuk merangsang kemampuan berfikir tingkat tinggi dalam situasi yang 

berorientasi pada masalah dunia nyata. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dengan 

menggunakan  model pembelajaran PBL terdapat langkah-langkah yang 

akan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Menurut 

Arend (2008 : 57), terdapat lima fase dalam pelaksanaan model 

pembelajaran PBL yaitu: 
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1) Fase 1 : Memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada        

siswa. 

Guru membahas tujuan pembelajaran, mendeskripsikan berbagai 

kebutuhan logistik penting, dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

kegiatan mengatasi masalah. 

2)  Fase 2 : Mengorganisasikan siswa untuk meneliti 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas-tugas belajar yang terkait dengan permasalahan. 

3)  Fase 3 : Membantu investigasi mandiri dan kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang tepat, 

melaksanakan eksperimen, dan mencari penjelasan dan solusi 

terhadap masalah yang sedang dihadapi. 

4)  Fase 4 : Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit 

Guru membantu siswa  dalam  merencanakan  dan  menyiapkan 

artefak-artefak  yang tepat dapat berupa laporan, rekaman video, dan 

model-model. Dan membantu mereka untuk penyampaiannya kepada 

siswa lain. 

5)  Fase 5 : Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Mengatasi Masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap investigasi  

dan  proses-proses  yang  mereka  gunakan  dalam menyelesaikan 

masalah yang mereka gunakan. 

Selain itu, menurut Ibrahim dan Nur (Rusman,  2014:  243) 

menguraikan tahapan-tahapan model pembelajaran PBL yaitu 
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Table 2.1 Langkah-langkah PBL 

Tahapan Perilaku Guru 

Fase 1 : Orientasi siswa 

kepada masalah 

 

Menjelaskan  tujuan  pembelajaran, 

menjelaskan  logistik  yg  diperlukan,  dan 

memotivasi  siswa  untuk  terlibat  aktif 

Fase 2 : 

Mengorganisasikan 

siswa 

 

Membantu  peserta  didik  mendefinisikan 

dan  mengorganisasikan  tugas  belajar  

yang berhubungan dengan masalah 

tersebut. 

Fase 3 : Membimbing 

penyelidikan individu 

dan kelompok 

. 

Mendorong  siswa  untuk  mengumpulkan 

informasi  yang  sesuai,  melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah 

Fase 4 : 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

 

Membantu siswa  dalam merencanakan 

dan menyiapkan  karya  yang  sesuai  

seperti laporan,  model  dan  berbagi  

tugas  dengan teman. 

Fase 5 : Menganalisa dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau  evaluasi  terhadap  

penyelidikan mereka dan proses yang 

mereka gunakan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas PBL mempunyai 

kelebihan dan kelemahan jika dibandingkan dengan model pembelajaran 

lainnya. kelebihan PBL adalah sebagai berikut: 

a) Dengan PBL pembelajaran akan lebih bermakna. Siswa yang belajar 

memecahkan suatu masalah maka mereka akan menerapkan 

pengetahuan yang dimilikinya sehingga pembelajaran akan lebih 

bermakna. 
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b) Dalam situasi PBL, siswa mengintegrasikan pengetahuan dan 

ketrampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks 

yang relevan. 

c) PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan 

inisiatif siswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan 

dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja 

kelompok. 

Adapun dalam penerapannya PBL juga memiliki kelemahan 

diantaranya:  

a) Jika siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan 

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka siswa 

akan merasa malas untuk mencoba. 

b) Keberhasilan pembelajaran melalui pemecahan masalah 

membutuhkan cukup banyak waktu untuk persiapan. 

c) Tanpa pemahaman mengapa siswa berusaha untuk memecahkan 

masalah yang sedang dipelajarai, maka siswa tidak dapat belajar 

sesuai dengan yang diinginkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PBL 

adalah pembelajaran yang dimulai dengan memberikan masalah kepada 

siswa, dimana masalah yang diberikan merupakan masalah yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam konteks dunia nyata, selanjutnya 

siswa memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan pengetahuan 

yang dimiliki siswa sebelumnya untuk menemukan pengetahuan baru. 
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Dalam pembelajaran PBL terdapat lima fase atau tahapan yang 

dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, secara garis besar 

dalam  PBL terdiri dari kegiatan menyajikan masalah nyata dan 

bermakna bagi siswa, mengorganisasikan siswa dalam kelompok, siswa 

melakukan penyelidikan, menyajikan hasil karya, dan terakhir 

menganalisis. Pada saat mengorganisasikan siswa dalam kelompok, 

siswa dituntut harus aktif dalam pembelajaran terutama saat 

melaksanakan diskusi kelompok. Salah satu strategi yang dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa adalah strategi Think Pair Share (TPS) 

3. Strategi Think Pair Share (TPS) 

Strategi TPS merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Strategi TPS ini 

berkembang dari penelitian belajar kooperatif. Pertama kali 

dikembangkan oleh Frank Lyman dan koleganya di Universitas 

Maryland menyatakan bahwa TPS merupakan suatu cara yang efektif 

untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas, dengan asumsi bahwa 

semua diskusi membutuhkan pengaturan untuk mengendalikan kelas 

secara keseluruhan, dan prosedur yang digunakan dalam TPS dapat 

memberi siswa lebih banyak waktu berpikir, untuk merespon dan saling 

membantu. Guru memperkirakan hanya melengkapi penyajian singkat 

atau siswa membaca tugas, atau situasi yang menjadi tanda tanya, 

sekarang guru menginginkan siswa mempertimbangkan lebih banyak apa 
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yang telah dijelaskan dan dialami. Guru memilih menggunakan TPS 

untuk membandingkan tanya jawab kelompok keseluruhan. 

Menurut Trianto (2012) bahwa tahap-tahap pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan menggunakan strategi TPS yaitu: 

1) Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan 

dengan pelajaran, dan memberikan siswa waktu beberapa menit 

untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah yang sedang dihadapi. 

(Thinking)  

2) Guru meminta siswa untuk berpasang-pasangan dan mendiskusikan 

apa yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang 

disediakan dapat menyatukan jawaban atau gagasan dari masing-

masing siswa. (Pairing) 

3) Pada langkah akhir, guru meminta setiap siswa yang berpasang-

pasangan untuk saling berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah 

mereka bicarakan. Hal ini lebih efektif berkeliling ruangan dari 

pasangan ke pasangan lain sampai sebagian pasangan mendapat 

kesempatan untuk melapor. (Sharing) 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi TPS 

merupakan strategi pembelajaran yang mempengaruhi pola interaksi 

siswa dalam diskusi. Strategi TPS  memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berpikir (think) sendiri dalam menentukan jawaban, 

perpasangan (pair) untuk mendiskusikan hasil yang diperoleh masing-
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masing siswa dan berbagi (share) hasil diskusi dengan kelompok 

berpasangan lainnya. 

4. Strategi Think Pair Share (TPS) dalam Problem Based Learning (PBL) 

TPS merupakan strategi pembelajaran yang dilaksanakan untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dalam diskusi. Strategi TPS juga 

dapat meningkatkan aktifitas siswa dan kerjasama siswa. Di dalam model 

PBL siswa ditumtut untuk terlibat aktif dalam pembelajaran terutama saat 

melaksanakan diskusi kelompok. Oleh karena itu diterapkanya strategi 

TPS ke dalam PBL supaya dapat meningkatkan aktifitas siswa dalam 

diskusi kemudian mengembangkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diuraikan langkah-

langkah strategi TPS dalam model PBLsebagai berikut: 

Table 2.2  Langkah-langkah strategi TPS dalam PBL 

Tahapan  Perilaku guru  

Fase 1 : Orientasi siswa pada 

masalah 

1. Guru mempersiapkan 

pembelajaran dan menjelaskan 

logistik yang diperlukan. 

2. Memotivasi siswa agar terlibat 

dalam pembelajaran. 

Fase 2 : Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

1. Guru membagi siswa kedalam 

beberapa kelompok dengan 

anggota kelompok masing-

masing 2 siswa. 

2. Guru memberikan masalah yang 

berkaitan dengan permasalahan 

dunia nyata pada lembar kerja 

siswa (LKS) yang dibagikan 

kepada setiap siswa dan 

membantu siswa dalam 

mengidentifikasi dan 

mengkoordinasi LKS yang 

diberikan. 
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Fase 3 : Membimbing 

penyelidikan individu dan 

kelompok 

1. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk berfikir 

(think) dalam menyelesaikan 

LKS secara individu. 

2. Guru meminta siswa untuk 

berpasangan (pair) dengan 

anggota kelompoknya dalam 

rangka untuk mendiskusikan 

hasil yang diperoleh masing-

masing siswa. 

3. Guru membimbing atau 

mengarahkan siswa untuk 

berbagi (share) dengan 

kelompok berpasangan lainya. 

Fase 4 : Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

1. Guru membantu siswa dalam 

merencanakan, mempersiapkan 

hasil diskusinya untuk 

dipresentasikan didepan kelas. 

Fase 5 : Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

1. Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan dan 

proses yang mereka gunakan 

dalam menyelesaikan masalah. 

Adapun perbedaan antara strategi TPS dalam PBL dan PBL 

sebagai berikut : 

Table 2.3  Perbedaan antara PBL dan strategi TPS dalam PBL 

PBL Strategi TPS dalam PBL 

Fase 2 : Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

1. Guru membagi siswa ke 

dalam beberapa kelompok 

dengan anggota kelompok 

masing-masing 4-5 siswa. 

1. Guru membagi siswa kedalam 

beberapa kelompok dengan 

anggota kelompok masing-

masing 2 siswa. 

 

Fase 3 : Membimbing penyelidikan individu dan kelompok 

1. Guru mengawasi jalanya 

diskusi tiap kelompok. 

2. Guru membimbing setiap 

kelompok saat berdiskusi dan 

bekerjasama dengan anggota 

kelompooknya dalam 

menyelesaikan LKS. 

3. Guru membantu siswa dalam 

mengumpulkan informasi agar 

siswa dapat menyelesaikan 

masalah pada LKS. 

1. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk berfikir 

(think) dalam menyelesaikan 

LKS secara individu. 

2. Guru meminta siswa untuk 

berpasangan (pair) dengan 

anggota kelompoknya dalam 

rangka untuk mendiskusikan 

hasil yang diperoleh masing-

masing siswa. 

3. Guru membimbing atau 
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mengarahkan siswa untuk 

berbagi (share) dengan 

kelompok berpasangan lainya. 

 

B. Penelitian Relevan 

Fachrurazi (2011) menyatakan bahwa Terdapat perbedaan 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang belajar 

matematika  menggunakan  model  pembelajaran  berbasis  masalah  dengan  

siswa  yang memperoleh  pembelajaran  konvensional.  Siswa  pada  kelas  

pembelajaran  berbasis  masalah mengalami peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis yang lebih tinggi daripada siswa pada kelas 

konvensional.  

Fachrurazi (2011) juga menyatakan terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang mengikuti 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional ditinjau dari level sekolah (tinggi, sedang, dan  rendah). Pada 

Pembelajaran Berbasis Masalah, peningkatan kemampuan berpikir kritis pada 

siswa sekolah level tinggi lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan 

berpikir kritis pada siswa sekolah level sedang dan kurang. 

Husna (2013) menyatakan bahwa Peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang memperoleh model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share lebih baik daripada siswa yang memperoleh  

pembelajaran  konvensional,  ditinjau  dari keseluruhan  siswa  dan peringkat 

siswa tinggi dan sedang. 
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Berdasarkan  penelitian  di  atas,  menunjukkan  bahwa  melalui  

strategi  TPS dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis, begitu 

pula PBL mampu  berdampak  positif terhadap  kemampuan  komunikasi 

matematis  siswa.  Oleh  karena  itu  peneliti ingin melakukan penelitian 

untuk mengetahui pengaruh Strategi TPS dalam model PBL terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

C. Kerangka Berfikir 

Komunikasi matematis penting dalam pembelajaran karena Melalui 

komunikasi, siswa dapat lebih memahami simbol-simbol dan informasi yang 

ada didalam masalah tersebut, namun pada kenyataanya kemampuan 

komunikasi matematis siswa belum sepenuhnya dimaksimalkan, untuk 

ketercapaian komunikasi matematis dalam sebuah pembelajaran diperlukan 

suatu strategi ataupun model yang dapat diterapkan dengan baik. Pada saat ini 

Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu pembelajaran yang 

diterapkan disekolah-sekolah apalagi bagi sekolah yang menggunakan 

kurikulum 2013. PBL dapat diterapkan karena dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir melalui masalah yang berkaitan 

dengan konteks dunia nyata. Kemampuan komunikasi matematis menjadi 

penting ketika diskusi antar siswa dilakukan, oleh karena itu semua siswa 

harus terlibat aktif dalam pembelajaran terutama saat melaksanakan diskusi 

kelompok. Salah satu  strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan 

aktifitas siswa, kerjasama siswa serta mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematis adalah strategi Think Pair Share (TPS) yaitu strategi 
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pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 

dalam diskusi, didalam TPS ini siswa dituntut untuk mengerjakan soal secara 

individu kemudian mendiskusikan dengan teman sekelompoknya dan setelah 

itu berbagi dengan kelompok lainnya. 

Oleh karena itu, melalui penerapan strategi TPS dalam PBL diduga 

mampu mempengaruhi kemampuan komunikasi matematika siswa. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kerangka pikir bahwa melalui 

strategi TPS dalam PBL dapat berpengaruh positif terhadap kemampuan 

komunikasi matematika siswa menjadi lebih baik. 

D. Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka diduga kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

strategi TPS dalam PBL lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

mengikuti PBL.  
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