
7 
 

BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Kemampuan Komunikasi Matematis 

1. Pengertian Kemampuan Komunikasi Matematis 

Komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah interaksi yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih secara verbal maupun non verbal. 

Menurut Deddy (2008) komunikasi adalah proses berbagi makna dengan 

verbal(kata-kata) dan non verbal(bukan kata-kata). Komunikasi terjadi jika 

seseorang memberikan respon pada orang lain melalui suatu  pesan, 

perilaku disebut komunikasi jika melibatkan lebih dari satu orang. 

Menurut Dimyati & Mudjiono (2010) berpandapat bahwa arti 

mengkomunikasikan adalah menyampaikan dan memperoleh fakta, 

konsep, dan ilmu pengetahuan baik dalam bentuk suara, visual,maupun 

suara visual. Kemampuan komunikasi merupakan dasar untuk aktifitas 

manusia begitu pula dalam ilmu pengetahuan. Adapun komunikasi yang 

digunakan dalam ilmu pengetahuan adalah grafik, bagan , peta, lambing 

atau symbol, diagram, dan persamaan matematik. Menurut Liliweri (1997) 

menyimpulkan bahwa komunikasi adalah sebagai proses sosial, peristiwa, 

ilmu dan sebagai keterampilan. Selain itu komunikasi juga dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang dapat dipahami dan sebagai hubungan. Menurut 

Hardjana (2003) komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses 

Upaya Meningkatkan Kemampuan Komunikasi..., Carrol Panca Rini, FKIP UMP, 2016



8 
 

penyampaian makna dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang 

kepada orang lain melalui media tertentu. 

Menurut Susanto (2013) berpendapat bahwa komunikasi matematis 

dapat didefinisikan sebagai suatu dialog dimana dalam dialog tersebut 

terjadi pengalihan pesan matematis yang berisikan materi matematika 

berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesain masalah baik secara lisan 

maupun tertulis. Selain itu, kemampuan komunikasi matematis sangat 

penting bagi siswa dengan beberapa alasan, yaitu : (1) kemampuan 

komunikasi matematis merupakan kekuatan sentral bagi siswa untuk 

merumuskan konsep dan strategi dalam pembelajaran matematika; (2) 

sebagai model bagi siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam 

pengembangan dan penelitian matematika; (3) sebagai wadah 

berkomunikasi bagi siswa untuk mendapatkan informasi dan berbagi 

pikiran.  

2. Indikator Komunikasi Matematis 

Kemampuan mengemukakan  ide matematika baik dalam bentuk 

lisan maupun tulisan merupakan bagian penting dari standar komunikasi 

matematik yang perlu dimiliki setiap siswa.Menurut NCTM (Ahmad, 

2013) terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk melihat 

kemampuan komunikasi siswa pada pembelajaran matematika adalah 

sebagai berikut : (1) kemampuan mengekpresikan ide – ide matematis 

melalui lisan, tulisan, dan mendemonstrasikannya serta 

menggambarkannya secara visual; (2)kemampuan memahami, 
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menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide–ide matematis secara lisan, 

tulisan maupun dalam bentuk visual lainnya; (3)kemampuan dalam 

menggunakan istilah, notasi matematika dan struktur–strukturnya untuk 

menyajikan ide, menggambarkan hubungan dan model situasi. 

Menurut Sumarmo (Susanto, 2013) kemampuan komunikasi 

matematis siswa dapat dilihat dari kemampuan dalam hal –hal sebagai 

berikut : (1) menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam 

ide matematika; (2) menjelaskan ide, situasi, da relasi (hubungan) 

matematika secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, 

dan aljabar; (3) menyatakan peristiwa sehari – hari dalam bahasa dan 

simbol matematika; (4) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang 

matematika; (5)  membaca dengan pemahaman dari suatu presentasi 

matematika tertulis; (6) menyusun pendapat dan merumuskan definisi; (7) 

menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang telah dipelajari. 

Berdasarkan penjabaran dari NCTM dan Sumarmo (Susanto, 

2013), peneliti menggunakan indikator komunikasi matematis antara lain : 

a. Mengekpresikan ide – ide matematis melalui tulisan. 

Siswa diharapkan dapat memberikan penjelasan dari suatu 

permasalahan matematika dengan langkah – langkah matematika 

sehingga memperoleh suatu solusi atau jawaban dari permasalahan 

tersebut secara matematika. Siswa dikatakan dapat memberikan 

penjelasannya jika siswa memahami apa yang diketahui, ditanyakan 
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dan proses penyelesaiannya menggunakan konsep, ide–ide atau simbol 

dengan penulisan secara matematika. 

b. Dapat menuliskan jawaban yang lengkap dan penjelasan yang jelas 

dari suatu permasalahan. 

Pada tahap ini, siswa dapat memberikan jawaban dan penjelasan yang 

lengkap dan jelas dari permasalahan yang diberikan oleh guru. 

c. Menyatakan peristiwa sehari–hari dalam bahasa atau simbol 

matematika. 

Siswa diharapkan dapat menyatakan suatu permasalahan kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan matematika ke dalam bentuk bahasa 

atau kalimat matematika. Siswa di katakana dapat menyatakan suatu 

permasalahan jika siswa dapat memahami apa saja yang diketahui, 

ditanyakan dan bisa menjelalaskan langkah–langkah proses 

penyelesaiannya menggunakan bahasa atau simbol matematika. 

 

B.   Cooperative Learning (Pembelajaran Kooperatif) 

1. Pengertian Cooperative Learning (Pembelajaran kooperatif) 

Slavin (Isjoni, 2009) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

dikenal sejak lama, pada saat itu pembelajaran kooperatif digunakan oleh 

guru untuk mendorong siswa untuk bekarjasama dalam kegiatan tertentu 

seperti diskusi dan pengajaran teman sebaya (peer teaching).Menurut Lie 

(Isjoni, 2009) mengatakan, banyak penelitian menunjukkan bahwa 

pengajaran oleh teman sebaya lebih efektif dibandingkan dengan 
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pembelajaran yang dilakukan oleh guru.Terkait dengan hal tersebut, hasil 

penelitian Suryadi (Isjoni, 2009) menyimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning) merupakan salah satu pembelajaran 

yang efektif untuk pembelajaran matematika. 

Penjabaran diatas menjelaskan bahwa Cooperative Learning 

(pembelajaran kooperatif) sangat baik untuk digunakan dalam 

pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika. Disini saya 

memilih untuk menggunakan Cooperative Learning (pembelajaran 

kooperatif) sebagai model pembelajaran  yang digunakan dalam penelitian 

yang saya lakukan. Cooperative Learning (pembelajaran kooperatif) itu 

sendiri memiliki banyak penjelasan, disini dijabarkan pengertian mengenai 

Cooperative Learning menurut beberapa ahli, diantaranya menurut  Isjoni 

(2009) cooperative learning merupakan pembelajaran dimana siswa dibagi 

menjadi kelompok yang beranggotakan 4-6 siswa yang heterogen. 

Menurut Johnson&Johnson dalam (Isjoni, 2009) cooperative adalah -

mengerjakan sesuatu secara bersama dan saling membantu dalam satu tim, 

cooperative learning belajar bersama dan saling membantu dalam belajar. 

Menurut Sunal & Has (Isjoni, 2009) mengemukakan cooperative learning 

merupakan pendekatan atau strategi yang dirancang secara khusus untuk 

mendorong peserta didik agar bekerja sama selama proses pembelajaran. 

Menurut Slavin (Isjoni, 2009) cooperative learning adalah model 

pembelajaran dimana belajar dalam kelompok-kelompok kecil secara 

kolaboratif dengan struktur kelompok yang heterogen. 
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Menurut Lie (2010) menyebutkan cooperative learning adalah 

pembelajaran gotong-royong , dimana peserta didik bekerjasama dengan 

temannya dalam tugas yang tersruktur. Menurut Robert (2005) 

pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai motode pengajaran 

dimana siswa bekerja sama dalam kelompok utuk saling membantu dan 

berdiskusi. Apabila Cooperative Learning (pembelajaran kooperatif) 

dilaksanakan dengan baik, diharapkan setiap siswa dalam kelompok dapat 

menguasai konsep yang telah dipelajari. Menurut Suprijono (2013) 

pembelajaran kooperatif meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk 

kerja kelompok yang lebih dipimpin atau diarahkan  oleh guru, dimana 

guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan 

bahan dan informasi yang dibuat untuk membantu peserta didik 

menyelesaikan masalah mengenai pembelajaran yang sedang dipelajari. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas,  jadi Cooperative Learning adalah 

metode pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok yang 

beranggotakan 4-6 siswa dimana dalam Cooperative Learning 

(pembelajaran kooperatif) siswa diharapkan mampu bekerjasama , 

berdiskusi , dan dapat menyelesaikan masalah yang diberikan guru. 

Kelompok dalam Cooperative Learning (pembelajaran koopearatif) 

dibentuk secara heterogen. 

2. Unsur – unsur dalam Cooperative Learning 

Menurut Lungdren (Isjoni, 2009) ada beberapa unsur-unsur dasar 

dalam cooperative learning sebagai berikut : 
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a. Setiap siswa dalam kelompok harus memiliki persepsi bahwa mereka 

“tenggelam atau berenang bersama”. 

b. Selain tanggung jawab terhadap diri sendiri, setiap siswa juga harus 

memiliki tanggung jawab kepada siswa lain dalam kelompoknya 

dalam mempelajari materi yang sedang dipelajari. 

c. Setiap siswa harus berpandangan bahwa mereka memiliki tujuan yang 

sama. 

d. Setiap siswa dalam kelompok harus membagi tugas dan tanggung 

jawab. 

e. Dijelaskan bahwa setiap siswa yang berpengaruh terhadap evaluasi 

kelompok akan diberi penghargaan. 

f. Para siswa akan mendapatkan keterampilan bekerjasama selama 

belajar. 

g. Setiap siswa akan dimintai pertanggungjawaban secara individual 

terhadap materi yang dipelajari  dalam kelompok kooperatif. 

Sedangkan menurut Bennet (Isjoni, 2009) menyatakan ada lima 

unsur dasar cooperative learning , yaitu : 

a. Positive Interdepedence, yaitu hubungan timbal balik yang didasari 

atas kepentingan bersama, untuk menciptakan hal tersebut, guru perlu 

merancang struktur dan tugas kelompok yang memungkinkan siswa 

untuk belajar, dan mengevaluasi diri dan temannya dalam penguasaan 

pelajaran. Kondisi ini akan memungkinkan siswa merasa adanya 
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ketergantungan secara positif pada anggota lainnya dalam 

menyelesaikan tugas dalam kelompok. 

b. Interaction face to face, yaitu interaksi yang langsung terjadi antar 

peserta didik. 

c. Adanya tanggung jawab pribadi mengenai materi pelajaran dalam 

anggota kelompok, hal ini akan menjadikan siswa termotivasi untuk 

membantu teman kelompoknya, karena hal ini sesuai dengan tujuan 

cooperative learning  yaitu menjadikan setiap anggota menjadi lebih 

kuat pribadinya. 

d. Membutuhkan keluwesan, yaitu menciptakan hubungan antar pribadi, 

mengembangkan kemampuan kelompok, dan memelihara hubungan 

kerja yang efektif. 

e. Meningkatkan keterampilan bekerjasama dalam memecahkan masalah. 

Selain itu menurut Roger & David (Suprijono, 2013) ada lima 

unsur yang harus diterapkan dalam model Cooperative Learning 

(pembelajaran kooperatif), yaitu : 

a. Positive Interdepedence (saling ketergantungan positif) 

Beberapa cara membangun saling ketergantungan positif, yaitu : (1) 

menumbuhkan perasaan kebersamaan antara peserta didik, dimana 

mereka mencapai tujuan yang sama; (2) mengusahakan agar semua 

anggota dalam kelompoknya mendapat penghargaan yang sama jika 

mencapai tujuan; (3) membagi tugas masing-masing anggota; (4) 
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setiap peserta didik ditugasi dengan tugas yang saling berhubungan 

dengan peserta didik lain dalam kelompok. 

b. Personal responsibility (tanggungjawab perseorangan), pembelajaran 

kooperatif membentuk semua anggota kelompok menjadi pribadi yang 

kuat. Beberapa cara menumbuhkan tanggungjawab perseorangan 

adalah : (1)  bentuk kelompok belajar jangan terlalu besar; (2) 

melakukan assesmen terhadap setiap siswa; (3) memberi tugas kepada 

siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya di depan 

kelas; (4) mengamati setiap kelompok dan mencatat seberapa besar 

peran individu dalam kelompok; (5) menugasi peserta didik sebagai 

pemeriksa dalam kelompoknya; (6) menugasi peserta didik mengajar 

temannya. 

c. Face to face promotive interaction (interaksi promotif) adapun cirri-

ciri interaksi promotif, yaitu : (1) saling membantu teman dalam 

kelompoknya; (2) saling member informasi dan sarana yang 

dibutuhkan; (3) memproses informasi secara bersama; (4) saling 

mengingatkan; (5) saling membantu dalam meningkatkan wawasan 

terhadap masalah yang dihadapi; (6) saling percaya; (7) saling 

memotivasi. 

d. Interpersonal skill (komunikasi antar anggota), untuk mengoordinasi 

kegiatan peserta didik dalam pencapaian tujuan harus : (1) saling 

mengenal dan percaya; (2) mampu berkomunikasi dengan baik; (3) 
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saling menerima dan mendukung; (4) mampu menyelesaikan masalah 

secara bersama. 

e. Group processing (pemrosesan kelompok). Pemrosesan disini artinya 

menilai, yaitu melihat peserta didik mana yang berpengaruh dalam 

keberhasilan dalam kelompoknya. 

3. Ciri – ciri Cooperative Learning (Pembelajaran Kooperatif) 

Menurut Suprijono (2013) model pembelajaran kooperatif akan 

dapat menumbuhkan pembelajaran yang efektif yaitu pembelajaran yang 

mencirikan : (1) memudahkan siswa untuk belajar, yaitu sesuatu yang 

bermanfaat seperti, fakta, keterampilan, nilai, konsep; (2) pengetahuan, 

nilai, dan keterampilan yang diakui oleh mereka yang berkompeten 

menilai. Menurut  Isjoni (2009) menyebutkan beberapa ciri dari 

cooperative learning adalah : (1) setiap anggota mempunyai peran; (2) 

terjadi interaksi langsung antar anggota; (3) setiap anggota kelompok 

bertanggungjawab atas dirinya dan anggota dalam kelompoknya; (4) guru 

membantu mengembangkan  kemampuan interpersonal kelompok; (5) 

guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

4. Langkah – langkah Cooperative Learning 

Menurut Suprijono (2013) langkah – langkah pelaksanaan 

Cooperative Learning (pembelajaran kooperatif) sebagai berikut : 

a. Present goals and set (menyampaikan tujuan dan mempersiapkan 

peserta   didik) 
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Pada tahap ini guru menjelaskan kepeda peserta didik mengenai tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari dan mempersiapkan peserta didik 

agar siap mengikuti pembelajaran. 

b. Present information (menyajikan informasi) 

Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan 

peserta didik untuk belajar, langkah selanjutnya adalah  guru 

mempresentasikan atau menjelaskan informasi mengenai pembelajaran 

hari ini kepada peserta didik secara verbal. 

c. Organize students into learning teams (mengorganisir peserta didik ke 

dalam tim-tim belajar) 

Pada tahap ini guru memberikan penjelasan kepada peserta didik 

tentang tata cara pembentukan kelompok atau tim belajar. 

d. Assist team work and study (membantu kerja tim dan belajar) 

Pada tahap ini guru membantu tim-tim yang kesulitan dalam belajar 

selama peserta didik mengerjakan tugasnya. 

e. Test on the materials (mengevaluasi) 

Tahap mengevaluasi adalah dimana guru menguji pengetahuan peserta 

didik mengenai berbagai materi pembelajaran atau dimana guru 

memerintahkan kelompok-kelompok untuk  mempresentasikan hasil 

kerjanya. 
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f. Provide recognition (memberikan pengakuan atau penghargaan) 

Pada tahap ini guru mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan 

prestasi individu maupun kelompok yang bekerja dengan baik atau 

mendapatkan hasil yang tinggi dibandingkan kelompok yang lain. 

5. Kelebihan dan kekurangan Cooperative Learning 

Menurut Isjoni (2009) model cooperatif learning memiliki 

kelebihan antara lain : (1) dapat menumbuhkan kemampuan berfikir kritis; 

(2) melatih siswa untuk bekerjasama,sehingga terjalin persahabatan yang 

baik;(3) menjadikan siswa terlibat aktif pada pembelajaran sehingga 

berdampak positif terhadap komunikasi sehingga siswa berani 

mengemukakan pendapat atau ide gagasannya. Selanjutnya Jarolimek & 

Parker (Isjoni, 2009) mengatakan kelebihan yang dapat diperoleh dari 

pembelajaran kooperatif adalah : (1) saling ketergantungan positif; (2) 

menghormati perbedaan antar individu; (3) siswa aktif dilibatkan dalam 

pembelajaran di kelas; (4) menjadikan suasana kelas yang rileks dan 

menyenangkan; (5) terjalin hubungan yang harmonis antar siswa dan guru; 

(6) siswa memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi 

yang menyenangkan. Cooperative Learning selain mempunyai kelebihan 

juga mempunyai kekurangan yaitu, menurut Isjoni (2009) ada beberapa 

kelemahan kooperatif learning adalah sebagai berikut : (1) memerlukan 

lebih banayak waktu, tenaga, serta pikirin bagi guru untuk menyiapkan 

pembelajaran; (2) membutuhkan biaya dan fasilitas yang banyak untuk 

mendukung berlangsungnya pembelajaran; (3) adanya kecenderungan 
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meluasnya topik permasalahan yang sedang dibahas; (4) saat diskusi kelas, 

terkadang didominasi oleh seseorang, sehingga siswa yang lain menjadi 

pasif dalam pembelajaran. 

 

C.  Question Student Have (QSH) 

Question Student Have adalah suatu strategi dalam kerja kelompok 

yang tidak menakutkan. Menurut Suprijono (2013) Metode  Question Student 

Have dikembangkan untuk melatih peserta didik agar mempunyai kemampuan 

bertanya dan berdiskusi, sehingga terciptanya komunikasi yang aktif dalam 

pembelajaran. Adapun langakah–langkah pembelajaran Question Student 

Have menurut Suprijono (2013) adalah : (1) diawali dengan pembagian kelas 

menjadi kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-6 siswa; (2) 

membagikan kartu atau kertas kosong kepada setiap siswa dalam kelompok; 

(3) setiap peserta didik diminta untuk menuliskan beberapa pertanyaan terkait 

materi yang sedang dibahas; (4) putar kertas tersebut searah jarum jam, ketika 

kertas diedarkan mintalah kepada setiap siswa dalam satu kelompok untuk 

membaca dan mengamati serta memberikan tanda (v) jika pertanyaan itu 

dianggap penting atau menarik. Putar terus sampai kertas kembali kepada 

pemiliknya; (5) setiap pemilik kertas memeriksa pertanyaan mana yang 

mendapat tanda (v) terbanyak, lalu bandingkan dengan anggota dalam setiap 

kelompok; (6) guru melakukan pemeriksaan pertanyaan–pertanyaan yang 

mendapat suara terbanayak dari masing–masing kelompok. Pertanyaan yang 

mendapat suara terbanyak yang akan terpakai untuk umum. Kembalikan 
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pertanyaan-pertanyaan yang telah disepakati bersama untuk dijawab secara 

mandiri maupun kelompok. 

Selain itu menurut Zaini,dkk (2008) menyebutkan langkah- langkah 

dari pembelajaran kooperatif yaitu : (1) membagikan potongan kertas kepada 

peserta didik; (2) peserta didik diminta untuk menuliskan pertanyaan– 

pertanyaan mengenai materi yang sedang dipelajari (tidak perlu menuliskan 

nama); (3) setelah itu , masing–masing peserta didik memberikan pertanyaan 

yang telah dibuatnya kepada teman di sebelah kirinya, terus berputar searah 

jarum jam atau bisa disesuaikan dengan posisi mereka asalkan semua peserta 

didik mendapat giliran untuk membaca pertanyaan yang telah dibuat 

temannya; (4) saat menerima kertas dari teman disampingnya, selain membaca 

dia juga harus member tanda (v) jika pertanyaan yang dibuat oleh temannya 

itu menarik, begitu seterusnya hingga kertas kembali kepada pemiliknya; (5) 

ketika kertas sudah kembali ke pemiliknya, peserta didik menghitung berapa 

banyak mendapatkan tanda (v); (6) beri respon untuk pertanyaan–pertanyaan 

tersebut dengan a) jawab langsung secara singkat; b) menunda jawaban 

sampai topik tersebut dibahas; c) menjelaskan bahwa jam tidak cukup, 

sehingga akan dibahas secara pribadi diluar kelas; (7) jika waktu memadai, 

minta beberapa peserta didik untuk membacakan pertanyaan yang dia tulis 

meskipun tidak mendapat tanda (v) yang banyak, lalu guru memberi jawaban; 

(8) kumpulkan semua kertas, bisa saja pertanyaan–pertanyaan tersebut akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti mengembangkan 
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Question Student Have  ke dalam strategi dengan langkah sebagai berikut:  

1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-

6 orang dalam setiap kelompok. Pembagian kelompok dilaksanakan 

secara heterogen. 

2. Setelah itu, guru memberikan potongan kertas kepada setiap siswa dalam 

kelompok. 

3. Minta siswa untuk menuliskan beberapa pertanyaan (soal) mengenai 

materi yang sedang dipelajari. 

4. Setelah peserta didik menuliskan pertanyaan (soal) mintalah kepada 

peserta didik untuk memberikannya kepada setiap anggota lain dalam 

kelompok tersebut, putar searah jarum jam hingga kertas kembali lagi 

kepada pemiliknya. 

5. Sembari diputar mintalah peserta didik lain dalam masing – masing 

kelompok untuk membacanya dan memberikan tanda (v) jika pertanyaan 

itu dianggap penting dan menarik. 

6. Setelah kembali kepada pemiliknya, minta peserta didik untuk 

menghitung berapa banyak tanda (v) yang didapat. 

7. Pertanyaan yang mendapat (v) terbanyak menjadi pertanyaan milik 

kelompok. 

8. Setiap kelompok melaporkan kepada guru pertanyaan yang telah 

disepakati menjadi milik kelompok dengan tertulis. 
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9. Guru melakukan pemeriksaan dan memilih mana saja dari pertanyaan-

pertanyaan itu yang akan dijadikan pertanyaan umum untuk dijawab oleh 

semua kelompok. 

10. Pertanyaan–pertanyaan yang sudah ditentukan oleh guru kemudian untuk 

dijawab peserta didik dalam kelompoknya, dan mintalah perwakilan dari 

masing – masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. 

D.   Cooperative Learning dengan strategi Question Student Have (QSH) 

Cooperative Learning dengan strategi Question Student Have 

merupakan pembelajaran dengan menggunakan langkah-langkah 

Cooperative Learning dimana siswa akan melakukan komunikasi melalui 

diskusi atau kerjakelompok dengan strategi Question Student Have yang 

dimana cara pengelompokan tersebut dengan cara heterogen. Kemudian guru 

memberikan potongan kertas kepada setiap anggota dalam kelompok, kertas 

itu untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan dari siswa yang akan diajukan 

nanti saat pembelajaran. Tahapan-tahapan dari Cooperative Learning dengan 

strategi Question Student Have  sebagai berikut: 

Tabel 2.1.Tahapan Cooperative Learning dengan strategi Question Student 

Have 

Deskripsi Kegiatan 

Pendahuluan 

a. Guru menyapa siswa  memberi salam, doa, dan menanyakan kabar serta 

mengecek kehadiran siswa. 

b. Guru menyampaikan tujuan dan motivasi pembelajaran 

c. Guru menyampaikan rencana kegitan  belajar 

Kegiatan Inti 
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d. Guru menyampaikan informasi mengenai materi yang terkait dengan  

pembelajaran 

e. Guru mengorganisasikan siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara 

heterogen dengan anggota kelompok 4-5 orang. 

f. Guru memberikan LKK pada setiap kelompok dan potongan kertas 

kepada setiap siswa dalam masing- masing kelompok . 

g.  Guru membimbing kelompok bekerja dan belajar dalam kegiatan 

diskusi. 

h. Siswa bersama kelompoknya menyelesaikan soal- soal  pada LKK. 

i. Setiap siswa dalam kelompok menuliskan beberapa soal mengenai materi 

yang sedang dipelajari. 

j. Setiap siswa memberikan kertas tersebut secara berputar kepada teman 

satu kelompoknya. 

k. Setiap siswa memberikan tanda (v) jika pertanyaan yang dibuat oleh 

temannya dianggap penting dan menarik. 

l. Setelah kembali kepada pemiliknya , minta siswa untuk menghitung 

berapa banyak tanda (v) yang didapat. 

m. Pertanyaan yang mendapat (v) terbanyak menjadi pertanyaan milik 

kelompok. 

n. Setiap kelompok melaporkan kepada guru pertanyaan yang telah 

disepakati menjadi milik kelompok dengan tertulis. 

o. Guru melakukan pemeriksaan dan memilih mana saja dari pertanyaan– 

pertanyaan itu yang akan dijadikan pertanyaan umum untuk dijawab oleh 

semua kelompok. 

p. Pertanyaan–pertanyaan yang sudah ditentukan oleh guru kemudian untuk 

dijawab siswa dalam kelompoknya. 

q. Perwakilan dari masing–masing kelompokmemaparkan hasil diskusinya. 

r. Guru mengevaluasi jawaban diskusi siswa. 

s. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 
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Penutup 

t. Guru membimbing siswa dengan tanya jawab merangkum isi 

pembelajaran 

u. Guru memberi arahan mempelajari materi berikut untuk pertemuan   

selanjutnya 

v. Guru memberikan salam penutup kepada siswa 

 

E.  Perbedaan Cooperative Learning dengan Cooperative Learning Strategi 

Question Student Have (QSH) 

Cooperative Learning dengan Cooperative Learning Strategi Question 

Student Have (QSH) memiliki perbedaan pada kegiatan inti khususnya pada 

strategi berkelompok. Berikut perbedaannya: 

Tabel 2.2.Perbedaan Cooperative Learning dengan Cooperative Learning 

Strategi Question Student Have 

Tahap Cooperative 

Learning 

Tahap Cooperative Learning Strategi Question 

Student Have 

a. Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi siswa 

b. Menyajikan 

informasi 

c. Mengorganisasikan 

siswa kekelompok-

kelompok belajar 

a. Guru menyapa siswa  memberi salam, doa, dan 

menanyakan kabar serta mengecek kehadiran 

siswa. 

b. Guru menyampaikan tujuan dan motivasi 

pembelajaran 

c. Guru menyampaikan rencana kegitan  belajar 

d. Guru menyampaikan informasi mengenai materi 

yang terkait dengan pembelajaran 
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d. Membimbing 

kelompok bekerja 

dan belajar 

e. Evaluasi 

f. Memberikan 

penghargaan 

 

e. Guru mengorganisasaikan siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok secara heterogen dengan 

anggota kelompok 4-5 orang. 

f. Guru memberikan LKK pada setiap kelompok dan 

potongan kertas kepada setiap siswa dalam 

masing- masing kelompok . 

g. Guru membimbing kelompok bekerja dan belajar 

dalam kegiatan diskusi. 

h. Siswa bersama kelompoknya menyelesaikan soal- 

soal  pada LKK. 

i. Setiap siswa dalam kelompok menuliskan 

beberapa soal mengenai materi yang sedang 

dipelajari. 

j. Setiap siswa memberikan kertas tersebut secara 

berputar kepada teman satu kelompoknya. 

k. Setiap siswa memberikan tanda (v) jika pertanyaan 

yang dibuat oleh temannya dianggap penting dan 

menarik. 

l. Setelah kembali kepada pemiliknya , minta siswa 

untuk menghitung berapa banyak tanda (v) yang 

didapat. 

m. Pertanyaan yang mendapat (v) terbanyak menjadi 

pertanyaan milik kelompok. 
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n. Setiap kelompok melaporkan kepada guru 

pertanyaan yang telah disepakati menjadi milik 

kelompok dengan tertulis. 

o. Guru melakukan pemeriksaan dan memilih mana 

saja dari pertanyaan – pertanyaan itu yang akan 

dijadikan pertanyaan umum untuk dijawab oleh 

semua kelompok. 

p. Pertanyaan–pertanyaan yang sudah ditentukan oleh 

guru kemudian untuk dijawab siswa dalam 

kelompoknya. 

q. Perwakilan dari masing–masing kelompok 

memaparkan hasil diskusinya. 

r. Guru mengevaluasi jawaban diskusi siswa. 

s. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

yang telah mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. 

t. Guru membimbing siswa dengan tanya jawab 

merangkum isi pembelajaran 

u. Guru memberi arahan mempelajari materi berikut 

untuk pertemuan   selanjutnya 

v. Guru memberikan salam penutup kepada siswa 
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F.  Materi Pokok 

Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) merupakan salah satu 

pokok bahasan matematika di SMP.Pokok bahasan ini diajarkan pada siswa 

kelas VIII semester satu. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat 

menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan Sistem Persamaan Linier 

Dua Variabel (SPLDV), baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada 

pelajaran lain yang melibatkan sistem persamaan linier di dalamnya. Pada 

mata pelajaran matematika SMP kelas VIII semester satu, membahas tentang: 

1. Mengekpresikan ide matematis dengan menentukan perbedaan dan 

pengertian dari persamaan linier dua variabel (PLDV) dan sistem 

persamaan linier dua variabel (SPLDV). 

2. Menyatakan bahasa atau simbol matematika dengan mengenal variabel, 

koefisien dan konstanta dari sistem persamaan linier dua variabel 

(SPLDV). 

3.  Menyatakan variabel dengan variabel lain suatu sistem persamaan linier 

dua variabel (SPLDV). 

4. Menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV) 

dengan meode grafik, substitusi, eliminasi dan gabungan. 

5. Menentukan model atau kalimat matematika seerta penyelesaiannya dari 

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua 

variabel (SPLDV). 
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G. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya Fitri (2013), dalam 

penelitiannya diperoleh hasil bahwa penggunaan model Cooperative 

Learning(pembelajaran kooperatif) dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Bagjo  (2012) dalam penelitiannya diperoleh 

hasil model pembelajaran Cooperative Learning dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Begitu pula  penelitian yang 

dilakukan oleh Husna (2013) dalam penelitiannya diperoleh hasil model 

pembelajaran kooperatif mampu meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, 

pembelajaran kooperatif tidak dipadukan dengan strategi pembelajaran 

Question Student Have dan hanya menggunakan media pelengkap saja seperti 

Lembar Kerja Kelompok dan video pembelajaran. Pada Penelitian yang akan 

dilaksanakan ini yaitu perpaduan antara Cooperative Learning dengan strategi 

Question Student Have disertai media Lembar Kerja Kelompok (LKK) dalam 

upaya meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

H.   Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan bahwa kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas VIII E SMP Negeri 3 Sokaraja masih 

rendah. Salah satu pembelajaran yang diharapkan  dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa adalah Cooperative Learning 

dengan strategi Question Student Have . Cooperative Learning dengan strategi 

Question Student Have terdiri dari langkah 1) menyampaikan tujuan dan 
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mempersiapkan peserta didik, pada tahap ini guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam 

komunkasi matematis dalam pembelajaran. Langkah 2) menyajikan informasi. 

Guru menyampaikan rencana kegiatan belajar dan menjelaskan informasi 

mengenai pembelajaran hari ini kepada peserta didik dengan meminta kepada 

setiap siswa untuk menuliskan pertanyaan mengenai materi pembelajaran 

yang sedang dipelajari. Dalam hal ini siswa diharapkan mampu 

mengekspresikan suatu ide matematis secara tertulis. Langkah 3) 

mengorganisir peserta didik ke dalam kelompok belajar yang beranggotakan 

4-5, guru memberikan permasalahan kepada siswa melalui LKK yang 

diberikan kepada setiap kelompok. Dalam hal ini akan terjadi komunikasi 

matematis siswa melalui kegiatan diskusi, selain itu siswa juga akan berlatih 

untuk menuliskan jawaban dan penjelasan yang jelas melalui pengerjaan 

dalam LKK. Langkah 4) membantu kerja tim dan belajar. Pada tahap ini guru 

membantu kelompok yang mengalami kesulitan dalam belajar selama peserta 

didik mengerjakan tugasnya. Langkah 5) Mengevaluasi, tahap mengevaluasi 

adalah tahap dimana guru menguji pengetahuan peserta didik mengenai materi 

pembelajaran dan guru memerintahkan kelompok untuk mengkomunikasikan 

hasil kerjanya, serta menyusun kesimpulan dari pembelajaran hari ini dengan 

bimbingan guru. Pada tahap ini siswa mampu mengekspresikan ide-ide 

matematis yang melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Langkah 6) memberikan penghargaan, dalam 
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hal ini, guru memberikan pujian secara lisan kepada siswa yang sudah dengan 

baik melakukan kegiatan pembelajaran yang berlangsung. 

Dengan demikian pembelajaran Cooperative Learning dengan strategi 

Question Student Have diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas VIII E SMP Negeri 3 Sokaraja. 

I.   Hipotesis Penelitian 

Melalui strategi Question Student Have dengan Cooperative Learning 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis kelas VIII E SMP 

Negeri 3 Sokaraja pada semester 1 tahun ajaran 2015/2016. 
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