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KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kemampuan Komunikasi Matematis
Menurut Greenes dan Schulman (dalam Armiati, 2009: 3) menyatakan bahwa

komunikasi matematis meliputi kemampuan: mengekspresikan ide dengan berbicara,
menulis, memperagakan dan melukiskannya secara visual dengan berbagai cara yang
berbeda; memahami, menginterpretasikan dan mengevaluasi ide yang dikemukakannya
dalam bentuk tulisan atau visual lainnya; mengkonstruksi, menginterpretasi dan
menghubungkan berbagai representasi dari ide-ide dan hubungan-hubungan; mengamati,
membuat konjektur, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan dan mengevaluasi
informasi; menghasilkan dan menghadirkan argumen yang jelas.

NCTM (2000:63) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah:
(1) menyusun dan mengkonsolidasikan berfikir matematis siswa melalui komunikasi; (2)
mengkomunikasikan pemikiran matematisnya secara koheren dan jelas dengan siswa
lainnya atau dengan guru; (3) menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematis dan
strategi-strategi lainnya; (4) menggunakan bahasa matematis untuk menyatakan ide-ide
matematik dengan tepat.

Menurut The Intended Learning Outcomes (dikutip Armiati, 2009:2)komunikasi
matematis adalah suatu keterampilan penting dalam matematika yaitu kemampuan untuk
mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren kepada teman, guru dan lainnya
melalui bahasa lisan dan tulisan. Melalui kemampuan komunikasi matematis ini siswa
dapat mengembangkan pemahaman matematika bila menggunakan bahasa matematika
yang benar untuk menulis tentang matematika, mengklarifikasi ide-ide dan belajar
membuat argument serta merepresentasikan ide-ide matematika secara lisan, gambar dan
simbol.

Matematika dalam ruang lingkup komunikasi mencakup keterampilan/kemampuan
menulis, membaca, discussing (mendiskusikan) and assessing (menaksir), dan discourse
(wacana). Peressini dan Bassett (1966) berpendapat bahwa tanpa komunikasi dalam
matematika kita akan memiliki sedikit keterangan, data, dan fakta tentang pemahaman
siswa dalam melakukan proses dan aplikasi matematika. Ini berarti komunikasi dalam
matematika merupakan kemampuan siswa dalam menginterpretasi dan mengekspresikan
pemahamannya tentang konsep dan proses matematika yang mereka pelajari.

Indikator komunikasi matematika menurut The National Council of teacher of
Mathematics atau NCTM (2000) dalam pembelajaran matematika bagi siswa SMP
sebagai berikut:

a.Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan
mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual.

b. Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide
matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya.

c. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika.
Kemampuan komunikasi matematika siswa merupakan kemampuan yang

ditunjukkan siswa dalam mencari jawaban terhadap suatu masalah. Oleh karena itu,

dengan model pembelajaran kooperatif Think-Talk-Write (TTW) diduga dapat

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika

Dari beberapa uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi matematis
adalah kemampuan siswa menyampaikan ide,gagasan,serta pemahaman mereka terkait
dengan permasalahan yang berhubungan dengan matematika dalam bentuk lisan maupun
tulisan kepada orang lain, dan untuk itu peneliti menggunakan indikator menurut NCTM



karena lebih umum.

2.2 Kooperatife Learning
Menurut Nugroho (2010:71) pembelajaran kooperatif merupakan sistem kerja atau

belajar kelompok yang terstruktur. Terstruktur artinya saling berinteraksi satu sama lain
dan tiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama, karena berhasil atau tidaknya
kelompok menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh anggota kelompoknya.

Menurut Afghani (2011:73) mengungkapkan bahwa pembelajaran kooperatif
merupakan perluasan dari pembelajaran kelompok kecil (small-group work).
Pembelajaran kooperatif mencakup suatu kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai
sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan tugas, atau
mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu dalam pembelajaran
kooperatif siswa tidak hanya cukup duduk-duduk sehingga sebagai sebuah kelompok dan
hanya satu siswa yang mengerjakan tugas, akan tetapi dalam pembelajaran kooperatif
perlu adanya interaksi antar sesama anggota kelompok untuk membahas suatu masalah
atau tugas (Erman Suherman 2003: 260).

Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam pembelajaran kooperatif agar lebih
menjamin siswa bekerja secara kooperatif, meliputi: Pertama, para siswa yang tergabung
dalam suatu kelompok harus merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah tim dan
mempunyai tujuan bersama yang harus dicapai. Kedua, para siswa yang tergabung dalam
sebuah kelompok harus menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi adalah masalah
kelompok dan bahwa berhasil atau tidaknya kelompok itu akan menjadi tanggungjawab
bersama oleh anggota kelompok itu. Ketiga, untuk mencapai hasil yang maksimum, para
siswa yang tergabung dalam kelompok harus bicara satu sama lain dalam mendiskusikan
masalah yang dihadapinya (Nugroho,2010:82).

Cooperative Learning atau pembelajaran kooperatif merupakan fondasi yang baik
untuk meningkatkan dorongan berprestasi siswa. Pembelajaran ini akan memberi
kesempatan siswa untuk mendiskusikan masalah, mendengarkan pendapat orang lain dan
memacu siswa untuk bekerjasama, saling membantu menyelesaikan permasalahan.
Pembelajaran kooperatif mencakup siswa yang bekerja dalam sebuah kelompok kecil
untuk memecahkan suatu masalah (Erman Suherman, 2001: 260).

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif
adalah proses pembelajaran yang mana disitu ada suatu kelompok kecil yang saling
berdiskusi satu sama lain untuk mencapai kesepakatan dan untuk saling membantu
proses belajar.

2.3 Model pembelajaran kooperatif tipe think talk write (TTW)
Suatu pembelajaran kooperatif yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan

komunikasi matematika siswa adalah model pembelajaran kooperatif think-talk-write
(TTW). Model yang diperkenalkan oleh Huinker & Laughlin (Martinis Yamin dan
Bansu I. Ansari. 2008 : 84) ini pada dasarnya dibangun melalui berfikir, berbicara, dan
menulis. Alur kemajuan model pembelajaran kooperatif Think-Talk-Write (TTW)
dimulai dari keterlibatan siswa dalam berfikir atau berdialog dengan dirinya sendiri
setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dan membagi ide (sharing) dengan
temannya sebelum menulis. Suasana seperti ini lebih efektif jika dilakukan dalam
kelompok heterogen dengan 3-5 siswa. Dalam kelompok ini siswa diminta membaca,
membuat catatan kecil, menjelaskan, mendengarkan dan membagi ide bersama teman
kemudian mengungkapkannya melalui tulisan.



Think artinya berfikir. Dalam kamus besar bahasa indonesia berfikir artinya
menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Menurut
Nunun (2012:10) Aktivitas berfikir (think) dapat dilihat dari proses membaca suatu teks
matematika atau berisi cerita matematika kemudian membuat catatan apa yang telah
dibaca. Dalam tahap ini siswa secara individu memikirkan kemungkinan jawaban
(strategi penyelesaian), membuat catatan apa yang telah dibaca, baik itu berupa apa
yang diketahuinya, maupun langkah-langkah penyelesaian. Berdasarkan
pengertian-pengertian diatas, berfikir (think) merupakan kegiatan mental yang
dilakukan untuk mengambil keputusan, misalnya merumuskan pengertian, menyintesis,
dan menarik simpulan setelah melalui proses mempertimbangkan.

Setelah tahap “think” selesai dilanjutkan dengan tahap berikutnya “ talk” yaitu
berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Fase
berkomunukasi (talk) pada strategi ini memungkinkan siswa untuk terampil berbicara.
Menurut Huinker & Laughlin, pada umunya berkomunikasi dapat berlangsung alami,
tatapi menulis tidak. Proses komunikasi dipelajari siswa melalui kehidupannya sebagai
individu yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Secara alami dan mudah
proses komunikasi dapat dibangun di kelas dan dimanfaatkan sebagai alat sebelum
menulis. Pemahaman dibangun melalui interaksinya dalam diskusi. Diskusi diharapkan
dapat menghasilkan solusi atas masalah yang diberikan.

Diskusi pada fase talk ini merupakan sarana untuk mengungkapkan dan
merefleksikan pikiran siswa. Pada tahap talk, tugas guru adalah sebagai fasilitator dan
motivator. Sebagai fasilitator guru senantiasa harus memberi arahan dan bimbingan
kepada kelompok yang mengalami kesulitan terutama dalam hal materi, baik itu
diminta maupun tidak diminta. Sebagai motivator, guru senantiasa memberi dorongan
kepada siswa yang merasa kurang percaya diri terhadap hasil pekerjaannya dan atau
kelompok siswa yang mendapatkan jalan buntu untuk menemukan suatu jawaban.
Guru juga harus bisa memotivasi siswa yang dalam kegiatan diskusi kurang aktif atau
malah sangat pasif. Guru harus memberikan semangat kepada siswa yang
bersangkutan bahwa kegiatan diskusi yang sedang berlangsung adalah penting untuk
dijalani, supaya mereka dapat memahami sendiri. 

Fase ”write” yaitu menuliskan hasil diskusi/pada lembar kerja yang disediakan
(LKS). Aktivitas menulis berarti mengkonstruksi ide, karena setelah berdiskusi antar
teman dan kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. Menulis dalam matematika
membantu merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman siswa
tentang siswa tentang materi yang dipelajari (Martinis Yamin, 2008: 87). Aktivitas
menulis akan membantu siswa dalam membuat hubungan dan juga memungkinkan
guru melihat pengembangan konsep siswa. Aktivitas menulis siswa bagi guru dapat
memantau kesalahan siswa, miskonsepsi, dan konsepsi siswa terhadap ide yang sama.
Aktivitas siswa selama tahap (write) ini adalah (1) menulis solusi terhadap
masalah/pertanyaan yang diberikan termasuk perhitungan, (2) mengorganisasikan
semua pekerjaan langkah demi langkah, baik penyelesaiannya ada yang menggunakan
diagram, grafik, ataupun tabel agar mudah dibaca dan ditindaklanjuti, (3) mengoreksi
semua pekerjaan sehingga yakin tidak ada pekerjaan ataupun perhitungan yang
ketinggalan, (4) meyakini bahwa pekerjaannya yang terbaik yaitu legkap, mudah
dibaca dan terjamin keasliannya (Martinis Yamin, 2008: 87-88).

Tahap terakhir dari model pembelajaran kooperatif Think-Talk-Write (TTW)
adalah presentasi. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat berbagi pendapat dalam ruang
lingkup yang lebih besar yaitu dengan teman satu kelas. Presentasi ini disampaikan
oleh salah seorang perwakilan kelompok yang dilakukan di depan kelas, setelah
sebelumnya siswa yang bersangkutan menuliskan jawaban kelompoknya di papan



tulis. Setelah selesai presentasi, kemudian dibuka forum tanya jawab dimana semua
siswa berhak mengajukan pertanyaan dan atau pendapat yang sifatnya mendukung
jawaban ataupun menyanggah jawaban temannya yang presentasi. Setelah tanya jawab
selesai, dilakukan sebuah penyimpulan bersama tentang materi yang dipelajari.
Langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif

Think-Talk-Write (TTW) menurut Shoimin (2005:112) :
a. Guru membagikan lks yang memuat soal yang harus dikerjakan oleh siswa serta

petunjuk pelaksaanya.
b. Peserta didik membaca masalaah yang ada dalaam lks dan membuat catatan kecil

secara individu tntang apa yang ia ketahui dan ttidak diketahui dalam masalah
tersebut. Ketikaa peserta didik membuat caatataan kecil inilh akaan terjadi proses
berfikir (think) pada peserta didik. Seelah itu peserta didik berusaha untuk
menyelesaikan masaah tersebut secara individu kegiatan ini bertujuan agar peserta
didik dapat membedakan atau menyatukan ide-ide yang terdpat ada bacaan untuk
kemudian diterjemahkan dalam bahasa sendiri.

c. Guru membagi siswa dalam kelompok kecil (3 sampai 5 siswa )
d. Siswa berinteraksi dan beberkolaborasi dengan stu grup untuk membahas isi

catatan dari hasil catatan (talk). Dalam kegiatan ini mereka menggunakan bahasa
dan kata-kaata mereka sendiri untuk menyampaikana ide-ide dalam diskusi.
Diskusi diharapkan dapat menghasilkan solusi atas soal yang diberikan.

e. Dari hasil diskusi, peserta didik secra individu merumuskaan pengetahuan berupaa
jawaban atas soal dalam bentuk tulisan (write) dengan bahasanya sendiri. Pada
tulisan itu peserta didik menghubungan ide-ide yang diperolehnya melalui diskusi

f. Perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi kelompok, sedangkan kelompok
lain diminta memberi tanggapan .

g. Kegiatan akhir pembelajaran adaah membuat refleksi dan kesimpulan atas materi
yang dipelajari. Sebelum itu dipilih beberapa atau satu orang peserta didik sebgai
perwailan kelompok untuk menyajikan jawabannya sedangkan kelompok lain
diminta memberikan tanggapan.

2.4 Kajian Penelitian YangRelevan
Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Dan Pemecahan Masalah Matematika
Siswa Smp Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Talk-Write (TTW)
oleh Prasetya Adhi Nughroho.2010
Hasil dari penelitian tersebut pada siklus 1 adalah 59,40% atau masuk dalam

kategori sedang, dan pada siklus 2 hasilny adalah 63,2% atau masuk dalam

kategori tinggi maka penelitian tersebut dikatakan berhasil.
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