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Abstrak

Penggunaan model pembelajaran yang tidak sesuai mengakibatkan rendahnya kemampuan komunikasi
matematis siswa. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi
matematis siswa adalah model pembelajaran kooperatif tipe think talk write (TTW) oleh karena itu penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe think talk write (TTW) terhadap
kemampuan komunikasi matematis siswa. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kediri. Adapun populasi
dalam penelitian ini yaitu seluruh kelas VII. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas VII-K.penelitian ini
menggunakan metode pra-eksperimen dengan desain one group pretest-posttest. Soal yang diberikan berupa
essay terdiri dari 5 soal yang memuat indikator kemampuan komunikasi matematis siswa yang telah diuji
cobakan terlebih dahulu dengan validasi dan reliabilitas. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji
Paired Sample t-test. Sehingga dari analisis dapat diperoleh bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif
tipe TTW terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII pada materi penyajian data dari nilai
signifikasi = 0,000.

Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TTW, Kemampuan Komunikasi Matematis
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A. PENDAHULUAN

Matematika merupakan

ilmu yang paling fundamental dari

berbagai cabang ilmu pengetahuan,

dimana matematika mempunyai

peranan yang cukup penting dalam

berbagai bidang kehidupan, dan

merupakan salah satu pelajaran

yang diajarkan di sekolah.

Matematika juga sebagai salah satu

sarana berpikir ilmiah yang sangat

diperlukan untuk menumbuh

kembangkan kemampuan berpikir

logis, sistematis, dan kritis dalam

diri siswa. Nilai matematika

memegang peranan penting dalam

menentukan syarat kelulusan siswa,

karena matematika merupakan

salah satu mata pelajaran wajib

yang diujikan pada ujian nasional.

Demikian dengan

perkembangan Ipteks sekarang ini

telah memudahkan kita untuk

berkomunikasi dan memperoleh

berbagai informasi dengan cepat

dari berbagai belahan dunia, namun

di sisi lain untuk mempelajari

keseluruhan informasi mengenai

Ipteks tersebut diperlukan

kemampuan yang memadai bahkan

lebih, agar cara mendapatkanya,

memilih yang sesuai dengan

budaya kita, bahkan mengolah

kembali informasi tersebut menjadi

suatu kenyataan.

Untuk merealisasiakan

kenyataan di atas, perlu ada SDM

yang handal dan mampu bersaing

secara global. Untuk itu diperlukan

kemampuan tingkat tinggi (high

order thinking) yaitu berpikir logis,

kritis, kreatif dan kemampuan

bekerjasama secara proaktif. Cara

berpikir seperti ini dapat
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dikembangkan melalui belajar

matematika. Hal ini memungkinkan

karena hakekat pendidikan

matematika adalah membantu

siswa agar berpikir kritis, bernalar

efektif, efisien, bersikap ilmiah,

disiplin, bertanggung jawab,

percaya diri disertai dengan iman

dan taqwa. Matematika memiliki

struktur keterkaitan yang kuat dan

jelas satu sama lain serta pola pikir

yang bersifat deduktif dan

konsisten. Selain itu, matematika

merupakan alat bantu yang dapat

memperjelas dan menyederhanakan

suatu keadaan atau situasi yang

sifatnya abstrak menjadi konkrit

melalui bahasa dan ide matematika

serta generalisasi, untuk

memudahkan pemecahan masalah.

Namun, masih banyak guru

matematika yang menggunakan

pembelajaran langsung. Guru aktif

mentransfer pengetahuan kepada

siswa, sedangkan siswa menerima

pelajaran dengan pasif. Agar

pembelajaran matematika dapat

memperoleh hasil yang optimal,

hendaknya guru menggunakan

pendekatan dan model

pembelajaran yang lebih banyak

melibatkan siswa untuk aktif dan

mengkaitkan materi pelajaran

dengan konteks kehidupan sehari-

hari.

Rusman (2011:188)

mengatakan pendekatan

kontekstual adalah keterkaitan

setiap materi atau topik

pembelajaran dengan kehidupan

nyata. Untuk mengaitkannya bisa

dilakukan berbagai cara, selain

karena memang materi yang

dipelajari secara langsung terkait

dengan kondisi faktual, juga bisa

disiasati dengan pemberian ilustrasi

atau contoh, sumber belajar, media,

dan lain sebagainya yang memang

baik secara langsung maupun tidak

diupayakan terkait atau ada
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hubungan dengan pengalaman

hidup nyata. Dengan demikian,

pembelajaran selain akan lebih

menarik, juga akan dirasakan

sangat dibutuhkan oleh setiap siswa

karena apa yang dipelajari

dirasakan langsung manfaatnya.

Salah satu alternatif model

pembelajaran yang dapat digunakan untuk

mendorong siswa berpikir dan

meningkatkan pemahaman siswa akan

pelajaran matematika adalah model

pembelajaran Think Talk Write (TTW)

yang diperkenalkan oleh Huinker &

Laughhlin (dalam Bansu I Ansari, 2016).

Pada model TTW ini siswa diharapkan

dapat terdorong untuk berpikir dan terlibat

secara langsung dalam proses belajar

mengajar. Siswa didorong untuk berpikir

dengan cara meminta siswa membaca teks

materi pelajaran, kemudian membuat

catatan tentang ide yang diperoleh dari

proses membaca. Tahap ini merupakan

aktivitas siswa pada Think. Catatan yang

telah dibuat nantinya akan dibawa ke

forum diskusi kelompok untuk dibacakan,

dijelaskan dan dibagikan idenya kepada

teman kelompoknya. Tahap ini merupakan

cara komunikasi siswa dalam matematika

dan merupakan aktivitas siswa pada Talk.

Kemudian setelah diskusi selesai, setiap

siswa mengungkapkan hasil diskusinya

melalui tulisan. Berdasarkan tulisan yang

telah dibuat siswa, dapat digunakan untuk

mengetahui pemahaman siswa tentang

materi yang telah dipelajari. Tahap ini

merupakan aktivitas siswa pada tahap

Write.

Dari uraian diatas, maka perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk

mengetahui adakah pengaruh model

pembelajaran kooperatif tipe TTW

terhadap kemampuan komunikasi

matematis siswa kelas VII pada materi

penyajian data.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan

pendekatan penelitian kuantitatif dan

termasuk dalam penelitian Pra-Experimen,

dengan desain penelitian One Group

Pretest-Postest. Penelitian ini dilaksanakan

di SMP Negeri 3 Kediri. Populasi

penelitian yaitu seluruh siswa kelas VII.

Teknik pengambilan sampel menggunakan

teknik simple random sampling yaitu

teknik pengambilan sampel yang dilakukan

secara acak. Sehingga peneliti mengambil

suyek yaitu siswa kelas VII-K yang

berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan

data dalam penelitian ini sebagai berikut,

1. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk

mengumpulkan data yang bertujuan
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untuk mengetahui sejarah sekolah,

keadaan guru dan siswa, sarana dan

prasarana yang ada disekolah.

2. Metode Tes

Digunakan untuk

mengetahui kemampuan

komunikasi matematis siswa

sesudah diberikan model

pembelajaran kooperatif tipe

TTW. Tes dalam penelitian ini

dalam bentuk uraian berjumlah 5

butir soal yang memuat indikator

kemampuan komunikasi

matematis. Sebelum soal tes

dibagikan pada siswa, harus

diujicoba validitas dan

reliabilitasnya. Untuk mengetahui

soal mana yang layak digunakan

dalam penelitian ini. Uji validitas

dan reliabilitas dalam penelitian

ini menggunakan rumus product

moment dan Cronbach Alpha

berbantu SPSS Versi 21.

Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah (1) Uji

Normalitas, untuk mengetahui kemampuan

awal dan kemampuan akhir siswa sesudah

diiberikan model pembelajaran TTW.

Uji normalitas dalam penelitian ini

menggunakan Uji Kolmogorov Smilnov

berbantu SPSS Versi 21. (2) Uji hipotesis,

untuk mengetahui pengaruh model

pembelajaran koopeartif tipe TTW

terhadap kemmpuan komunikasi siswa

pada materi penyajian data. Uji hipotesis

dalam penelitian ini menggunakan  Uji

Paired Sample T-test berbantu SPSS Versi

21.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Hasil Tes Kemampuan

Kounikasi Matematis

Dalam penelitian ini hasil tes siswa

diperoleh dari tes awal dan tes akhir

sesudah pemberian model pembelajaran

TTW. Setelah peneliti mendapat hasil nilai

tes awal dan tes akhir, kemudian peneliti

menggelompokkan nilai berdasarkan Skor

Kemampuan Komunikasi Matematis

(SKKM) siswa diperoleh dari skor yang

diperoleh dibagi dengan skor maksimal

dikalikan dengan 100%, dirumuskan

sebagai berikut :

= ℎ 100%
Tabel

Interpretasi Kemampuan
Komunikasi Matematis Siswa

Rentang
Nilai

Kategori

0 – 40 Sangat
Kurang

41 – 60 Kurang
61 – 80 Cukup
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81 – 90 Baik
91 – 100 Baik

Sekali
Arikunto (2010) dalam (Jannah.

I.N.(2016:93), sebagai berikut :

Gambar 2. Skor Kemampuan

Komunikasi Matematis

Berdasarkan gambar 2 pada tes

awal siswa yaitu sebesar 34,38%

kategori “sangat kurang”,59,38%

“kurang”, 6,25% “cukup”, 0% “baik

dan sangat baik. Pada tes akhir siswa

yaitu sebesar 0% kategori “sangat

kurang dan kurang”, 21,88% “cukup”,

59,38% “baik”, dan 18,75% “sangat

baik.

2. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis :

Terdapat pengaruh sesudah dan sebelum

menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe TTW terhadap kemampuan

komunikasi matematis siswa kelas VII

pada materi penyajian data.

Berikut hasil uji hipotesis 1 dengan

Uji Paired Sample T-test Berbantu SPSS

Versi 21 sebagai berikut,

Tabel 3. Uji Hipotesis 1

Dari tabel 3 diperoleh = 0,000 .

Karena < , maka ditolak dan

diterima. Sehingga didapatkan kesimpulan

bahwa terdapat pengaruh sesudah dan

sebelum menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe TTW

terhadap kemampuan komunikasi

matematis siswa kelas VII pada materi

penyajian data.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas,

maka diperoleh simpulan sebagai berikut,

Terdapat pengaruh sesudah dan sebelum

menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe TTW terhadap kemampuan

komunikasi matematis siswa kelas VII

pada materi penyajian data. Berdasarkan
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0% 0%0% 0%

21,88%

59,38%

18,75%

0

5

10

15

20

SK K C B SB

R
at

a-
R

at
a 

H
as

il 
B

el
aj

ar
Si

sw
a

Kreteria  nilai SKKM

Tes Awal

Tes Akhir

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig
.

(2-
tail
ed)

Mean Std.
Deviatio

n

Std
.

Err
or
Me
an

95%
Confidence

Interval of the
Difference

Lower Uppe
r

P
ai
r
1

prete
st -

poste
st

-
40.03

1

6.358 1.1
24

-42.323 -
37.73

9

-
35.
619

31 .00
0



Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Nur Eviliana | 14.1.01.05.0044
FKIP – Pendidikan Matematika

simki.unpkediri.ac.id
|| 8||

hasil analisis data, dari perhitungan Paired

sample t-test dengan berbantu SPSS Versi

21 diperoleh = 0,000 dengan taraf

signifikan 5%. Karena < , maka

ditolak dan diterima.
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