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MOTTO : 

1. “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, 

maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan 

dibukakan bagimu” (Lukas  11:9) 

2. Setiap Kebaikan, Pasti Ada Jalan Untuk Mencapainya. 

3. Mencoba sampai akhir dan sampai mendapatkan jawaban 

yang diinginkan. Pantang menyerah sebelum mencoba. 

Selama masih hidup dan ada kesempatan, lakukan yang 

terbaik dan jangan menyia-nyiakannya. Karena belum 

tentu orang lain mepunyai kesempatan seperti yang 

kita miliki. 

4. “Veni, Vidi, Vici“ yang berarti Saya datang, saya 

melihat, saya menang & telah menaklukkan.(Julius 

Caesar tahun 47 SM)  
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ABSTRAK 

Aloisius Rabata Taburarusta Martagalasa. 2015. Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas XI IPA SMA Katolik Santo 

Bonaventura Madiun Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk 

Write (TTW). Pembimbing Dr. Rudi Santoso Yohanes, M.Pd. 

 

Kata kunci: Komunikasi Matematis, Pembelajaran Kooperatif, Tink Talk Write. 

 

Sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika Permendiknas no. 22 

tentang standar isi nomor empat, komunikasi matematis merupakan salah satu 

kemampuan penting yang harus dikembangkan dalam diri peserta didik. 

Rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa disebabkan karena siswa 

yang cenderung menyelesaikan suatu masalah dengan meniru penyelesaian 

masalah yang diperagakan oleh guru ketika membahas contoh dan soal 

matematika serta oleh gaya guru dalam mengajar di kelas XI IPA SMA Katolik 

Santo Bonaventura Madiun. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pembelajaran kooperatif tipe TTW di kelas XI IPA SMA Katolik Santo 

Bonaventura Madiun. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas XI IPA SMA Katolik Santo Bonaventura Madiun melalui 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). Jenis penelitian yang 

digunakan ialah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan sebanyak 2 

siklus. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Katolik Santo 

Bonaventura Madiun tahun ajaran 2014/2015 dengan jumlah 20 siswa. Dari 

penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Nilai rata-rata tes pada siklus I sebesar 58,64 dan siklus II sebesar 68,75. 

Persentase ketuntasan kelas pada siklus I sebesar 27,78% dan siklus II sebesar 

62,50%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis 

siswa secara tertulis mengalami peningkatan namun belum mencapai indikator 

yang ditentukan. 

2. Skor rata-rata total kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan 

siklus I sebesar 2,43 dengan kategori cukup baik dan siklus II sebesar 2,98 

dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis siswa secara lisan mengalami peningkatan dan sudah mencapai 

indikator yang ditentukan. 

3. Skor rata-rata total hasil pengamatan KBM siklus I  sebesar 2,70 dengan 

kategori baik dan siklus II sebesar 3,15 dengan kategori baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe think talk write (TTW) mengalami peningkatan dan sudah 

mencapai indikator yang ditentukan. 

4. Pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) mampu meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa namun peningkatannya belum 

optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

diperlukan strategi pembelajaran yang diharapkan mampu memperbaiki sistem 

pendidikan yang telah berlangsung selama ini. Salah satu tolok ukur 

keberhasilan guru adalah bila dalam pembelajaran mencapai hasil yang 

optimal. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru untuk 

mengelola proses belajar mengajar. 

Tujuan pembelajaran matematika di sekolah agar siswa memiliki 

kompetensi untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

dan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. (Kompetensi 

atau kecakapan matematika yang diharapkan dapat tercapai melalui 

pembelajaran matematika tertuang dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 

tentang standar isi). Disini dinyatakan bahwa tujuan pelajaran matematika di 

SD/MI SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK adalah diantaranya agar peserta 

didik: 1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; 2) Menggunakan penalaran pada 

pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika; 3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 
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masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh; 4) Mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah; 5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. 

Sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika nomor empat, 

komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan penting yang harus 

dikembangkan dalam diri peserta didik. Dalam pembelajaran matematika, 

seorang siswa yang sudah mempunyai pemahaman matematika dituntut juga 

untuk bisa mengkomunikasikannya, agar pemahamannya tersebut bisa 

dimengerti oleh orang lain. Dengan mengkomunikasikan pikiran, gagasan dan 

ide-ide matematikanya kepada orang lain, seorang siswa bisa meningkatkan 

pemahaman matematikanya dan meningkatkan prestasi belajar 

matematikanya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Huggins (dalam Qohar, 

2006:45) bahwa untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, siswa 

bisa melakukannya dengan mengemukakan ide-ide matematikanya kepada 

orang lain. 

Dari uraian diatas, komunikasi matematis sangatlah penting tetapi 

kenyataannya kemampuan siswa dalam komunikasi matematis masih jauh dari  

yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan guru matematika Kelas XI IPA di SMA Katolik Santo 
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Bonaventura Madiun dan dari pengalaman peneliti selama melaksanakan PPL 

di Kelas XI IPA SMA Katolik Santo Bonaventura Madiun pada 23 Oktober 

2014 – 4 Desember 2014. Dari Wawancara, peneliti memperoleh informasi 

bahwa kemampuan siswa dalam berkomunikasi matematis masih jauh dari apa 

yang diharapkan. Salah satunya penyebabnya adalah gaya guru dalam 

mengajar. Guru lebih memfokuskan pada konsep-konsep matematika. Di 

dalam kelas, guru biasanya memulai proses pembelajaran dengan menjelaskan 

konsep matematika, memberikan contoh bagaimana mengerjakan suatu soal, 

kemudian meminta siswa untuk mengerjakan soal yang sejenis dengan soal 

yang sudah diterangkan oleh guru. Sedangkan dari pengalaman peneliti 

selama melaksanakan PPL, pembelajaranan dilakasanakan dengan cara 

memberi permasalahan matematika yang kemudian diselesaikan secara 

mandiri oleh siswa. Setelah itu, siswa mempresentasikan jawaban dari 

permasalahan tersebut. Guru dan siswa mengevaluasi jawaban yang 

dipresentasikan. Guru memperbaiki jawaban yang salah dan siswa menuliskan 

kembali jawaban yang sudah benar. Setelah itu meminta siwa mengerjakan 

soal sejenis dengan soal yang sudah diterangkan sebelumnya namun hasilnya 

kurang memuaskan. Siswa terlihat mengalami kesulitan dalam 

mengkomunikasikan simbol-simbol, gambar, grafik, diagram dan kurva 

kedalam model matematika. Siswa hanya bisa menemukan model matematika 

setelah adanya contoh yang sejenis dengan permasalahan yang dikerjakan oleh 

siswa pada proses pembelajaran berlangsung. Terlihat bahwa siswa tidak bisa 

menyelesaikan masalah matematika dengan tanpa adanya bantuan guru. Jadi, 
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proses pembelajarannya masih didominasi model pembelajaran yang hanya 

berpusat pada guru. Selain itu, selama peneliti melaksanakan ulangan harian 

dalam PPL, terdapat beberapa masalah dalam penyelesaian soal ulangan 

harian yang diantaranya siswa tidak dapat menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian dengan sistematis, hanya menuliskan jawaban tetapi tidak 

menuliskan langkah penyelesaian, dan tidak bisa mengaitkan beberapa konsep 

matematika untuk mengerjakan soal ulangan harian. Soal ulangan harian yang 

dibuat oleh peneliti dalam PPL hampir mirip dengan semua contoh soal yang 

sejenis yang pernah diajarkan sehingga dalam hal ini diharapkan siswa dapat 

memperoleh nilai ≥ 76, namun kenyataannya dari 20 siswa hanya terdapat 9 

siswa yang telah mencapai nilai tersebut. 

Dampak dari proses pembelajaran seperti ini adalah siswa cenderung 

menyelesaikan suatu masalah dengan meniru penyelesaian masalah yang 

diperagakan oleh guru ketika membahas contoh dan soal matematika. Siswa 

tidak menggali dan mengembangkan ide-ide atau gagasan matematiknya. 

Siswa tidak dapat membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan 

definisi, dan generalisasi menyimpulkan sendiri. Siswa menjadi tidak 

mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan sebuah permasalahan 

matematika. Selain itu siswa nantinya akan kesulitan dalam menerapkan 

konsep-konsep untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak rutin maupun 

permasalahan nyata yang berkaitan dengan konsep yang sudah dipelajari 

tersebut. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya kemampuan komunikasi 

matematis siswa dalam pembelajaran matematika. 
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Mengatasi persoalan tersebut, kemampuan komunikasi matematis 

perlu dibiasakan dan ditingkatkan oleh siswa dengan tidak terlepas dari peran 

serta guru dalam pembelajaran. Kemampuan ini diperlukan oleh siswa sebagai 

bekal dalam pembelajaran matematika. Penekanan pada penerapan konsep 

matematika dalam pembelajaran matematika harus diperhatikan oleh guru. 

Seorang guru seharusnya mampu memotivasi siswa untuk menerapkan atau 

membuat hubungan atau relasi antara pengetahuan yang telah diperolehnya 

dengan situasi yang ada. 

Untuk membantu siswa dalam menguasai matematika, perlu usaha 

maksimal agar tujuan pembelajaran matematika dapat tercapai sesuai yang 

diharapkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pembelajaran 

matematika adalah guru seharusnya dapat memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat, sehingga siswa dapat memahami konsep matematika 

dengan baik dan mampu mengembangkan kemampuan menyampaikan 

informasi atau mengkomunikasikan pikiran, gagasan dan ide dari konsep 

matematika tersebut. 

Permasalahan tersebut diperkirakan dapat diatasi dengan menerapkan 

model yang tepat. Model yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa adalah model pembelajaran kooperatif tipe Think 

Talk Write (TTW). Dalam model pembelajaran ini, siswa diberikan waktu 

untuk melakukan kegiatan berpikir, menyusun ide-ide atau gagasan dan 

kemudian menuliskannya. 
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Penggunaan Think Talk Write (TTW) diperkenalkan oleh B. Huggins 

& T. Maise. TTW termasuk salah satu tipe pembelajaran kooperatif. Dalam 

penggunaan TTW diharapkan dapat mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematika siswa. TTW dikembangkan melalui proses think (berpikir), talk 

(berbicara), dan write (menulis). 

TTW dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir sendiri dalam 

kelompok setelah membaca materi selanjutnya berbicara atau membagikan 

ide-ide dalam kegiatan diskusi kelompok dan dilanjutkan dengan menuliskan 

ide-ide yang diperolehnya dalam bentuk laporan atau kesimpulan. Menurut 

Miftahul Huda (2013:220), pembelajaran dimulai dengan siswa membaca teks 

dan membuat catatan dari hasil bacaan secara individual (think) untuk dibawa 

ke forum diskusi, selanjutnya siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan 

teman satu grup untuk membahas isi catatan (talk). Dalam kegiatan ini mereka 

menggunakan bahasa dan kata-kata mereka sendiri untuk menyampaikan ide-

ide matematika dalam diskusi. Pemahaman dibangun melalui interaksi dalam 

diskusi, karena itu diskusi diharapkan dapat menghasilkan solusi atas soal 

yang diberikan. Kemudian siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang 

memuat pemahaman dan komunikasi matematika dalam bentuk tulisan 

(write). Pada kegiatan akhir pembelajaran adalah membuat refleksi dan 

kesimpulan atas materi yang dipelajari. 

Kegiatan berpikir dapat dilihat dari proses siswa membaca suatu teks 

atau cerita matematika kemudian membuat catatan apa yang telah dibaca. 

Dalam membuat catatan siswa menterjemahkan sendiri apa yang telah dibaca 
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ke bahasanya sendiri. Membuat catatan dapat mempertinggi pengetahuan 

siswa dan meningkatkan keterampilan berpikir dan menulis. 

Setelah tahap berpikir (think) dilanjutkan dengan tahap talk yaitu 

berkomunikasi. Siswa menggunakan bahasa untuk menyajikan ide kepada 

temannya, membangun teori bersama, berbagi strategi solusi penyelesaian, 

dan membuat definisi. 

Tahapan write atau menulis berarti mengkonstruksi ide melalui tulisan. 

Menulis dalam matematika membantu merealisasikan salah satu tujuan 

pembelajaran yaitu pemahaman siswa tentang materi yang dipelajarinya. 

Kegiatan menulis membantu siswa dalam membuat hubungan dan juga 

memungkinkan guru melihat kemampuan komunikasi matematis siswa secara 

tertulis. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana upaya 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa Kelas XI IPA SMA 

Katolik Santo Bonaventura Madiun melalui pembelajaran kooperatif tipe 

Think Talk Write ? 

 

C. Tujuan Perbaikan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan perbaikan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Untuk Siswa 

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa Kelas XI 

IPA SMA Katolik Santo Bonaventura Madiun melalui pembelajaran 

kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). 

2. Untuk Guru 

Mampu menerapkan Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write 

(TTW) dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

 

D. Manfaat Perbaikan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Sekolah atau Lembaga yang bersangkutan 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan Sekolah dapat lebih meningkatkan 

pemberdayaan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) 

dalam pelajaran matematika agar kemampuan komunikasi  matematis 

siswa lebih baik. 

2. Guru 

Dapat menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) 

dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

3. Siswa 

Dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) 

hingga lebih baik. 
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E. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi penafsiran ganda, maka perlu diuraikan definisi 

istilah sebagai berikut: 

1. Upaya 

Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar, dsb) (http://kbbi.web.id/upaya) 

2. Meningkatkan 

Meningkatkan adalah menjadikan sesuatu berubah banyak atau mengubah 

sesuatu menjadi lebih baik. 

3. Kemampuan 

kemampuan (Ability) adalah kecakapan seseorang individu untuk 

menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas 

dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. 

4. Kemampuan Komunikasi Matematis Secara Lisan adalah skor diperoleh 

siswa dari hasil pengamatan dalam diskusi yang mencakup indikator 

komunikasi matematis secara lisan yaitu menjelaskan ide, situasi dan relasi 

matematika secara lisan, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa, 

mendengarkan berdiskusi tentang matematika, sharing strategi solusi 

matematika dan menjelaskan serta membuat pernyataan tentang 

matematika yang dipelajari. 

5. Kemampuan Komunikasi Matematis Secara Tertulis adalah skor diperoleh 

siswa dari hasil tes tertulis bentuk subyektif yang mencakup indikator 

komunikasi matematis secara tertulis yaitu menghubungkan benda nyata, 
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gambar, atau diagram ke dalam ide matematika; menjelaskan ide, situasi 

dan relasi matematika melalui tulisan, dengan benda nyata, gambar, grafik, 

dan aljabar; menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau symbol 

matematika. 

6. Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write (TTW). 

Think Talk Write (TTW) adalah strategi yang memfasilitasi latihan 

berbahasa secara lisan dan menulis bahasa tersebut dengan lancar. 

Sebagaimana namanya, strategi ini memiliki sintak yang sesuai dengan 

urutan di dalamnya, yakni think (berpikir), talk (berbicara) dan write 

(menulis). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

1. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas 

Mc Niff dalam Suroso (2009:19) PTK merupakan bentuk 

penelitian reflektif yang dilakukan oleh guru sendiri yang hasilnya dapat 

dimanfaatkan sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, 

pengembangan sekolah, keahlian mengajar dan sebagainya. Menurut Carr 

dan Kemis hakikat Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dalam Kusumah 

Wijaya dan Dedi Dwitagama (2009:8) adalah suatu bentuk penelitian 

refleksi diri (Self reflective) yang dilakukan oleh para partisipan dalam 

situasi sosial untuk memperbaiki nasionalitas dan kebenaran yaitu: (a) 

praktik-praktik sosial atau pendidikan yang dilakukan sendiri, (b) 

pengertian mengenai praktik-praktik tersebut, (c) situasi-situasi dan 

praktik-praktik yang dilaksanakan. 

Dalam PTK guru dapat meneliti sendiri terhadap praktik 

pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dengan Penelitian tindakan kelas, 

guru dapat melakukan penelitian terhadap siswa dilihat dari aspek 

interaksinya dalam proses pembelajaran dan guru dapat memperbaiki 

praktik-praktik pembelajaran menjadi lebih efektif. PTK juga dapat 

menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik pendidikan. Hal ini 

terjadi karena seteleh meneliti kegiatannya sendiri dengan melalui 



12 

 

tindakan-tindakan yang sudah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi, 

guru akan memperoleh umpan balik yang sistematik mengenai apa yang 

selama ini selalu dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan 

demikian, guru dapat membuktikan apakah suatu teori belajar mengajar 

dapat diterapkan dengan baik dikelas yang ia miliki. 

Dari uraian diatas Suroso (2009:20) mendefinisikan PTK sebagai 

suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-

tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-

praktik pembelajaran di kelas secara lebih professional. 

2. Karakteristik Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Menurut Suroso (2009:21), adapun karakteristik Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) adalah sebagai berikut: 

a. Dari segi problema yang ingin dipecahkan, PTK memiliki karakteristik 

bahwa problem yang diangkat dari persoalan praktik pembelajaran 

yang dihadapi guru. 

b. Guru dapat duduk bersama, berdiskusi untuk mencari dan merumuskan 

persoalan pembelajaran di kelas. 

c. Adanya tindakan-tindakan (aksi) tertentu untuk memperbaiki proses 

belajar mengajar di kelas. 

Sedangkan menurut Masnur Muslich (2013:12-14), karakteristik 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah sebagai berikut: 

a. Masalah PTK berawal dari Guru 

b. Tujuan PTK adalah memperbaiki pembelajaran 
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c. PTK adalah penelitian yang bersifat kolaboratif 

d. PTK adalah jenis penelitian yang memunculkan adanya tindakan 

tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas 

e. PTK dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik 

pendidikan. 

3. Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Menurut Wijaya Kusumah dan Dedi Dwitagama (2009:39), 

langkah-langkah PTK adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Penentuan perencanaan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

perencanaan umum dan perencanaan khusus. Perencanaan umum 

dimaksudkan untuk menyusun rancangan yang meliputi keseluruhan 

aspek yang terkait PTK. Sementara itu, perencanaan khusus 

dimaksudkan untuk menyusun rancangan dari siklus ke siklus. Oleh 

karenanya dalam perencanaan khusus tiap kali terdapat perencanaan 

ulang (replanning). Hal-hal yang direncanakan diantaranya terkait 

dengan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik atau 

strategi pembelajaran., media dan materi pembelajaran, dan 

sebagainya. Perencanaan dalam hal ini kurang lebih hampir sama 

dengan apabila kita menyiapkan suatu kegiatan belajar-mengajar. 

Biasanya perencanaan dimaksukkan ke dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dan juga dimasukkan ke dalam silabus mata 

pelajaran yang bersangkutan. 



14 

 

b. Tindakan 

Implementasi tindakan pada prinsipnya merupakan relasi dari 

suatu tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Strategi apa 

yang digunakan, materi apa yang di ajarkan atau dibahas dan 

sebagainya, PTK bersifat emansifatoris dan membebaskan 

(Liberating), karena mendorong kebebasan guru dalam berpikir dan 

beragumentasi dalam bereksperimen, meneliti, dan mengambil 

keputusan atau judgment. 

Pekerjaan utama seorang guru adalah mengajar, sehingga 

dalam melakukan PTK seyogyanya tidak berpengaruh pada 

komitmennya sebagai pengajar. Adanya kebebasan dalam PTK di 

sekolah justru harus menyulut guru melakukan inovasi dalam proses 

pembelajarannya di kelas dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

c. Pengamatan 

Pengamatan, observasi atau monitoring dapat dilakukan sendiri 

oleh peneliti atau kolaborator, yang memang diberi tugas untuk hal itu. 

Pada saat monitoring pengamat haruslah mencatat semua peristiwa 

atau hal yang terjadi di kelas penelitian. Misalnya mengenai konerja 

guru, situasi kelas, perilaku dan sikap siswa, penyajian atau 

pembahasan materi, penyerapan siswa terhadap materi yang diajarkan, 

dan sebagainya. 
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d. Refleksi 

Pada prinsipnya yang dimaksud dengan istilah refleksi ialah 

perbuatan merenung atau memikirkan sesuatu atau upaya yang 

dilakukan oleh para kolaborator atau partisipan yang terkait dengan 

suatu PTK yang dilaksanakan. Refleksi ini dilakukan dengan 

kolaboratif, yaitu adanya diskusi terhadap berbagai masalah yang 

terjadi di kelas penelitian. Dengan demikian refleksi dapat ditentukan 

sesudah adanya implementasi tindakan dan hasil observasi. 

Berdasarkan refleksi ini pula suatu perbaikan tindakan (replanning) 

selanjutnya ditentukan. 

Menurut Kusumah dan Dwitagama (2009:26) untuk melakukan 

PTK selalu menggunakan empat langkah diatas. Keempat langkah dalam 

setiap siklus dapat dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Model PTK Kurt Lewin Hasil Modifikasi Kusumah dan 

Dwitagama. 
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4. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Menurut Grundy dan Kemmis seperti yang dikutip Sanjaya 

(2009:30), adapun tujuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) meliputi tiga 

hal, yakni peningkatan praktik, pengembangan professional, dan 

peningkatan situasi tempat praktik berlangsung. Menurut Muslich 

(2013:10) PTK bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan 

masalah pembelajaran di sekolah. 

Wijaya Kusumah dan Dedi Dwitagama (2009:14-15) menguraikan 

manfaat PTK menjadi dua, yakni manfaat umum PTK dan manfaat khusus 

PTK. Manfaat PTK secara umum diantaranya yaitu: (a) membantu guru 

memperbaiki mutu pembelajaran, (b) meningkatkan profesionalitas guru, 

(c) meningkatkan rasa percaya diri guru, dan (d) memungkinkan guru 

secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. 

Sedangkan manfaat khusus dari PTK adalah (a) menumbuhkan kebiasaan 

menulis, (b) menumbuhkan kebiasaan meneliti, (c) menggali ide baru, (d) 

melatih pemikiran ilmiah, (e) mengembangkan keterampilan, dan (f) 

meningkatkan kualitas pembelajaran kelas 

5. Keunggulan dan Kekurangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Menurut Wijaya Kusumah dan Dedi Dwitagama (2009:17), 

keunggulan PTK dilaksanakan di sekolah diantaranya yaitu: 

a. Praktis dan langsung relevan untuk situasi yang aktual 

b. Kerangka kerjanya teratur 



17 

 

c. Berdasarkan pada observasi nyata dan objektif 

d. Fleksibel dan adaptif 

e. Dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran 

f. Dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas 

g. Dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan atau profesionalitas 

guru. 

Menurut Sanjaya (2009:38) PTK memiliki keterbatasan yaitu: 

a. Keterbatasan yang berkaitan dengan aspek peneliti atau guru itu 

sendiri. 

b. PTK adalah penelitian yang berangkat dari penelitian praktis yang 

dihadapi oleh guru, dengan demikian simpulan yang dihasilkan tidak 

bersifat universal yang berlaku secara umum. 

c. PTK adalah penelitian yang bersifat situasional dan kondisional, yang 

bersifat longgar yang kadang-kadang tidak menerapkan prinsip-prinsip 

metode ilmiah secara ajek, dengan demikian banyak orang yang 

meragukan PTK sebagai suatu kerja penelitian ilmiah. 

 

B. Komunikasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan Online, 

Komunikasi berarti pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua 

orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami 

(http://kbbi.web.id/komunikasi di akses 21 Januari 2015). 
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Menurut paradigma Lasswell (dalam Effendy, 1984:13) komunikasi 

adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan 

melalui media yang menimbulkan efek tertentu. 

Menurut Dale Yoder dkk (dalam Moekijat, 1993:7), kata 

“communications” berasal dari sumber yang sama seperti kata “common” 

(bersama) – oleh karena itu “communicate” (mengkomunikasikan) berarti 

bersama-sama membagi ide-ide. Apabila seseorang berbicara dan temannya 

tidak mendengarkan dia, maka disini tidak ada pembagian dan tidak ada 

komunikasi. Apabila orang pertama menulis dalam bahasa inggris dan orang 

kedua tidak membaca bahasa inggris, maka tidak ada pembagian dan tidak ada 

komunikasi. Pada dasarnya komunikasi merupakan suatu proses dua arah. 

Komunikasi tidak hanya berupa memberitahukan dan didengarkan saja. 

Komunikasi harus mengandung pembagian ide, pikiran, fakta, atau pendapat. 

Suatu “kedipan mata” dapat merupakan suatu bentuk komunikasi yang efektif 

dalam keadaan tertentu. 

Dari urain diatas, komunikasi dapat didefinisikan suatu proses dua arah 

yang dimana ada pengiriman dan penerimaan pesan berupa pembagian ide, 

pikiran, fakta atau pendapat dua orang atau lebih melalui media tertentu 

sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. 
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C. Kemampuan Komunikasi Matematis 

1. Pengertian Kemampuan Komunikasi Matematis 

Matematika dalam pembelajarannya yang dirumuskan oleh The 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (dalam Anik, 

2014:8) menggariskan bahwa siswa harus mempelajari matematika 

melalui pemahaman dan aktif membangun pengetahuan baru dari 

pengalaman dan pengetahuan yang dialami sebelumnya. Untuk 

mewujudkannya dirumuskan lima tujuan umum pembelajaran matematika, 

yaitu pertama belajar untuk berkomunikasi (Mathematical 

Communication), kedua belajar untuk bernalar (Mathematical Reasoning), 

ketika belajar memecahkan masalah (Mathematical Problem Solving), 

keempat belajar untuk mengaitkan ide (Mathematical Connection) dan 

kelima pembentukan sikap positif terhadap matematika. Semua itu disebut 

Mathematical Power (daya matematis) 

Menurut Sullivan & Mousley (dalam Anik Puji Wahyuni, 2014:11) 

komunikasi matematis bukan hanya sekedar menyatakan ide melalui 

tulisan tetapi lebih luas lagi yaitu kemampuan siswa dalam hal bercakap, 

menjelaskan, menggambarkan, mendengar, menanyakan, klarifikasi, 

bekerja sama (sharing), menulis dan akhirnya melaporkan apa yang telah 

dipelajari. Komunikasi matematis merupakan salah satu disiplin ilmu dari 

matematika yang mengkaji tentang aktivitas penggunaan kosakata, notasi 

dan struktur matematika untuk mengekspresikan dan memahami ide 

maupun keterkaitan ide-ide tersebut. 
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Berkaitan dengan komunikasi matematis, The National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM) sebagaimana dikutip oleh Dadang 

Juandi (2008:20-21), menjelaskan bahwa komunikasi matematis adalah 

kemampuan siswa dalam hal sebagai berikut: 

a. Membaca dan menulis matematika dan menafsirkan makna dan idea 

dari tulisan itu, 

b. Mengungkapkan dan menjelaskan pemikiran mereka tentang idea 

matematika dan hubungannya, 

c. Merumuskan definisi matematika dan membuat generalisasi yang 

ditemui melalui investigasi, 

d. Menuliskan sajian matematika dengan pengertian, 

e. Menggunakan kosakata/bahasa, notasi struktur secara matematika 

untuk menyajikan idea menggambarkan hubungan, dan pembuatan 

model, 

f. Memahami, menafsirkan dan menilai idea yang disajikan secara lisan, 

dalam tulisan atau dalam bentuk visual,  

g. Mengamati dan membuat dugaan, merumuskan pertanyaan, 

mengumpulkan dan menilai informasi, dan  

h. Menghasilkan dan menyajikan argumen yang meyakinkan. 

Sumarmo dalam Dedi Suhaedi (2012:193) menyatakan bahwa 

kegiatan yang tergolong pada komunikasi matematis di antaranya adalah: 

(1) menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam 

bahasa, simbol, ide, atau model matematik; (2) menjelaskan ide, situasi, 
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dan relasi matematis secara lisan atau tulisan; (3) mendengarkan, 

berdiskusi, dan menulis tentang matematika; (4) membaca dengan 

pemahaman suatu representasi matematis tertulis; (5) membuat konjektur, 

menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi; (6) 

mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragrap matematika dalam 

bahasa sendiri. 

Berdasarkan berbagai pandangan tentang komunikasi matematis, 

maka secara umum kemampuan yang tergolong pada komunikasi 

matematis adalah sebagai berikut: (1) menyatakan ide-ide matematis 

secara lisan, tulisan, dan mendemontrasikannya serta menggambarkannya 

secara visual dengan berbagai cara yang berbeda; (2) memahami, 

menginterpretasikan, dan menilai ide-ide matematis baik secara lisan, 

tulisan maupun dalam bentuk visual lainnya; (3) menyusun dan 

mengkonsolidasikan berfikir matematis siswa melalui komunikasi; (4) 

menggunakan istilah, notasi, dan struktur matematis untuk menyajikan ide 

dan pembuatan model; (5) mengamati, membuat konjektur, mengajukan 

pertanyaan, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, dan membuat 

generalisasi; (6) menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematis dan 

strategi yang dimiliki siswa, (7) Menghasilkan dan menyajikan argumen 

yang meyakinkan. 

Dalam hal ini komunikasi matematis terdiri dari komunikasi lisan 

dan tertulis. Komunikasi secara lisan merupakan aktivitas antar siswa atau 

antara siswa dengan guru, dimana hal ini dapat berupa berbicara, 
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mendengar, membaca, menjelaskan, berdiskusi, maupun bertukar 

pendapat. Sedangkan komunikasi secara tertulis merupakan kemampuan 

siswa dalam menggunakan kalimat, notasi, dan struktur matematika yang 

dinyatakan dengan grafik, gambar, tabel persamaan atau tulisan. 

Menurut Gunawan (2013) fungsi kemampuan komunikasi 

matematis adalah untuk: 

a. memberi keterangan, data, atau fakta yang berguna bagi segala aspek 

kehidupan; 

b. mendidik untuk menuju pencapaian diri; 

c. membujuk orang untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang 

diharapkan oleh komunikatornya. 

2. Membangun Kemampuan Komunikasi Matematis 

Menurut NCTM (dalam Wahid Umar, 2012:4), dalam prinsip dan 

Standar Matematika Sekolah ditegaskan bahwa untuk mensupport 

pembelajaran agar efektif, guru harus membangun komunitas di kelas 

sehingga para siswa merasa bebas untuk mengekspresikan pemikirannya. 

Menurut Wahid Umar (2012:4), Upaya menciptakan komunitas 

matematika yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kemampuan 

berkomunikasi dengan menggunakan matematika, dapat dilakukan dengan 

berbagai jenis aktivitas, antara lain: (i) pemberian tugas yang bersifat open 

– ended task, yang memungkinkan siswa menunjukkan proses dan 

menjelaskan alasan pengerjaannya, (ii) melalui cooperative learning, (iii) 

penggunaan metode proyek, (iv) pengajuan masalah oleh siswa, (v) 
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dengan menerapkan strategi pembelajaran “think-talk-write”, dan (vi) 

dengan menerapkan strategi “explain-build-go beyond”. 

3. Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

Indikator yang menunjukkan kemampuan komunikasi matematis 

adalah menyajikan pernyataan secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram. 

Diungkapkan oleh Sumarmo (2006:3-4) bahwa indikator-indikator 

kemampuan komunikasi matematis adalah sebagai berikut: 

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

matematika. 

b. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan dan tulisan 

dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. 

c. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematik. 

d. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. 

e. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis. 

f. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan 

generalisasi. 

g. Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah 

dipelajari. 

4. Cara Mengukur Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

a. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Secara Lisan 

Dalam penelitian ini, cara untuk mengukur kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara lisan yaitu dengan lembar 
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pengamatan kemampuan komunikasi matematis secara lisan yang 

dibuat oleh peneliti sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi 

matematis yang diungkapkan oleh Sumarmo. 

b. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Secara Tertulis 

Dalam penelitian ini, cara untuk mengukur kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara tertulis yaitu dengan tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis yang dibuat 

oleh peneliti. Setiap jawaban dari soal mempunyai skor maksimal yang 

ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, pedoman penskoran 

soal-soal komunikasi matematis menggunakan pedoman penskoran 

soal-soal komunikasi matematis yang dikembangkan oleh Isrok’atun 

(2009:7) dengan indeks skor penilaian kemampuan komunikasi 

matematis dimulai dari angka 0 (nol) sampai angka 3 (empat) dengan 

pedoman penskoran soal-soal komunikasi matematisnya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Pedoman Skor Kemampuan Komunikasi Matematis Secara 

Tertulis 

Skor 

Menyatakan suatu Situasi 

dengan Gambar dan Model 

Matematika 

Menjelaskan Ide, Situasi, dan 

Relasi Matematika secara 

Tertulis 

0 

Tidak membuat gambar/ 

pemodelan matematika atau 

membuat gambar/pemodelan 

matematika tetapi salah. 

Tidak menjelaskan ide, situasi, 

dan relasi matematika secara 

tertulis. 

 

1 

Membuat  gambar/pemodelan 

model matematika dari apa 

yang diketahui. 

Menjelaskan ide dan situasi 

secara tertulis. 

 

2 

Membuat gambar (jika 

mungkin)/model matematika 

dari apa yang ditanyakan. 

Menjelaskan relasi secara 

tertulis. 
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Skor 

Menyatakan suatu Situasi 

dengan Gambar dan Model 

Matematika 

Menjelaskan Ide, Situasi, dan 

Relasi Matematika secara 

Tertulis 

3 

Membuat gambar (jika 

mungkin)/model matematika 

secara lengkap. 

Menjelaskan ide, situasi, dan 

relasi secara tertulis. 

 

 

D. Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

1. Pengertaian Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Suprijono (2013:54-55) pembelajaran kooperatif adalah 

konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk 

bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. 

Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih disarankan oleh 

guru, dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta 

menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu 

peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud. Guru bianya 

menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas. 

Menurut Huda (2013:32-33) pembelajaran kooperatif bergantung 

pada efektivitas kelompok-kelompok siswa. Masing-masing anggota 

kelompok bertanggung jawab mempelajari apa yang disajikan dan 

membantu teman-teman satu anggota untuk mempelajarinya juga. 

Singkatnya, pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran 

di mana siswa bekerja sama  dalam kelompok kecil dan saling membantu 

dalam belajar. Pembelajaran kooperatif umumnya melibatkan kelompok 

yang terdiri dari 4 siswa dengan kemampuan yang berbeda dan ada pula 

yang menggunakan kelompok dengan ukuran yang berbeda. Pembelajaran 
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kooperatif biasanya menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil 

selama beberapa minggu atau bulan ke depan untuk kemudian diuji secara 

individual pada ujian yang telah ditentukan. Sebelumnya, kelompok-

kelompok siswa ini diberikan pernjelasan/pelatihan tentang: (1) bagaimana 

menjadi pendengar yang baik, (2) bagaimana memberi penjelasan yang 

baik, (3) bagaimana mengajukan pertanyaan yang baik, dan (4) bagaimana 

saling membantu dan menghargai satu sama lain dengan cara-cara yang 

baik pula. Dalam lingkungan pembelajaran kooperatif, siswa harus 

menjadi partisipan aktif dan melalui kelompoknya, dapat membangun 

komunitas pembelajaran (learning community) yang saling membantu 

antarsatu sama lain. 

2. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Suprijono (2013:53) pada hakikatnya, tujuan 

pembelajaran kooperatif selain untuk membangun interaksi yang positif, 

adalah menciptakan individu-individu yang memiliki kepribadian dan rasa 

tanggung jawab yang besar. 

Menurut Slavin (2013:33) tujuan yang paling penting dari 

pembelajaran kooperatif adalah untuk memberikan para siswa 

pengetahuan, konsep, kemampuan, dan pemahaman yang mereka 

butuhkan supaya bisa menjadi anggota masyarakat yang bahagia dan 

memberikan konstribusi. 
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3. Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Arends (2008:5) menyatakan bahwa pembelajaran yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Siswa bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan belajar. 

b. Tim-tim itu terdiri atas siswa-siswa yang berprestasi rendah, sedang, 

dan tinggi. 

c. Bilamana mungkin, tim-tim itu terdiri atas campuran ras, budaya, dan 

gender. 

d. System reward-nya berorientasi kelompok maupun individu 

Menurut Suprijono (2013:58) model pembelajaran kooperatif akan  

dapat menumbuhkan pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang 

bercirikan: 

a. “Memudahkan siswa belajar” sesuatu yang “bermanfaat” seperti fakta, 

keterampilan, nilai konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan 

sesama. 

b. Pengetahuan, nilai, dan keterampilan diakui oleh mereka yang 

berkomitmen menilai. 

4. Unsur-Unsur Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Roger dan David Johnson (dalam Lie, 2004:31-35) 

mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperative 

learning. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsure model 

pembelajaran kooperatif harus diterapkan, yaitu: 
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a. Saling ketergantungan Positif 

Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu 

menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok 

harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai 

tujuan mereka. 

b. Tanggung Jawab Perseorangan 

Pengajar yang efektif dalam model  pembelajaran Cooperative 

Learning membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa 

sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan 

tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok 

bisa dilaksanakan. 

c. Tatap Muka 

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan 

berdiskusi. Kegiatan ini akan memberikan para pembelajar untuk 

membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Selain itu, 

para anggota kelompok perlu diberi kesempatan untuk saling mengenal 

dan menerima satu sama lain dalam kegiatan tatap muka dan interaksi 

pribadi. 

d. Komunikasi Antaranggota 

Unsur ini menghendaki para pembelajar dibekali dengan berbagai 

keterampilan komunikasi, karena tidak semua siswa mempunyai 

keahlian mendengarkan dan berbicara. Keberhasilan suatu kelompok 

juga bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling 
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mendengarkan dan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan 

pendapat mereka. 

e. Evaluasi Proses Kelompok. 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar 

selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Waktu evaluasi ini 

tidak perlu diadakan setiap kali ada kerja kelompok, tetapi bisa 

diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa kali pembelajar 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran Cooperative Learning. 

5. Sintak Pembelajaran Koopertif 

Menurut Suprijono (2013: 65) sintak model pembelajaran koperatif 

terdiri dari 6 (enam) fase. 

Tabel 2.2. Sintak Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase-fase Perilaku Guru 

Fase 1: Presents goals and set 

Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan peserta didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan peserta didik siap 

belajar 

Fase 2: Present information 

Menyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi kepada 

peserta didik secara verbal 

Fase 3: Organize students into 

learning teams 

Mengorganisir peserta didik ke 

dalam tim-tim belajar 

Memberikan penjelasan kepada 

peserta didik tentang cara 

pembentukan tim belajar dan 

membantu kelompok melakukan 

transisi yang efisien 

Fase 4: Assist team work and 

study 

Membantu kerja tim dan 

belajar 

Membantu tim-tim belajar selama 

peserta didik mengerjakan tugas 

Fase 5: Test on the materials 

Mengevaluasi 

Menguji pengetahuan peserta didik 

mengenai berbagai materi 

pembelajaran atau kelompok-

kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya. 
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Fase-fase Perilaku Guru 

Fase 6: Provide recognition 

Memberikan pengakuan atau 

penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk mengakui 

usaha dan prestasi individu maupun 

kelompok. 

6. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Slavin (2013:4-5) pembelajaran kooperatif memiliki 

keunggulan sebagai berikut: 

a. Metode pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan secara efektif 

pada setiap tindakan kelas dan untuk mengajarkan berbagai macam 

mata pelajaran. 

b. Pembelajaran kooperatif juga dapat digunakan sebagai cara utama 

dalam mengatur kelas untuk pengajaran. 

c. Berdasarkan penelitian dasar yang mendukung penggunaan 

pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan pencapaian prestasi para 

siswa, dan juga akibat-akibat positif lainnya yang dapat 

mengembangkan hubungan antarkelompok, penerimaan terhadap 

teman sekelas yang lemah dalam bidang akademik, meningkatkan rasa 

harga diri. 

d. Pembelajaran kooperatif akan menumbuhkan kesadaran bahwa para 

siswa perlu belajar untuk berpikir, menyelesaikan masalah, dan 

mengintegrasikan sera mengaplikasikan kemampuan dan pengetahuan 

mereka. 

e. Pembelajaran kooperatif berjalan dengan baik dan dapat diaplikasikan 

untuk semua jenis kelas. 
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Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif, Isjoni (2009:25) yaitu: 

a. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, disamping 

itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. 

b. Saat diskusi dikelas terkadang didominasi seseorang hal ini 

mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. 

c. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung ada kecenderungan 

topik permasalahan yang sedang dibahas meluas, sehingga banyak 

yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

 

E. Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write (TTW) 

1. Pengertian 

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) 

diperkenalkan oleh Huinker & Laughlin. Pada dasarnya pembelajaran ini 

dibangun melalui proses berpikir, berbicara dan menulis. Strategi 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) dapat menumbuh kembangkan 

kemampuan pemecahan masalah (Yamin dan Ansari, 2012: 84). Alur 

kemajuan pembelajaran TTW dimulai dari keterlibatan siswa dalam 

berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca, 

selanjutnya berbicara dan membagi ide dengan temannya sebelum 

menulis. 

Aktivitas berpikir, berbicara dan menulis ini adalah salah satu 

bentuk aktivitas belajar mengajar yang memberikan peluang kepada siswa 

untuk berpartisipasi aktif. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 
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pembelajaran menggunakan tipe ini adalah berpikir (Think),  berbicara 

(Talk), dan  menulis (Write). 

a. Berpikir (Think) 

Aktivitas berpikir dalam pembelajaran, terdapat dalam kegiatan 

yang dapat memancing siswa untuk memikirkan sebuah permasalahan 

baik dalam eksperimen, kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh 

guru atau siswa, pengamatan gejala fisis atau berbagai peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses membaca buku paket matematika serta 

berbagai macam artikel yang berhubungan dengan pokok bahasan. 

Setelah itu siswa mulai memikirkan solusi dari permasalahan tersebut 

dengan cara menuliskannya di buku catatan atau handout atau pun 

mengingat bagian yang dipahami serta yang tidak dipahaminya. 

b. Berbicara (Talk) 

Siswa melakukan komunikasi dengan teman menggunakan 

kata-kata dan bahasa yang mereka pahami. Siswa menggunakan 

bahasa untuk menyajikan ide kepada temannya, membangun teori 

bersama, sharing strategi solusi dan membuat definisi.  

Talking membantu guru mengetahui tingkat pemahaman siswa 

dalam belajar sehingga dapat mempersiapkan perlengkapan 

pembelajaran yang dibutuhkan.  Fase berkomunikasi (talk) ini juga 

memungkinkan siswa untuk terampil berbicara. Secara alami dan 

mudah proses komunikasi dapat dibangun di kelas dan dimanfaatkan 

sebagai alat sebelum menulis.  
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Selain itu, berkomunikasi dalam suatu diskusi dapat membantu  

kolaborasi dan meningkatkan aktivitas belajar dalam kelas. 

Selanjutnya, berbicara baik antar siswa maupun dengan guru dapat 

meningkatkan pemahaman. Hal ini bisa terjadi karena saat siswa diberi 

kesempatan untuk berbicara atau berdialog, sekaligus merekonstruksi 

berbagai ide untuk dikemukakan melalui dialog. 

c. Menulis (Write) 

Siswa menuliskan hasil diskusi atau dialog pada lembar kerja 

yang disediakan. Aktivitas menulis berarti merekonstruksi ide, karena 

setelah berdiskusi atau berdialog antar teman dan kemudian 

mengungkapkannya melalui tulisan. Aktivitas menulis akan membantu 

siswa dalam membuat hubungan dan juga memungkinkan guru melihat 

pengembangan konsep siswa.  

Menurut  Yamin dan Ansari (2012:88) aktivitas siswa selama 

fase ini adalah : 

1) Menulis solusi terhadap masalah atau pertanyaan yang diberikan 

termasuk perhitungan, 

2) Mengorganisasikan semua pekerjaan langkah demi langkah baik 

penyelesaiannya ada yang menggunakan diagram, grafik, atau pun 

tabel agar mudah dibaca dan ditindaklanjuti,  

3) Mengoreksi semua pekerjaan sehingga yakin tidak ada pekerjaan 

atau pun perhitungan yang ketinggalan,  
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4) Meyakini bahwa pekerjaannya yang terbaik yaitu lengkap, mudah 

dibaca dan terjamin keasliannya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) adalah suatu model pembelajaran 

dengan alur yang dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir (think) 

atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca, selanjutnya 

berbicara (talk) dan membagi ide (sharing) dengan temannya sebelum 

menulis (write). 

2. Manfaat Model Pembelajatan Kooperatif Tipe Think Talk Write 

(TTW) 

Menurut Yamin dan Ansari dalam (2012:84-86) Strategi 

pembelajaran Think Talk Write (TTW) memiliki manfaat sebagai berikut: 

a. Aktivitas think dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 

membedakan dan mempersatukan ide yang disajikan dalam teks 

bacaan melalui aktivitas membaca terlebih dahulu. 

b. Pembentukan ide dapat dilakukan melalui talking. 

c. Pemahaman matematik di bangun melalui interaksi dan konversasi 

(percakapan) antara sesama individu. 

d. Talking dapat membantu guru mengetahui tingkat pemahaman siswa 

belajar matematika, 

e. Aktivitas write dapat meningkatkan keterampilan berfikir dan menulis 
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3. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write 

(TTW) 

Langkah-langkah pembelajaran dengan tipe TTW menurut Yamin 

dan Ansari (2012:90) adalah sebagai berikut : 

a. Guru membagi teks bacaan berupa Lembar Diskusi Siswa (LDS) yang 

memuat situasi masalah dan petunjuk serta prosedur pelaksanaannya, 

b. Siswa membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan secara 

individual untuk dibawa ke forum diskusi (think), 

c. Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas 

isi catatan (talk). Guru berperan sebagai mediator lingkungan belajar, 

siswa mengkontruksi sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasi 

(write). 

Lebih rinci dalam penelitian ini langkah-langkah pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think Talk Write (TTW)  yang digunakan adalah: 

a. Siswa dalam kelompok memperoleh BKS yang berbasis kemampuan 

komunikasi matematika yang berisi lembar kegiatan, masalah 

matematika, dan petunjuk pengerjaannya. 

b. Siswa membaca dan mempelajari (think) BKS tersebut secara mandiri, 

kemudian membuat rencana penyelesaian masalah yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

c. Siswa mendiskusikan (talk) hasil pemikirannya tersebut dalam 

kelompok untuk mendapatkan kesepakatan dan menambah 
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pemahaman mengenai cara menyelesaikan masalah matematis 

tersebut. 

d. Dari hasil diskusi, siswa menuliskan (write) penyelesaian masalah 

yang dianggap benar. 

e. Satu atau beberapa kelompok mewakili satu kelas mempresentasikan 

BKSnya, sedangkan kelompok yang lain diminta untuk memberi 

tanggapan. 

f. Bersama-sama dengan guru, siswa membuat refleksi dan kesimpulan 

atas solusi penyelesaian masalah tersebut. 

 

F. Hasil Penelitian yang Relevan 

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang mendukung 

direkomendasikannya Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write (TTW) 

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa kelas XI IPA 

di SMA Katolik Santo Bonaventura: 

1. Hasil Penelitian Prasetya Adhi Nugroho (2011) tentang Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Dan Pemecahan Masalah Matematika Siswa 

SMP Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Talk-Write 

(TTW) menunjukkan bahwa: 

a) Aktivitas komunikasi matematika tertulis dan penyelesaian masalah 

matematika dalam tahap Think sebesar 64,44% dengan kategori baik pada 

siklus 1 dan 65,52% pada siklus 2 masih dengan kriteria baik. 
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b) Aktivitas komunikasi dan penyelesaian masalah matematika ketika 

mengikuti pembelajaran dalam tahapan Talk sebesar 68,06% dengan pada 

siklus 1 dan 69,05% pada siklus 2 keduanya pada kriteria baik. 

c) Aktivitas komunikasi dan penyelesaian masalah matematika ketika 

mengikuti pembelajaran dalam tahapan Write sebesar 68,98% pada siklus 

1 dan 70,13% pada siklus 2, keduanya pada kriteria baik. 

d) Tanggapan siswa terhadap model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) 

sebesar 66,53% pada siklus 1 dan 66,94% pada siklus 2, keduanya pada 

kriteria baik.  

Perbedaan dengan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara lisan pada aktivitas siswa dalam tahap 

Talk, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa 

secara secara tertulis menggunakan tes kemampuan komunikasi matematis 

siswa secara secara tertulis dan untuk melihat kemampuan guru dalam 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). 

Sedangkan kesamaan dengan penelitian ini adalah melihat kemampuan 

komunikasi matematis siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe Think 

Talk Write (TTW). 

2.  Hasil Penelitian Ribka Kariani (2013) tentang Pengaruh Pembelajaran 

Think–Talk–Write (TTW) Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematik 

Dan Sikap Positif Siswa Terhadap Matematika menunjukkan bahwa: 

a) Kemampuan komunikasi matematik siswa yang diajar dengan 

pembelajaran kooperatif tipe TTW lebih baik dari siswa yang diajar 

dengan pembelajaran biasa.  
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b) Sikap siswa terhadap matematika yang memperoleh pembelajaran 

kooperatif tipe TTW lebih baik dari siswa yang memperoleh 

pembelajaran biasa.  

c) Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran (TTW dan biasa) dan 

kemampuan awal matematika siswa (tinggi, sedang dan rendah) 

terhadap kemampuan komunikasi matematik.  

d) Tidak terdapat interaksi antara pembelajaran (TTW) dan (biasa) dan 

kemampuan awal matematika siswa (tinggi, sedang dan rendah) 

terhadap sikap siswa terhadap matematika. 

e) Proses penyelesaian jawaban siswa melalui pembelajaran kooperatif 

tipe TTW lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Hal ini 

dapat terlihat dari lembar jawaban siswa dalam menyelesaikan tes 

kemampuan komunikasi matematik siswa. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara lisan pada aktivitas siswa dalam tahap 

Talk, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa 

secara secara tertulis menggunakan tes kemampuan komunikasi matematis 

siswa secara secara tertulis dan untuk melihat kemampuan guru dalam 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW), dan 

tidak dibandingkan dengan pembelajaran biasa namun hanya berfokus 

pada pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). Kesamaan 

dengan penelitian ini adalah melihat kemampuan komunikasi matematis 

siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). 
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3. Hasil Penelitian Elsi Yulita (2014) tentang Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Think Talk Write (TTW) Terhadap Kemampuan 

Komunikasi Matematika menunjukkan bahwa dengan α = 5% diperoleh: 

a) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TTW dalam 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika siswa. 

b) Kemampan komunikasi matematika siswa dengan penerapan model 

pembelajaran koopertaif tipe TTW lebih tinggi dari kemampuan 

komunikasi matematika siswa dengan pembelajaran konvensional 

dikelas XI IPS SMAN 1 Sungayang Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara lisan pada aktivitas siswa dalam tahap 

Talk, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa 

secara secara tertulis menggunakan tes kemampuan komunikasi matematis 

siswa secara secara tertulis dan untuk melihat kemampuan guru dalam 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW), dan 

tidak dibandingkan dengan pembelajaran konvensional namun hanya 

berfokus pada pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). 

Sedangkan kesamaan dengan penelitian ini adalah melihat kemampuan 

komunikasi matematis siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe Think 

Talk Write (TTW). 
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G. Kerangka Berpikir 

Belajar matematika adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur 

matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari 

hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika 

itu. Mempelajari matematika bukan hanya untuk mengetahui dan memahami 

apa yang terkandung dalam matematika itu sendiri. Matematika diajarkan 

karena dapat menumbuhkembangkan kemampuan bernalar yaitu berpikir 

sistematis, logis, dan kritis dalam memecahkan masalah. Disamping itu agar 

siswa terbentuk kepribadiannya menggunakan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. Pemahaman siswa konsep mengenai konsep-konsep, rumus-

rumus, hubungan-hubungan dan struktur dalam matematika harus di asah 

secara kontinu sehingga akan menghasilkan ingatan yang melekat pada diri 

siswa. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari 

matematika sehingga wajar jika matematika tidak banyak yang kurang positif, 

cenderung pasif, dan kurang tertarik terhadap pelajaran matematika. Selain itu, 

pembelajaran yang monoton dan berpusat pada guru serta siswa kebanyakan 

meniru langkah-langkah penyelesaian soal yang diberikan guru akibatnya 

siswa tidak mandiri dan individual. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Kemampuan komunikasi matematis menjadikan siswa mampu (1) 

menyatakan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan 

mendemontrasikannya serta menggambarkannya secara visual dengan 

berbagai cara yang berbeda; (2) memahami, menginterpretasikan, dan menilai 



41 

 

ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan maupun dalam bentuk visual 

lainnya; (3) menyusun dan mengkonsolidasikan berfikir matematis siswa 

melalui komunikasi; (4) menggunakan istilah, notasi, dan struktur matematis 

untuk menyajikan ide dan pembuatan model; (5) mengamati, membuat 

konjektur, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan dan mengevaluasi 

informasi, dan membuat generalisasi; (6) menganalisis dan mengevaluasi 

pemikiran matematis dan strategi yang dimiliki siswa, (7) Menghasilkan dan 

menyajikan argumen yang meyakinkan. Harapannya dengan adanya 

kemampuan komunikasi matematis siswa dapat menyelesaikan permasalahan 

matematika secara mandiri dan pada akhirnya prestasi belajar siswa dapat 

meningkat. 

Model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) 

merupakan teknik yang memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir 

(think), berbicara (Talk), dan  menulis (Write). Dalam pembelajaran kooperatif 

tipe Think Talk Write (TTW), siswa akan dihadapkan kepada suatu 

permasalahan matematika kemudian siswa diberi kesempatan untuk 

memikirkan (think) penyelesaiannya secara mandiri, selanjutnya siswa 

membuat kelompok dengan beranggotakan 4 siswa untuk mendiskusikan 

(talk) cara pengerjaan soal tersebut, dengan adanya diskusi (talk) siswa akan 

menyalurkan ide-ide atau gagasan dari masing-masing siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan matematika. Dengan adanya diskusi tersebut 

diharapkan siswa bekerja dalam kelompok, mengambil giliran dan berbagi ide, 

mendorong adanya partipasi, mendengarkan dengan aktif, meminta dan 
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mengajukan pertanyaan, menyampaikan informasi dengan kalimat berbeda, 

membandingkan jawaban, menuliskan (write) penyelesaian, dan selanjutnya 

siswa dapat mempresentasikannya di depan kelas. Sehingga dari tindakan-

tindakan tersebut dapat menjadikan siswa lebih mandiri (tidak tergantung pada 

penjelasan guru saja), dapat bekerjasama dengan temannya yang lain, dan 

menjadi lebih percaya diri. Dengan demikian dapat dimungkinkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada pembelajaran matematika 

dapat dimunculkan dan dikembangkan dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). Sebab berdasarkan ciri 

dan prinsipnya yang selalu melibatkan siswa untuk berpikir (think), berbicara 

(talk), dan  menulis (write) dalam proses pembelajaran. 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) siswa 

akan dihadapkan kepada suatu permasalahan matematika kemudian siswa 

diberi kesempatan untuk memikirkan (think) penyelesaiannya secara mandiri, 

selanjutnya siswa membuat kelompok dengan beranggotakan 4 siswa untuk 

mendiskusikan (talk) cara pengerjaan soal tersebut, didalam proses diskusi 

(talk) ini penalaran atau pemikiran siswa terhadap permasalahan tersebut 

dituangkan dalam pengerjaan dan penyelesaian permasalahan matematika, 

selanjutnya menuliskan (write) penyelesaian, dan selanjutnya siswa dapat 

mempresentasikannya di depan kelas. Dengan tindakan-tindakan tersebut, 

kemampuan komunikasi matematis dapat meningkat dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). Gambaran kerangka 

berpikir dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Meningkatkan Kemampuan 

Komunikasi Matematis Siswa Melalui Pembelajaran 

Think Talk Write (TTW) 
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H. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas XI IPA SMA Katolik Santo 

Bonaventura Madiun dapat meningkat melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Think Talk Write (TTW). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Menurut Basrowi (2008:28), Penelitian tindakan dalam bidang 

pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan kelas dengan tujuan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Secara singkat PTK 

dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penelaahan penelitian yang bersifat 

reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat 

memperbaiki dan meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara 

lebih professional. 

Menurut Muslich (2013:9-10), Penelitian Tindakan Kelas adalah 

sebagai suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif yang dilakukan oleh pelaku 

tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan dengan sikap mawas diri yang 

bersifat situasional dan kontekstual. 

 

B. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas XI IPA SMA 

Katolik Santo Bonaventura Madiun. 
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2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan Siklus I pada tanggal 18 sampai dengan 20 Mei 2015 

dan Pelaksanaan Siklus II pada tanggal 22 sampai dengan 25 Mei 2015 

semester genap tahun ajaran 2014/2015.  

3. Siklus Penelitian 

PTK ini dilaksanakan melalui dua siklus untuk menigkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas XI IPA SMA Katolik 

Santo Bonaventura Madiun melalui pembelajaran kooperatif tipe Think 

Talk Write (TTW). 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian  dalam penelitian ini yaitu siswa kelas XI IPA SMA 

Katolik Santo Bonaventura Madiun dengan jumlah siswa 20 orang yang terdiri 

dari 11 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Aloisius Rabata Taburarusta 

Martagalasa sebagai peneliti sekaligus pengajar, sedangkan pengamat terdiri 

dari dua orang teman sejawat yaitu Lailatul Khodar dan Albert Widodo yang 

membantu peneliti merekam proses pembelajaran. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Untuk memecahkan masalah penelitian diperlukan langkah yang tepat 

dalam penanganannya. Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih yaitu 

penelitian tindakan kelas (PTK) melalui pembelajaran kooperatif tipe Think 
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Talk Write (TTW), maka pelaksanaan tindakan dilakukan dalam dua siklus. 

Setiap siklus terdiri atas dua pertemuan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model siklus pelakasanaan 

yang dikembangkan oleh Kusamah dan Dwitagama (2009:44). Siklus 

pelaksanaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menurut Wijaya Kusamah dan Dedi 

Dwitagama (2009:8-9) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru dikelasnya 

sendiri dengan cara (1) merencanakan, (2) melaksanakan, (3) pengamatan, dan 

(4) merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisifatif dengan tujuan 

Perencanaan 

(Planning) 

Tindakan 

(Action) 

Pengamatan 

(Observing) 

Refleksi 

(Reflecting) Siklus I 

Gambar 3.1. Siklus Pelaksanaan PTK dengan 2 Siklus 

(Kusamah dan Dwitagama, 2009:44) 
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(Planning) 
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(Observing) 

Refleksi 

(Reflecting) 

Siklus II 

Perubahan 
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memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Rincian tahapan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan ini meliputi: 

1) Membuat Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) dengan 

mengacu pada indikator dan tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan, serta sintaks model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Talk Write (TTW) yang menitikberatkan pada pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 

2) Menyusun BKS dengan materi turunan dan alat evaluasi 

pembelajaran. 

3) Menyusun instrumen penelitian berupa tes kemampuan komunikasi 

matematis secara tertulis yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis. 

4) Menyusun lembar observasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

untuk mengamati kemampuan guru menerapkan pembelajaran 

koopertatif tipe Think Talk Write (TTW) dalam Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM), lembar observasi kemampuan komunikasi 

matematis siwa secara lisan tahap “talk” untuk mengamati 

kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan dan lembar 
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catatan lapangan yang digunakan hal-hal yang menyimpang dan 

menghambat dari proses belajar mengajar. 

b. Tindakan 

Dalam tahap tindakan ini, semua yang telah direncanakan 

dalam perencanaan dilakasanakan dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) di kelas sesuai dengan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 

Write (TTW). Langkah-langkah pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar sesuai dengan langkah-langkah dalam Rencana Perbaikan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun dalam tahap perencanaan. 

Tindakan perbaikan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

perbaikan pembelajaran dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

sesuai dengan sintak pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write 

(TTW) untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

c. Pengamatan 

Dalam tahap pengamatan ini, para pengamat mengamati 

jalannya proses belajar mengajar dan kemampuan komunkasi 

matematis siswa. Hal yang diamati adalah kemampuan komunikasi 

metamatis siswa secara lisan dalam tahap talk atau diskusi dan kinerja 

guru dalam mengajar selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Pengamatan dilakukan oleh 2 orang pengamat (observer) yang 

memahami pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write (TTW). 

Dua observer tersebut mengamati pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan lembar observasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), 
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lembar observasi kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan 

tahap “talk” serta catatan lapangan yang telah dipersiapkan. Para 

observer mengamati dan mencatat segala sesuatu yang terjadi pada saat 

pembelajaran di kelas. Pengisian pengamatan ini sesuai dengan lembar 

observasi yang telah tersedia, namun  apabila ada hal yang dalam 

lembar observasi tidak tersedia maka observer harus menulis di catatan 

lapangan. Catatan ini bertujuan untuk memberikan masukkan 

perbaikan pembelajaran guru pada siklus berikutnya. Setelah 

pengamatan selesai, peneliti dan observer merangkum hasil tes dan 

hasil observasi yang dilakukan untuk mempermudah dalam 

merefleksikan tindakan. 

d. Refleksi 

Berdasarkan hasil evaluasi pada siklus I, maka bersama 

pengamat membahas hasil penelitian terhadap pelaksanaan tindakan 

berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila 

ditemukan kendala dan permasalahan, maka peneliti mencoba sharing 

ide untuk mencari solusi pemecahan permasalahan-permasalahan 

tersebut, kemudian solusi-solusi tersebut akan dijadikan dasar dalam 

tahap perencanaan siklus berikutnya. 

2. Siklus II 

Secara garis besar, tahapan kerja siklus II sama dengan tahapan 

kerja siklus I. Rencana tindakan siklus II disusun berdasarkan hasil refleksi 

siklus I. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada siklus II dimaksudkan 
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sebagai penyempurnaan atau perbaikan terhadap pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus I. Setelah itu dilakukan observasi dan refleksi. 

 

E. Perangkat Pembelajaran dan Instrumen Penelitian 

1. Perangkat Pembelajaran 

a. Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) 

Digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan perbaikan 

pembelajaran di kelas yang dirancang dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). RPP dalam 

penelitian ini dikembangkan sendiri oleh peneliti sesuai dengan sintaks 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) dengan 

bimbingan dosen pembimbing. 

b. Buku Kerja Siswa (BKS) 

Buku Kerja Siswa (BKS) adalah materi ajar yang dikemas 

secara integrasi sehingga memungkinkan siswa mempelajari materi 

tersebut secara mandiri. BKS merupakan salah satu sarana untuk 

membantu dan mempermudah dalam kegiatan mengajar sehingga akan 

terbentuk interaksi yang efektif antara siswa dan guru.  Dalam 

pembelajaran matematika, BKS tersusun beberapa materi, contoh soal, 

dan latihan soal yang harus dilaksanakan oleh siswa selama kegiatan 

belajar mengajar. BKS ini dikembangkan sendiri oleh peneliti sesuai 

dengan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW).  
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2. Instrumen Penelitian 

a. Lembar Soal Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Secara Tertulis 

Lembar soal tes kemampuan komunikasi matematis secara 

tertulis merupakan instrumen tes yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis. Tes ini 

diberikan pada akhir pembelajaran di setiap siklusnya. 

Pengembangan soal teks kemampuan komunikasi matematis 

secara tertulis menyangkut kedalam indikator kemampuan komunikasi 

matematis secara tertulis yang telah ditentukan, yaitu: 

1) Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika melalui tulisan 

dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. 

2) Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, 

dan generalisasi. 

3) Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematik. 

b. Lembar Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Secara Lisan 

Lembar observasi digunakan sebagai pedoman ketika 

melakukan pengamatan (observasi) secara langsung untuk 

mendapatkan data yang akurat di lapangan. lembar observasi 

kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan pada tahap 

“talk”. 
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Pengembangan lembar observasi kemampuan komunikasi 

matematis siswa secara lisan sesuai dengan indikator yang diadaptasi 

dari Sumarmo sebagai barikut: 

Tabel 3.1.Indikator Lembar Observasi Kemampuan Komunikasi 

Matematis Secara Lisan 

No. Indikator Kemampuan 

Komunikasi Matematis 

Secara Lisan 

Aspek yang diamati 

a. Mendengarkan dan berdiskusi 

tentang matematika. 

1. Siswa mendiskusikan hasil 

penyelidikan setelah tahap 

“think”. 

2. Siswa mendengarkan dan 

berdiskusi tentang 

matematika. 

b. Menjelaskan ide, situasi, dan 

relasi matematika secara lisan. 

1. Mencoba mengemukakan 

pendapat sendiri mengenai apa 

yang dipikirkannya juga 

mencatat segala sesuatu dalam 

diskusi. 

2. Siswa menjelaskan ide, 

situasi, dan relasi matematika 

yang dimilikinya dalam 

diskusi secara lisan. 

3. Siswa saling berbagi dan 

bekerjasama dengan teman 

sekelompok 

4. Siswa mengungkapkan dan 

menjelaskan pemikiran 

mereka tentang idea 

matematika dan hubungannya 

dalam diskusi. 

5. Siswa saling sharing strategi 

solusi matematika. 

c. Membuat konjektur, 

menyusun argumen, 

merumuskan definisi, dan 

generalisasi. 

1. Siswa berani dan aktiv dalam 

mengemukakan pendapatnya. 

2. Siswa menyusun dan 

mendefinisikan bersama 

tentang matematika. 

d. Menjelaskan dan membuat 

pertanyaan tentang 

matematika yang telah 

dipelajari. 

1. Siswa menjelaskan dan 

membuat pertanyaan tentang 

matematika dalam diskusi. 
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Lembar observasi kemampuan komunikasi matematis siswa 

pada tahap “talk” berisi pedoman dalam mengamati komunikasi 

matematis siswa secara lisan selama diskusi kelompok berlangsung. 

Lembar observasi kemampuan komunikasi matematis siswa secara 

lisan berbentuk tabel yang terdiri atas aspek kemampuan komunikasi 

matematis secara lisan beserta skor yang diperoleh dari hasil 

pengamatan kegiatan komunikasi matematis berbentuk chek list (√). 

Tabel 3.2. Skala Penilaian Lembar Observasi Kemampuan 

Komunikasi Matematis Siswa Secara Lisan. 

Skala Penilaian Kategori 

1 Kurang Baik 

2 Cukup Baik 

3 Baik 

4 Baik Sekali 

c. Lembar Observasi Kegiatan Belajar Mengajar 

Lembar observasi digunakan sebagai pedoman ketika 

melakukan pengamatan (observasi) secara langsung untuk 

mendapatkan data yang akurat di lapangan. Lembar observasi yang 

digunakan oleh peneliti adalah lembar observasi Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM). 

Lembar Observasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

merupakan instrumen observasi untuk mengamati kemampuan guru 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) 

dalam kegiatan belajar mengajar. Lembar observasi Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) memuat 15 butir pernyataan yang berisi catatan 

kegiatan guru maupun siswa selama pelaksanaan pembelajaran 
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kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). Indikator observasi kegiatan 

Belajar mengajar yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Indikator Lembar Observasi Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) 

No. Indikator Aspek yang diamati 

1. Kelengkapan 

perangkat 

pembelajaran 

1. Kelengkapan RPP. 

2. Kelengkapan Buku Ajar. 

2. Pelaksanaan 

Pendahuluan 

1. Menyajikan indikator dan tujuan 

pembelajaran. 

2. Memotivasi siswa untuk mengikuti 

pelajaran. 

3. Pelaksanaan 

Kegiatan Inti 

1. Menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran TTW. 

2. Menjelaskan secara singkat tentang materi 

yang akan dipelajari dan mengajukan 

masalah atau pertanyaan kepada siswa. 

3. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

berpikir secara mandiri dari materi yang 

diajarkan atau masalah yang diajukan di 

depan kelas (think). 

4. Mengorganisasikan siswa membentuk 

kelompok yang beranggotakan 4 siswa 

untuk mendiskusikan hasil pemikiran 

secara mandiri materi yang dijelaskan atau 

mendiskusikan masalah di depan kelas 

(Talk). 

5. Mengorganisasikan siswa untuk 

berdiskusi atau berbagi hasil jawaban dan 

menuliskan hasil jawaban yang telah 

ditemukan dengan kelompok lain. 

6. Mendorong siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas. 

7. Memberi evaluasi. 

4. Pelaksanaan 

Penutup 

1. Memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang mendapat skor rata-rata 

tertinggi 

5. Suasana Kelas 1. Suasana kelas kondusif 

2. Siswa antusias dan bersemangat 

3. Guru antusias dan bersemangat 
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Lembar observasi pelaksanaan pembelajaran ini berbentuk chek 

list (√) dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Skala Penilaian Lembar Observasi Kegiatan Belajar 

Mengajar 

Skala Penilaian Kategori 

1 Kurang Baik 

2 Cukup Baik 

3 Baik 

4 Baik Sekali 

d. Lembar Catatan Lapangan 

Untuk mencatat aktivitas siswa dan guru yang menyimpang 

dari aktivitas belajar mengajar yang menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). Selalu digunakan untuk 

mengetahui hambatan apa saja yang terjadi selama kegiatan belajar 

mengajar. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun 

angka (Arikunto, 2002:96). Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah melalui metode tes, metode observasi, dan catatan 

lapangan. 

1. Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 2002:127). Tes dalam penelitian ini digunakan untuk 
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mengetahui data peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa 

secara tertulis. Penilaian dilakukan pada saat akhir pembelajaran setiap 

siklusnya untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa 

secara tertulis. 

2. Metode Observasi 

Teknik Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang 

kemampuan guru menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 

Write (TTW) dalam kegiatan belajar mengajar dan kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara lisan pada tahap “talk”. Instrumen 

yang digunakan berupa lembar observasi. Lembar observasi ini diisi oleh 

teman sejawat pada saat proses belajar mengajar berlangsung untuk 

mengetahui aktifitas guru (Peneliti) dan siswa. 

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mengumpulkan data di 

lapangan, mengetahui aktifitas yang terjadi selama kegiatan belajar 

mengajar. Catatan lapangan merupakan alat yang penting dalam penelitian 

pada waktu kegiatan berlangsung. 

 

G. Validasi Instrumen 

Lembar observasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), lembar 

observasi kemampuan komunikasi matematis siswa tahap “talk”, Buku Kerja 

Siswa (BKS) dan soal tes kemampuan komunikasi matematis divalidasi oleh 

guru mata pelajaran matematika yang dinamakan validasi partisipan. 
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Validasi dilakukan hanya pada siklus I sedangkan siklus II tidak 

dilakukan validasi karena keterbatasan waktu. Menurut Wijaya Kusumah dan 

Dedi Dwitagama (2009:85) penelitian tindakan memang tidak mengharap 

adanya jawaban akhir untuk pertanyaan/masalah, tetapi menginginkan adanya 

peningkatan (dan perubahan) para praktik pengajaran melalui pengembangan 

praktisi/guru. Validitas adalah derajat yang menunjukkan sejauh mana hasil 

tersebut berguna (relevan) sebagi petunjuk untuk guru tertentu, serta 

kekuatannya untuk memberi informasi dan argumen tentang meningkatkan 

praktik pendidikan di masyarakat professional yang lebih luas. Selain itu, 

menurut Sanjaya (2013:41) makna validitas dalam PTK berbeda dengan 

validitas pada penelitian formal misalnya penelitian kuantitatif. Pada PTK 

validitas itu adalah keajekan proses penelitian seperti yang disyaratkan dalam 

penelitian kualitatif. Kriteria validitas untuk penelitian kualitatif adalah makna 

langsung yang batasi oleh sudut pandang peneliti itu sendiri terhadap proses 

penelitian. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk membuat gambaran 

(deskriptif) yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang 

terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini meliputi: 
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1. Analisis Data Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Secara 

Tertulis 

Tabel 3.5. Tabel Penskoran Diadaptasi dari Pedoman Penskoran Soal-

Soal Komunikasi Matematis yang dikembangkan Isrok’atun 

No. 

Soal 
Skor Maks 

Kriteria 

Skor 

Menyatakan suatu 

Situasi dengan Gambar 

dan Model Matematika 

Menjelaskan Ide, 

Situasi, dan Relasi 

Matematika secara 

Tertulis 

1 - 3 3 0 Tidak membuat 

gambar/pemodelan 

matematika atau membuat 

gambar/pemodelan 

matematika  

tetapi salah. 

Tidak menjelaskan 

ide, situasi, dan relasi 

matematika secara 

tertulis. 

 

1 Membuat gambar (jika 

mungkin)/model 

matematika dari apa yang 

diketahui. 

Menjelaskan ide dan 

situasi secara tertulis. 

 

2 Membuat gambar (jika 

mungkin)/model 

matematika dari apa yang 

ditanyakan. 

Menjelaskan relasi 

secara tertulis. 

 

3 Membuat gambar (jika 

mungkin)/model 

matematika secara 

lengkap. 

Menjelaskan ide, 

situasi, dan relasi 

secara tertulis. 

 

Total 

Skor 

3 x 3 = 9    

Setelah itu dilakukan perhitungan untuk Nilai Akhir sebagai berikut: 

𝑵𝑨 =
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏 𝑺𝒊𝒔𝒘𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒌𝒐𝒓
× 𝟏𝟎𝟎 

Keterangan: 

NA = nilai akhir siswa. 

Analisis hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa secara 

tertulis dilakukan terhadap hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

siswa secara tertulis siklus I dan siklus II. Pada hasil tes kemampuan 
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komunikasi matematis siswa secara tertulis siklus I hingga tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara tertulis siklus II, nilai akhir 

kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis yang diperoleh 

kemudian dikategorikan sesuai dengan kriteria menurut Arikunto 

(2008:245) yang telah dimodifikasi oleh penulis untuk membuat 

kesimpulan mengenai kemampuan komunikasi matematis siswa secara 

tertulis sesuai dengan kriteria tabel berikut: 

Tabel 3.6. Kriteria Nilai Akhir Kemampuan Komunikasi Matematis 

Siswa dimodifikasi penulis. 

 

Kriteria Kategori 

80 – 100 Sangat Baik 

60 – 79 Baik 

40 – 59 Cukup Baik 

NA ≤ 39 Kurang Baik 

Kemudian dihitung jumlah siswa yang telah mencapai kriteria 

keberhasilan yaitu minimal berada pada kategori baik dalam masing-

masing siklus yang dinyatakan dengan  𝑇. Selanjutnya dihitung 

persentase untuk siswa yang telah mencapai kriteria keberhasilan masing-

masing siklus dengan rumus: 

𝑝𝑠𝑡 =
 𝑇

𝑁
× 100% 

Keterangan: 

pst = persentase jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan 

∑T = jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan 

N = jumlah siswa 
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Data yang diperoleh selama penelitian akan dijadikan dasar untuk 

pelaksanaan siklus berikutnya. Kelas dikatakan tuntas dalam pembelajaran 

apabila persentase jumlah siswa yang minimal berada pada kategori baik 

mencapai ≥ 75% dari jumlah seluruh siswa yang tuntas. 

2. Analisis Data Hasil Observasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

Dari hasil lembar observasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

kemudian dianilisis tingkat keterlaksanaan proses belajar mengajar dengan 

menggunakan rumus: 

𝑆𝑅𝑂𝑛 =
 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝐽𝐵
 

𝑆𝑅 =
 𝑆𝑅𝑂𝑛
𝑛

 

Keterangan: 

SROn = skor rata-rata observer ke-n 

∑skor = skor perolehan 

JB = jumlah butir 

SR = skor rata-rata 

n = jumlah pengamat 

karena PTK dalam penelitian ini dalam satu siklus terdiri dari 2 

pertemuan, maka skor rata-rata total (SRT) setia siklus dihitung dengan 

rumus: 

𝑆𝑅𝑇 =
𝑆𝑅1 + 𝑆𝑅2

2
 

Keterangan: 

SR1  = skor rata-rata pertemuan 1 
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SR2  = skor rata-rata pertemuan 2 

kriteria keberhasilan pelaksanaan pembelajaran (Purbayanti, 2007:65), 

yaitu:  

Tabel 3.7. Kriteria Keberhasilan Pelaksanaan Pembelajaran 

Kriteria Kategori 

1,00  < SRT ≤ 1,75 Tidak Baik 

1,75  < SRT ≤ 2,50 Cukup Baik 

2,50  < SRT ≤ 3,25 Baik 

2,25  < SRT ≤ 4,00 Sangat Baik 

 

3. Analisis Data Hasil Observasi Kemampuan Komunikasi Matematis 

secara lisan. 

Dari hasil observasi kemampuan komunikasi matematis siswa 

secara lisan kemudian dianalisis setiap aspek kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang diamati dengan rumus: 

𝑆𝑅𝑂𝑛 =
 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝐽𝐵
 

𝑆𝑅 =
 𝑆𝑅𝑂𝑛
𝑛

 

Keterangan: 

SROn = skor rata-rata observer ke-n 

∑skor = skor perolehan 

JB = jumlah butir 

SR = skor rata-rata 

n = jumlah pengamat 
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karena PTK dalam penelitian ini dalam satu siklus terdiri dari 2 

pertemuan, maka skor rata-rata total (SRT) setia siklus dihitung dengan 

rumus: 

𝑆𝑅𝑇 =
𝑆𝑅1 + 𝑆𝑅2

2
 

Keterangan: 

SR1  = skor rata-rata pertemuan 1 

SR2  = skor rata-rata pertemuan 2 

Kriteria kemampuan komunikasi matematika siswa, yaitu:  

Tabel 3.8. Kriteria Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa 

Secara Lisan. 

Kriteria Kategori 

1,00  < SRT ≤ 1,75 Tidak Baik 

1,75  < SRT ≤ 2,50 Cukup Baik 

2,50  < SRT ≤ 3,25 Baik 

2,25  < SRT ≤ 4,00 Sangat Baik 

 

4. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan berisi tentang aktivitas siswa yang menyimpang 

dari kegiatan pembelajaran yang diamati setiap 5 menit. Catatan lapangan 

yang digunakan untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi selama 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung. 
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I. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan pada penelitian ini ditentukan sebagai berikut: 

1. Kemampuan guru menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 

Write (TTW) dalam Kegiatan Belajar Mengajar minimum berada dalam 

kategori baik. 

2. Kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan minimum berada 

dalam kategori baik. 

3. Hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis 

minimum berada dalam kategori baik. 

4. Jumlah persentase ketuntasan kemampuan komunikasi matematis siswa 

secara tertulis minimum berada dalam kategori baik sebesar ≥ 75%. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Validasi Perangkat dan Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini validitas dilakukan untuk mendapatkan saran dan 

pembenaran dalam rangka penyempurnaan perangkat dan instrumen penelitian 

yang dikembangkan. Adapun perangkat dan dan intrumen penelitian yang 

divalidasi meliputi: Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP), Buku Kerja 

Siswa (BKS), Lembar Pengamatan Kegiatan Belajar Mengajar, Lembar 

Observasi Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Tahap “Talk”, Lembar 

Catatan Lapangan, dan Soal Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa. 

Validasi tersebut dilakukan oleh 1 validator praktisi : Dra. Bernadeta Dwi 

Lestari (Guru Matematika SMA Katolik Santo Bonaventura Madiun) karena 

sebagai masukan dan pembenaran dari perangkat penelitian. 

Data hasil validasi perangkat dan instrumen penelitian untuk 

pelaksanaan siklus I, disediakan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Data Hasil Validasi Perangkat Dan Instrumen Penelitian 

No. Jenis Intrumen Kesimpulan, Kritik, dan Saran Keterangan 

1. Rencana 

Perbaikan 

Pembelajaran 

- Sudah layak 

digunakan 

2. Buku Kerja Siswa - Sudah layak 

digunakan 

3. Lembar 

Pengamatan 

Kegiatan Belajar 

Mengajar 

- Sudah layak 

digunakan 

4. Lembar Observasi 

Kemampuan 

Komunikasi 

- Sudah layak 

digunakan 
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No. Jenis Intrumen Kesimpulan, Kritik, dan Saran Keterangan 

Matematis Siswa 

Tahap “Talk” 

5. Lembar Catatan 

Lapangan 

- Sudah layak 

digunakan 

6. Soal Tes 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis Siswa 

- Sudah layak 

digunakan. 

Dari Tabel 4.1, dapat disimpulkan bahwa semua perangkat dan 

instrumen penelitian sudah layak digunakan. 

Untuk perangkat dan instrumen penelitian siklus II tidak divalidasi 

karena keterbatasan waktu untuk memvalidasi. Meskipun tidak divalidasi 

namun tetap dilaksanakan dalam penelitian. 

 

B. Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan pada tanggal 18 Mei hingga 25 

Mei 2015 yang dilaksanakan dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. 

Siklus I dan siklus II masing-masing dilaksanakan dalam dua kali pertemuan 

dan masing-masing siklus diakhiri dengan tes akhir siklus. Rincian waktu 

pelaksanaan penelitian di kelas XI IPA SMA Katolik Santo Bonaventura 

Madiun adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Waktu Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

Siklus 
Pertemuan 

ke- 

Hari/Tanggal/

Waktu 

Kompetensi 

Dasar 

Sub Pokok 

Bahasan 

I 

1 Senin, 

18 Mei 2015, 

06.45 – 08.15 

WIB 

Menggunakan 

Konsep dan 

Aturan Turunan 

dalam 

Perhitungan 

Turunan Fungsi. 

Pengertian 

Turunan 

Fungsi dan 

Turunan 

Fungsi 

Aljabar. 

2 Selasa, 

19 Mei 2015, 

Menggunakan 

Konsep dan 

Menghitung 

Turunan 
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Siklus 
Pertemuan 

ke- 

Hari/Tanggal/

Waktu 

Kompetensi 

Dasar 

Sub Pokok 

Bahasan 

10.00 – 11.30 

WIB 

Aturan Turunan 

dalam 

Perhitungan 

Turunan Fungsi. 

Fungsi yang 

Sederhana 

dengan 

Menggunakan 

Definisi 

Turunan 

3 Rabu, 

20 Mei 2015, 

08.15 – 09.45 

WIB 

Tes Akhir 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis 

Siswa Secara 

Tertulis Siklus I 

Menggunakan 

Konsep dan 

Aturan 

Turunan 

dalam 

Perhitungan 

Turunan 

Fungsi. 

II 

1 Kamis, 

21 Mei 2015, 

08.15 – 09.45 

WIB 

Menggunakan 

Konsep dan 

Aturan Turunan 

dalam 

Perhitungan 

Turunan Fungsi. 

Turunan 

Fungsi 

Trigonometri 

2 Sabtu, 

23 Mei 2015, 

10.00 – 11.30 

WIB 

Menggunakan 

Konsep dan 

Aturan Turunan 

dalam 

Perhitungan 

Turunan Fungsi. 

Turunan 

Fungsi 

Komposisi 

dengan Aturan 

Rantai. 

3 Senin, 

25 Mei 2015, 

06.45 – 08.15 

WIB 

Tes Akhir 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis 

Siswa Secara 

Tertulis Siklus II 

Menggunakan 

Konsep dan 

Aturan 

Turunan 

dalam 

Perhitungan 

Turunan 

Fungsi. 

 

Penelitian yang dilaksanakan pada setiap siklus meliputi empat tahap, 

yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan (observasi), dan refleksi. Deskripsi 

pelaksanaan pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe Think Talk Write (TTW) sebagai upaya meningkatkan kemampuan 
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komunikasi matematis siswa kelas XI IPA SMA Katolik Santo Bonventura 

Madiun tahun pelajaran 2014/2015 diuraikan sebagai berikut: 

1. Deskripsi Hasil Penelitian Siklus I 

Tindakan perbaikan pada siklus I adalah upaya meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas XI IPA SMA Katolik 

Santo Bonaventura Madiun. Rencana perbaikan dilakukan dengan cara 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). 

a. Perencanaan Tindakan Siklus I 

Kegiatan perencanaan bertujuan untuk merencanakan dan 

menyiapkan segala sesuatu sebelum penelitian tindakan dilaksanakan. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan meliputi: 

1) Membuat Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) dapat dilihat 

pada lampiran 1.A dengan mengacu pada indikator dan tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan, serta sintaks model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) yang 

menitikberatkan pada pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa.  

2) Menyusun BKS dengan materi turunan dan alat evaluasi 

pembelajaran yang dapat dilihat pada lampiran 1.B. 

3) Menyusun instrumen penelitian berupa tes kemampuan komunikasi 

matematis secara tertulis yang dapat dilihat pada lampiran 1.F yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis 

siswa secara tertulis. 
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4) Menyusun lembar observasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

yang dapat dilihat pada lampiran 1.C untuk mengamati 

kemampuan guru menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Think 

Talk Write (TTW) dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), 

lembar observasi kemampuan komunikasi matematis siwa tahap 

“talk” yang dapat dilihat pada lampiran 1.D untuk mengamati 

kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan dan lembar 

catatan lapangan yang digunakan hal-hal yang menyimpang dan 

menghambat dari proses belajar mengajar. 

b. Tindakan dan Observasi Siklus I 

Pada tahap tindakan, guru melaksanakan tindakan sesuai 

dengan perencanaan yang telah disusun. Observasi (pengamatan) 

selama tindakan dilakukan oleh dua orang. 

1) Pertemuan 1 

Pertemuan 1 siklus I dilaksanakan pada hari Senin, 18 Mei 

2015 pada pukul 06.45 – 08.15 WIB dengan standar kompetensi 

“Menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam 

pemecahan masalah” dan kompetensi dasar “Menggunakan konsep 

dan aturan turunan dalam perhitungan turunan fungsi” dengan 

pokok bahasan “Pengertian Turunan Fungsi dan Turunan Fungsi 

Aljabar”.  

Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam  

dan guru menyampaikan indikator pembelajaran dan tujuan 
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pembelajaran kemudian menjelaskan langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan dalam pembelajaran yaitu mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran Think Talk Write (TTW). Setelah itu guru membagi 

kelompok dengan beranggotakan 4 siswa dengan kemampuan yang 

berbeda dan antar kelompok mempunyai kemampuan yang sama 

kemudian guru menyiapkan nomor kelompok untuk menandai 

masing-masing kelompok yang telah dibentuk dan membagikan 

BKS. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari 

yaitu mengenai konsep dan aturan turunan fungsi. Guru 

memberikan waktu 5 menit untuk memikirkan (thinking) secara 

mandiri kepada siswa tentang materi yang disampaikan (kegiatan 

ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis). 

Setelah itu, guru meminta siswa berdiskusi (talk) dengan 

kelompoknya untuk mengerjakan soal latihan pada BKS (kegiatan 

ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis), 

kemudian siswa diminta untuk menuliskan (write) secara mandiri 

hasil jawaban pada soal latihan BKS dan mendiskusikan kesulitan 

soal yang belum dijawab (kegiatan ini dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis). 

Selama proses diskusi dalam kelompok dilakukan 

pengamatan kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan 

yang dilakukan oleh dua pengamat. Pengamatan hanya dilakukan 

pada 2 kelompok dari 5 kelompok sebagai objek pengamatan 
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karena setiap anggota dalam kelompok mempunyai kemampuan 

yang berbeda dan antar kelompok mempunyai kemampuan yang 

sama. Berdasarkan hasil pengamatan, kemampuan komunikasi 

matematis siswa secara lisan dalam tahap talk atau berdiskusi 

memperoleh skor rata-rata total sebesar 2,35 dengan kategori 

cukup baik. Hal tersebut telah terlihat dari kegiatan siswa dalam 

berdiskusi secara aktif, namun kemampuan komunikasi matematis 

siswa secara lisan masih belum sesuai dengan yang diharapkan 

karena siswa masih individual dalam diskusi. 

Evaluasi tidak dilakukan karena waktu terbatas, namun 

guru tetap mengecek dan mengoreksi lembar jawaban siswa. Untuk 

penyimpulan dari materi yang diajarkan dilakukan pada saat guru 

menjelaskan materi secara singkat.  

Di akhir pembelajaran, guru meminta siswa untuk 

mengerjakan soal latihan yang sengaja belum dikerjakan pada saat 

pembelajaran berlangsung yang terdapat pada BKS, kemudian guru 

menutup pembelajaran dengan salam. 

2) Pertemuan 2 

Pertemuan 2 siklus I dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Mei 

2015 pada pukul 10.00 – 11.30 WIB dengan standar kompetensi 

“Menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam 

pemecahan masalah” dan kompetensi dasar “Menggunakan konsep 

dan aturan turunan dalam perhitungan turunan fungsi” dengan 
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pokok bahasan “Menghitung Turunan Fungsi yang Sederhana 

dengan Menggunakan Definisi Turunan”. 

Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam  

dan guru menyampaikan indikator pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran kemudian menjelaskan langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan dalam pembelajaran yaitu mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran Tink Talk Write (TTW). Setelah itu guru membagi 

kelompok dengan beranggotakan 4 siswa dengan kemampuan yang 

berbeda dan antar kelompok mempunyai kemampuan yang sama 

kemudian guru menyiapkan nomor kelompok untuk menandai 

masing-masing kelompok yang telah dibentuk dan membagikan 

BKS. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari 

yaitu mengenai Menghitung Turunan Fungsi yang Sederhana 

dengan Menggunakan Definisi Turunan. Guru memberikan waktu 

5 menit untuk memikirkan (thinking) secara mandiri kepada siswa 

tentang materi yang disampaikan (kegiatan ini dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis). Setelah itu, guru meminta 

siswa berdiskusi (talk) dengan kelompoknya untuk mengerjakan 

soal latihan pada BKS (kegiatan ini dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis), kemudian siswa diminta 

untuk menuliskan (write) secara mandiri hasil jawaban pada soal 

latihan BKS dan mendiskusikan kesulitan soal yang belum dijawab 
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(kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis). 

Selama proses diskusi dalam kelompok dilakukan 

pengamatan kemampuan komunikasi matematis siswa seara lisan 

yang dilakukan oleh dua pengamat. Pengamatan hanya dilakukan 

pada 2 kelompok dari 5 kelompok sebagai objek pengamatan 

karena setiap anggota dalam kelompok mempunyai kemampuan 

yang berbeda dan antar kelompok mempunyai kemampuan yang 

sama. Berdasarkan hasil pengamatan, kemampuan komunikasi 

matematis siswa secara lisan dalam tahap talk atau berdiskusi 

memperoleh skor rata-rata total sebesar 2,50 dengan kategori 

cukup baik. Hal tersebut terlihat dari kegiatan siswa dalam 

berdiskusi yang dilakukan untuk menyelesaikan soal latihan secara 

tertulis, namun kemampuan komunikasi matematis siswa secara 

lisan masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena siswa 

masih individual dalam diskusi. 

Evaluasi tidak dilakukan karena waktu terbatas, namun 

guru tetap mengecek dan mengoreksi lembar jawaban siswa. Untuk 

penyimpulan dari materi yang diajarkan dilakukan pada saat guru 

menjelaskan materi secara singkat.  

Di akhir pembelajaran, guru meminta siswa untuk 

mengerjakan soal latihan yang sengaja belum dikerjakan pada saat 

pembelajaran berlangsung yang terdapat pada BKS dan selanjutnya 
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guru memberitahukan bahwa pertemuan mendatang akan 

dilaksanakan tes kemampuan komunikasi matematis secara tertulis 

siklus I sehingga guru meminta siswa untuk mempelajari materi-

materi yang telah diajarkan selama dua pertemuan pada siklus I 

kemudian guru menutup pembelajaran dengan salam penutup. 

3) Pelaksanaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Secara Tertulis Siklus I 

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Secara 

Tertulis Siklus I dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 

pada pukul 08.15 – 09.45 WIB. Kompetensi dasar yang akan 

diujikan adalah Menggunakan konsep dan aturan turunan dalam 

perhitungan turunan fungsi dengan pokok bahasan Pengertian 

Turunan Fungsi dan Turunan Fungsi Aljabar serta Menghitung 

Turunan Fungsi yang Sederhana dengan Menggunakan Definisi 

Turunan. 

Soal tes kemampuan komunikasi matematis siswa secara 

tertulis siklus I berbentuk uraian yang terdiri atas 3 soal. 18 siswa 

hadir untuk mengikuti tes dan 2 siswa tidak hadir karena 

berhalangan sakit dan izin mengikuti lomba. Selama tes 

berlangsung, suasana terlihat tenang dan para siswa mengerjakan 

tes dengan sungguh-sungguh. 
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c. Data Hasil Observasi dan Tes Siklus I 

1) Data Hasil Observasi Kegiatan Belajar Mengajar 

Pengamatan kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh dua 

pengamat tiap kali tatap muka untuk mengamati kemampuan guru 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW).  

Data pengamatan kegiatan belajar mengajar diperoleh dari lembar 

pengamatan kegiatan belajar mengajar. Dari lembar pengamatan 

tersebut, pengamat menilai tiap aspek yang diamati yang telah 

dibuat peneliti sesuai dengan  langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). Kemudian data dari  hasil 

pengamatan tersebut dicari skor rata-rata masing-masing pengamat 

dan skor gabungan dua pengamat tersebut. Analisis data dari hasil 

pengamatan dapat dilihat pada lampiran 4.A dan disajikan pada 

tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3. Data Hasil Observasi Kegiatan Belajar Mengajar 

pada Siklus I 

Pengamat 
Skor Rata-Rata 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 2,40 2,80 

2 3,00 2,60 

Jumlah 5,40 5,40 

Rata-Rata 2,70 2,70 

Rata-Rata Total 2,70 

Kategori Baik 

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar pada pertemuan 1 mempunyai skor rata-

rata sebesar 2,70 dan pada pertemuan 2 mempunyai skor rata-rata 
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sebesar 2,70. Dengan demikian dapat diketahui skor rata-rata total 

pada siklus I yaitu sebesar 2,70 dengan kategori baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) sudah 

mencapai kriteria keberhasilan yang ditentukan yaitu  kegaitan 

belajar mengajar menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Think 

Talk Write (TTW) minimum berada dalam kategori baik sehingga 

pada siklus II dilakukan pemantapan untuk penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas XI 

IPA. Meski demikian masih ada kekurangan guru dalam kegiatan 

belajar mengajar yaitu kurang memotivasi siswa untuk mengikuti 

pelajaran, kurang menjelaskan materi yang akan dijelaskan, kurang 

mengorganisasikan siswa untuk berpikir secara mandiri dalam 

tahap think, kurang mengorganisasikan siswa untuk mendiskusikan 

masalah di depan kelas dalam tahap talk, kurang memberi evaluasi, 

belum memberikan penghargaan kepada kelompok yang mendapat 

skor rata-rata tertinggi, dan siswa belum antusias dan bersemangat. 

Kekurangan guru ini perlu diperbaiki pada siklus II. 

2) Data Hasil Observasi Kemampuan Komunikasi Matematis 

Siswa Secara Lisan 

Pengamatan dilakukan dengan mengamati kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara lisan pada tahap talk tiap kali 
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tatap muka yang dilakukan oleh dua pengamat. Pengamatan hanya 

dilakukan pada 2 kelompok dari 5 kelompok sebagai objek 

pengamatan karena setiap anggota dalam kelompok mempunyai 

kemampuan yang berbeda dan antar kelompok mempunyai 

kemampuan yang sama. Data hasil pengamatan dapat dilihat pada 

lampiran 4.B dan disajikan pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4. Data Hasil Pengamatan Kemampuan Komunukasi 

Matematis Siswa Secara Lisan Pada Siklus I 

Pengamat 
Skor Rata-Rata 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 1,70 2,50 

2 3,00 2,50 

Jumlah 4,70 5,00 

Rata-Rata 2,35 2,50 

Rata-Rata Total 2,43 

Kategori Cukup Baik 

 

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara lisan pada pertemuan 1 

mempunyai skor rata-rata sebesar 2,35 dan pada pertemuan 2 

mempunyai skor rata-rata sebesar 2,50. Dengan demikian dapat 

diketahui skor rata-rata total pada siklus I yaitu sebesar 2,43 

dengan kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa indikator 

hasil observasi kemampuan komunikasi matematis siswa secara 

lisan pada siklus I belum mencapai kriteria yang diharapkan yaitu 

siswa berada minimum berada pada kategori baik sehingga perlu 

diadakan siklus II. Hal tersebut terjadi karena siswa masih 

individual dalam diskusi, belum mendiskusikan hasil penyelidikan 
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setekah tahap think, belum mengemukakan pendapat sendiri 

tentang matematika dalam diskusi, belum bisa mengungkapkan dan 

menjelaskan ide, situasi dan relasi yang dimilikinya dalam diskusi 

secara lisan, tidak saling sharing startegi solusi matematika, tidak 

menyusun dan mendefinisikan bersama tentang matematika, serta 

siswa tidak menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang 

matematika dalam matematika. Kekurangan-kekurangan ini perlu 

diperbaiki pada siklus II. 

3) Data Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Secara Tertulis 

Tes yang diberikan pada akhir siklus I ini berupa tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis dalam 

bentuk soal uraian yang terdiri atas 3 soal yang disusun 

berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Data hasil tes kemamapuan komunikasi matematis secara tertulis 

siklus I dapat dilihat pada lampiran 4.C dan disajikan pada Tabel 

4.5 berikut: 

Tabel 4.5. Data Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Siswa Secara Tertulis Siklus I 

No Nama Siswa Nilai Akhir Kategori Keterangan 

1 Alfin Surya 44.44 Cukup Baik Tidak Tuntas 

2 Andrew Wiarto 77.78 Baik Tuntas 

3 Bimas Febrian Wijaya 55.56 Cukup Baik Tidak Tuntas 

4 Daniel Ivan Cristian 55.56 Cukup Baik Tidak Tuntas 

5 Dito Armadita 55.56 Cukup Baik Tidak Tuntas 

6 Farel Fahrial Hidayat 55.56 Cukup Baik Tidak Tuntas 

7 Felicia Wisama Nugraha 77.78 Baik Tuntas 
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No Nama Siswa Nilai Akhir Kategori Keterangan 

8 George Adya Nugraha Prasetya 55.56 Cukup Baik Tidak Tuntas 

9 Intan Martina 55.56 Cukup Baik Tidak Tuntas 

10 Kristina Lusianti Sudana 55.56 Cukup Baik Tidak Tuntas 

11 Lenny Putri Purwanto 77.78 Baik Tuntas 

12 Leo Agung Candra Purnama 77.78 Baik Tuntas 

13 Martien Saputro 55.56 Cukup Baik Tidak Tuntas 

14 Mei Vandana Surya Poerwanto - - - 

15 Natalia Kristiva Utomo 44.44 Cukup Baik Tidak Tuntas 

16 Patrik Krisna Murti 44.44 Cukup Baik Tidak Tuntas 

17 Shela Mardiansari 66.67 Baik Tuntas 

18 Shiella Marevy Setiawan - - - 

19 Viviana Arwanto 55.56 Cukup Baik Tidak Tuntas 

20 Yemima Intan Sari 44.44 Cukup Baik Tidak Tuntas 

Jumlah Nilai 1055.56   

Rata-rata 58.64   

Jumlah Siswa yang hadir 18   

Jumlah Siswa yang tidak hadir 2   

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 13   

Jumlah Siswa Tuntas 5   

Persentase Siswa Tuntas 27.78%   

Dari Tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa jumlah persentase 

ketuntasan tes kemampuan komunikasi matematis siswa secara 

tertuls sebesar 27,78 %. Selain itu nilai akhir tertinggi kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara tertulis adalah 77,78 dengan 

kategori baik sedangkan nilai akhir terendah adalah 44,44 dengan 

kategori cukup baik. Untuk rata-rata nilai akhir kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas XI IPA pada siklus I mencapai 

58,64 dengan kategori cukup baik. Jumlah siswa tidak tuntas 

sebanyak 13 siswa, jumlah siswa tuntas sebanyak 5 siswa, dan 

jumlah siswa yang tidak mengikuti tes siklus I sebanyak 2 siswa. 
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Hal ini menunjukkan bahwa indikator hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa pada siklus I belum mencapai kriteria 

yang diharapkan yaitu persentase jumlah siswa yang minimum 

berada pada kategori baik mencapai ≥75% dari jumlah seluruh 

siswa yang tuntas sehingga perlu diadakan siklus II. Hal tersebut 

terjadi karena siswa hanya menuliskan penjelasan ide dan situasi 

matematika secara tertulis namun tidak menuliskan penjelasan 

relasi matematika dalam menyelesaikan soal tes, dan sebaliknya 

siswa hanya menuliskan penjelasan relasi matematika tetapi tidak 

menuliskan idea dan situasi matematika dalam menyelesaikan soal 

tes. Kekurangan ini perlu diperbaiki pada siklus II. 

d. Catatan Lapangan Siklus I 

Catatan lapangan terhadap kegiatan belajar mengajar dilakukan 

tiap 5 menit oleh dua pengamat tiap kali pertemuan untuk mengetahui 

aktivitas atau kegiatan menyimpang yang terjadi selama pembelajaran 

berlangsung. Catatan tersebut menunjukkan bahwa beberapa siswa ada 

yang mendiskusikan hal lain di luar materi, keterbatasan waktu 

membuat evaluasi hasil pembelajaran kurang maksimal, guru terlalu 

banyak menjelaskan yang mengakibatkan siswa kurang mandiri, siswa 

kurang efektif dalam berdiskusi secara kelompok, masih banyak siswa 

yang belajar secara mandiri, siswa mengobrol sendiri, siswa 

menggunakan sisir, dan siswa berjalan-jalan di kelas. Hal tersebut 

dapat menjadi penghambat dalam kegiatan belajar mengajar. 
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e. Refleksi Siklus I 

Pada tahap ini, guru (peneliti) dan observer mendiskusikan 

permasalahan yang terjadi selama tindakan pada siklus I sebagai bahan 

perbaikan pelaksanaan tindakan pada siklus II. Permasalahan yang 

terjadi selama pelaksanaan tindakan siklus I adalah: 

1) Sebagian kecil siswa tidak mendengarkan penjelasan guru tentang 

model pembelajaran yang akan digunakan dan materi yang akan 

diajarkan akibatnya siswa banyak yang kebingungan dan kesulitan 

dalam proses pembelajaran. 

2) Sebagian kecil siswa mengesampingkan diskusi kelompok dalam 

menyelesaikan masalah atau contoh soal yang diberikan guru, 

melainkan menanyakan langsung ke guru yang mengajarkan materi 

tersebut akibatnya siswa tidak dapat mandiri dalam memahami dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

3) Kurang adanya kontrol dari guru (peneliti) atas pengalokasian 

waktu dalam kegiatan belajar mengajar selama siklus I. Kurangnya 

kontrol waktu diskusi mengakibatkan pelaksanaan pembelajaran 

tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan hingga menyita 

waktu jam pelajaran lain. Selain itu, tidak ada pembagian waktu 

untuk tahap talk dan tahap write, melainkan alokasi waktunya 

digabung. 

4) Berdasarkan analisil hasil observasi kemampuan komunikasi 

matematis siswa tahap talk siklus I, kemampuan komunikasi 



82 

 

matematis siswa secara lisan masih berada dalam kategori cukup 

baik namun perlu dilakukan pembelajaran pada siklus II agar 

kemampuan komunikasi matematis siswa tahap talk meningkat 

minimum hingga kategori baik. 

5) Dari catatan lapangan siklus I diperoleh banyak hal-hal 

menyimpang yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar, hal ini 

membuat kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan yang 

diharapkan oleh peneliti. 

6) Hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis 

masih rendah yang belum memenuhi standar ketuntasan minimal 

yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena siswa hanya 

menuliskan penjelasan ide dan situasi matematika secara tertulis 

namun tidak menuliskan penjelasan relasi matematika dalam 

menyelesaikan soal tes, dan sebaliknya siswa hanya menuliskan 

penjelasan relasi matematika tetapi tidak menuliskan idea dan 

situasi matematika dalam menyelesaikan soal tes. 

Dari permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan perbaikan 

pada siklus II sebagai berikut: 

1) Untuk memperbaiki kekurangan pada poin (1) maka dilakukan 

perbaikan dengan meminta siswa untuk mengikuti arahan dari 

guru. Arahan ini berdasarkan langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) sehingga siswa tidak 

merasakan kebingungan dan kesulitan dalam proses pembelajaran. 
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Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya jika 

masih ada yang kebingungan dan kesulitan. 

2) Untuk memperbaiki kekurangan pada poin (2) maka dilakukan 

perbaikan dengan lebih  memotivasi siswa dalam berdiskusi 

kelompok. Guru meminta siswa untuk membaca, memahami, dan 

menyelesaikan contoh soal atau masalah matematika secara diskusi 

dalam kelompok. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mendiskusikan contoh soal yang guru berikan kepada siswa. 

Setelah itu, guru meminta tiap kelompok untuk menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian dari contoh soal yang telah 

diskusikan. 

3) Untuk memperbaiki kekurangan pada poin (3) maka dilakukan 

perbaikan yaitu guru lebih memperinci alokasi waktu kegiatan 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) dalam RPP 

yang akan dilakukan pada siklus II. Pengalokasian waktu untuk 

kegiatan tersebut meliputi: Think (5 menit), Talk (10 menit), dan 

Write (10 menit). Pengalokasian wakstu ini dilakukan agar siswa 

mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan melatih 

kecepatan berpikir serta konsentrasi siswa dalam memahami suatu 

materi. 

4) Untuk memperbaiki kekurangan pada poin (4) maka dilakukan 

perbaikan pada siklus II yaitu guru dan observer harus 

memperhatikan siswa dalam berdiskusi terutama pada penyelesaian 
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contoh soal BKS yang mengacu pada kemampuan komunikasi 

matematis siswa secara lisan dalam berdiskusi (talk). Disamping 

itu, kontrol guru terhadap keaktifan siswa harus ditingkatkan 

sehingga kemampuan komunikasi matematis siswa lisan dapat 

meningkat hingga kategori baik. 

5) Untuk memperbaiki kekurangan pada poin (5) maka dilakukan 

perbaikan dengan meminimalisir hal-hal menyimpang dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan menegaskan kepada siswa untuk 

fokus dalam belajar dan memperhatikan arahan guru. 

6) Untuk memperbaiki kekurangan pada poin (6) maka dilakukan 

perbaikan yaitu guru memotivasi dan meminta siswa selalu 

memperhatikan materi yang diajarkan. Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk bertanya jika mengalami kesulitan dalam 

belajar. Guru meminta siswa untuk harus menyiapkan diri untuk 

menghadapi tes kemampuan komunikasi matematis secara tertulis 

siklus II. Guru meminta siswa untuk dapat menuliskan dan 

menyelesaikan soal tes kemampuan komunikasi matematis secara 

tertulis siklus II sehingga nilai akhir tes tiap siswa dapat meningkat 

hingga kategori baik. 

2. Deskripsi Hasil Penelitian Siklus II 

Tindakan perbaikan pada siklus II adalah pengalokasian waktu 

dalam menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) 

pada tindakan diskusi (talk) dengan alokasi waktu 10 menit untuk 
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meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan dan 

tindakan menulis (write) dengan alokasi waktu 10 menit untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis. 

a. Perencanaan Tindakan Siklus II 

Perencanaan tindakan pada siklus II didasarkan pada hasil 

refleksi pelaksanaan siklus I, meliputi: 

1) Guru memberikan arahan kepada siswa untuk menyelesaikan 

contoh soal pada BKS yang dibagikan dengan langkah awal 

membaca dan mamikirkannya (think), kemudian 

mendiskusikannya (talk) dalam kelompok dan setelah itu 

menuliskan (write) hasil diskusi. Guru memberikan kesempatan 

pada siswa untuk bertanya jika masih ada yang kebingungan dan 

kesulitan. Tahapan ini dilakukan pada tahap pembukaan 

pembelajaran. 

2) Guru memberikan arahan kepada siswa tentang pentingnya 

kerjasama untuk berusaha menyelesaikan permasalahan dalam 

BKS secara kelompok terlebih dahulu sebelum bertanya kepada 

guru. 

3) Peneliti memberikan penjelasan kepada siswa bahwa alokasi waktu 

kegiatan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) 

meliputi pelaksanaan membaca dan memikirkan (Think) selama 5 

menit, pelaksanaan dikusi (Talk) selama 10 menit, dan pelaksanaan 

menuliskan (Write) hasil diskusi selama 10 menit sehingga guru 
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meminta siswa agar lebih berkonsentrasi penuh dalam diskusi 

kelompok sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. 

4) Guru memberikan bimbingan yang lebih merata kepada seluruh 

kelompok dan lebih memperhatikan pemahaman materi diskusi 

terutama pada penyelesaian contoh soal BKS yang mengacu pada 

kemampuan komunikasi matematis. 

5) Guru memberikan arahan dan pentingnya memperhatikan dan 

menyiapkan materi yang pernah diajarkan sebelum pelaksanaan tes 

kemampuan komunikasi matematis. Guru memberikan arahan 

kepada siswa dalam penyelesaian tes kemampuan komunikasi 

matematis secara tertulis siklus II dengan menuliskan langkah-

langkah dengan jelas dan sistematis sehingga hasil tes setiap siswa 

dapat meningkat hingga kategori baik. 

6) Membuat Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) dapat dilihat 

pada lampiran 2.A dengan mengacu pada indikator dan tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan, serta sintaks model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) yang 

menitikberatkan pada pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Dapat dilihat dalam 

lampiran  

7) Menyusun BKS dengan materi turunan dan alat evaluasi 

pembelajaran yang dapat dilihat pada lampiran 2.B. 
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8) Menyusun instrumen penelitian berupa tes kemampuan komunikasi 

matematis secara tertulis yang dapat dilihat pada lampiran 2.F yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis 

siswa secara tertulis. 

b. Tindakan dan Observasi Siklus II 

Pada tahap tindakan, guru melaksanakan tindakan sesuai 

dengan RPP yang telah disusun. Observasi (pengamatan) selama 

tindakan dilakukan oleh 2 observer berdasarkan lembar observasi yang 

telah disusun. Tindakan pada siklus II dilaksanakan dalam dua kali 

pertemuan. Adapun secara rinci, deskripsi pelaksanaan pembelajaran 

pada siklus II adalah sebagai berikut: 

1) Pertemuan 1 

Pertemuan 1 siklus II dilaksanakan pada hari Kamis, 21 

Mei 2015 pada pukul 08.15 – 09.45 WIB dengan standar 

kompetensi “Menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi 

dalam pemecahan masalah” dan kompetensi dasar “Menggunakan 

konsep dan aturan turunan dalam perhitungan turunan fungsi” 

dengan pokok bahasan “Turunan Fungsi Trigonometri”.  

Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam  

dan menyampaikan materi yang akan dipelajari. Guru 

menyampaikan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran 

kemudian menjelaskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan 

dalam pembelajaran yaitu mengikuti langkah-langkah 
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pembelajaran Tink Talk Write (TTW). Setelah itu guru membagi 

kelompok dengan beranggotakan 4 siswa dengan kemampuan yang 

berbeda dan antar kelompok mempunyai kemampuan yang sama 

kemudian guru menyiapkan nomor kelompok untuk menandai 

masing-masing kelompok yang telah dibentuk dan membagikan 

BKS. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari 

yaitu mengenai Turunan Fungsi Trigonometri. Guru memberikan 

waktu 5 menit untuk membaca dan memikirkan (think) secara 

mandiri kepada siswa tentang materi yang disampaikan (kegiatan 

ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis) 

kemudian guru memberikan waktu 10 menit untuk mendiskusikan 

(talk) materi dan menyelesaikan contoh soal pada BKS.  Setelah 

itu, guru meminta siswa menuliskan (write) hasil diskusi selama 10 

menit. Guru membimbing siswa jika ada yang merasakan kesulitan 

dalam mendiskusikan penyelesaian contoh soal (kegiatan ini dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis). Setelah itu, 

guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal pada BKS. 

Selama proses diskusi dalam kelompok dilakukan 

pengamatan kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan 

yang dilakukan oleh dua pengamat. Pengamatan hanya dilakukan 

pada 2 kelompok dari 5 kelompok sebagai objek pengamatan 

karena setiap anggota dalam kelompok mempunyai kemampuan 

yang berbeda dan antar kelompok mempunyai kemampuan yang 
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sama. Berdasarkan hasil pengamatan, kemampuan komunikasi 

matematis siswa dalam tahap talk atau berdiskusi memperoleh skor 

rata-rata total sebesar 2,80 dengan kategori baik. Hal tersebut telah 

terlihat dari kegiatan siswa dalam berdiskusi secara aktif yang 

dilakukan untuk memahami materi dan menyelesaikan contoh soal, 

namun masih ada siswa yang masih bekerja secara indivual. 

Evaluasi tidak dilakukan karena waktu terbatas, namun 

guru tetap mengecek dan mengoreksi lembar jawaban siswa. Untuk 

penyimpulan dari materi yang diajarkan dilakukan pada saat guru 

menjelaskan materi secara singkat.  

Di akhir pembelajaran, guru meminta siswa untuk 

mengerjakan soal latihan yang sengaja belum dikerjakan pada saat 

pembelajaran berlangsung yang terdapat pada BKS, kemudian guru 

menutup pembelajaran dengan salam. 

2) Pertemuan 2 

Pertemuan 2 siklus II dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 Mei 

2015 pada pukul 10.00 – 11.30 WIB dengan standar kompetensi 

“Menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam 

pemecahan masalah” dan kompetensi dasar “Menggunakan konsep 

dan aturan turunan dalam perhitungan turunan fungsi” dengan 

pokok bahasan “Turunan Fungsi Komposisi dengan Aturan 

Rantai”.  
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Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam  

dan menyampaikan materi yang akan dipelajari. Guru 

menyampaikan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran 

kemudian menjelaskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan 

dalam pembelajaran yaitu mengikuti langkah-langkah 

pembelajaran Tink Talk Write (TTW). Setelah itu guru membagi 

kelompok dengan beranggotakan 4 siswa dengan kemampuan yang 

berbeda dan antar kelompok mempunyai kemampuan yang sama 

kemudian guru menyiapkan nomor kelompok untuk menandai 

masing-masing kelompok yang telah dibentuk dan membagikan 

BKS. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari 

yaitu mengenai Turunan Fungsi Komposisi dengan Aturan 

Rantai.Guru memberikan waktu 5 menit untuk membaca dan 

memikirkan (think) secara mandiri kepada siswa tentang materi 

yang disampaikan (kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis) kemudian guru memberikan waktu 10 

menit untuk mendiskusikan (talk) materi dan menyelesaikan 

contoh soal pada BKS.  Setelah itu, guru meminta siswa 

menuliskan (write) hasil diskusi selama 10 menit. Guru 

membimbing siswa jika ada yang merasakan kesulitan dalam 

mendiskusikan penyelesaian contoh soal (kegiatan ini dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis). Setelah itu, 

guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal pada BKS. 
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Selama proses diskusi dalam kelompok dilakukan 

pengamatan kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan 

yang dilakukan oleh dua pengamat. Pengamatan hanya dilakukan 

pada 2 kelompok dari 5 kelompok sebagai objek pengamatan 

karena setiap anggota dalam kelompok mempunyai kemampuan 

yang berbeda dan antar kelompok mempunyai kemampuan yang 

sama. Berdasarkan hasil pengamatan, kemampuan komunikasi 

matematis siswa dalam tahap talk atau berdiskusi memperoleh skor 

rata-rata total sebesar 3,15 dengan kategori baik. Hal tersebut telah 

terlihat dari kegiatan siswa dalam berdiskusi secara aktif yang 

dilakukan untuk memahami materi dan menyelesaikan contoh soal, 

namun masih ada siswa yang masih bekerja secara indivual. 

Evaluasi tidak dilakukan karena waktu terbatas, namun 

guru tetap mengecek dan mengoreksi lembar jawaban siswa. Untuk 

penyimpulan dari materi yang diajarkan dilakukan pada saat guru 

menjelaskan materi secara singkat.  

Di akhir pembelajaran, guru meminta siswa untuk 

mengerjakan soal latihan yang sengaja belum dikerjakan pada saat 

pembelajaran berlangsung yang terdapat pada BKS dan selanjutnya 

guru memberitahukan bahwa pertemuan mendatang akan 

dilaksanakan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Secara 

Tertulis Siklus II sehingga guru meminta siswa untuk mempelajari 

materi-materi yang telah diajarkan selama dua pertemuan pada 
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siklus II kemudian guru menutup pembelajaran dengan salam 

penutup. 

3) Pelaksanaan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Secara Tertulis Siklus II 

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Secara 

Tertulis Siklus II dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Mei 

2015 pada pukul 06.45 – 08.15 WIB. Kompetensi dasar yang akan 

diujikan adalah Menggunakan konsep dan aturan turunan dalam 

perhitungan turunan fungsi dengan pokok bahasan Turunan Fungsi 

Trigonometri serta Turunan Fungsi Komposisi dengan Aturan 

Rantai. 

Soal tes kemampuan komunikasi matematis siswa secara 

tertulis siklus II berbentuk uraian yang terdiri atas 3 soal. 16 siswa 

hadir untuk mengikuti tes dan 4 siswa tidak hadir karena 

berhalangan sakit dan izin. Selama tes berlangsung, suasana 

terlihat tenang dan para siswa mengerjakan tes dengan sungguh-

sungguh. 

c. Data Hasil Observasi dan Tes Siklus II 

1) Data Hasil Observasi Kegiatan Belajar Mengajar 

Pengamatan terhadap kegiatan belajar mengajar dilakukan 

oleh dua pengamat tiap kali tatap muka untuk mengamati 

kemampuan guru menerapkan pembelajaran kooperatif tipe Think 

Talk Write (TTW).  Data pengamatan kegiatan belajar mengajar 
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diperoleh dari lembar pengamatan kegiatan belajar mengajar. Dari 

lembar pengamatan tersebut, pengamat menilai tiap aspek yang 

diamati yang telah dibuat peneliti sesuai dengan  langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). Kemudian 

data dari  hasil pengamatan tersebut dicari skor rata-rata masing-

masing pengamat dan skor gabungan dua pengamat tersebut. 

Analisis data dari hasil pengamatan dapat dilihat pada lampiran 

5.A dan disajikan pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6. Data Hasil Pengamatan Kegiatan Belajar Mengajar 

pada Siklus II 

Pengamat 
Skor Rata-Rata 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 3,07 3,53 

2 2,87 3,13 

Jumlah 5,93 6,67 

Rata-Rata 2,97 3,33 

Rata-Rata Total 3,15 

Kategori Baik 

 

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar pada pertemuan 1 mempunyai skor rata-

rata sebesar 2,97 dan pada pertemuan 2 mempunyai skor rata-rata 

sebesar 3,33. Dengan demikian dapat diketahui skor rata-rata total 

pada siklus II yaitu sebesar 3,15 dengan kategori baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan guru menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) dalam kegiatan belajar 

mengajar sudah mencapai kriteria keberhasilan yang ditentukan 

yaitu  kegaitan belajar mengajar menggunakan pembelajaran 
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kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) minimum berada dalam 

kategori baik. Meski demikian masih ada kekurangan guru dalam 

memotivasi siswa untuk mengikuti pelajaran, mengorganisasikan 

siswa untuk membentuk kelompok, dan memberi penghargaan 

kepada kelompok yang mendapat skor rata-rata tertinggi. 

2) Data Hasil Observasi Kemampuan Komunikasi Matematis 

Secara Lisan 

Pengamatan dilakukan dengan mengamati kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara lisan pada tahap talk tiap kali 

tatap muka yang dilakukan oleh dua pengamat. Pengamatan hanya 

dilakukan pada 2 kelompok dari 5 kelompok sebagai objek 

pengamatan karena setiap anggota dalam kelompok mempunyai 

kemampuan yang berbeda dan antar kelompok mempunyai 

kemampuan yang sama. Data hasil pengamatan dapat dilihat pada 

lampiran 5.B dan  disajikan pada table 4.7 berikut: 

Tabel 4.7. Data Hasil Pengamatan Kemampuna Komunukasi 

Matematis Siswa Secara Lisan Pada Siklus II 

Pengamat 
Skor Rata-Rata 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 2,80 3,30 

2 2,80 3,00 

Jumlah 5,60 6,30 

Rata-Rata 2,80 3,15 

Rata-Rata Total 2,98 

Kategori Baik 

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara lisan pada pertemuan 1 
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mempunyai skor rata-rata sebesar 2,80 dan pada pertemuan 2 

mempunyai skor rata-rata sebesar 3,15. Dengan demikian dapat 

diketahui skor rata-rata total pada siklus II yaitu sebesar 2,98 

dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa indikator hasil 

observasi kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan 

pada siklus II sudah mencapai kriteria yang diharapkan yaitu 

minimum berada pada kategori baik. Hal tersebut terjadi karena 

siswa masih individual dalam diskusi, belum mendengarkan dan 

berdiskusi tentang matematika, tidak saling sharing startegi solusi 

matematika dan siswa masih belum berani dan belum aktif dalam 

mengmukakan pendapatnya. Kekurangan-kekurangan ini perlu 

diperbaiki pada siklus III. Namuan siklus III tidak dilakukan 

karena keterbatasan waktu dan izin dari sekolah. 

3) Data Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Secara Tertulis Siklus II 

Tes yang diberikan pada akhir siklus II ini berupa tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis dalam 

bentuk soal uraian yang terdiri atas 3 soal yang disusun 

berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Data hasil tes kemampuan komunikasi matematis secara tertulis 

siklus II dapat dilihat pada lampiran 5.C dan disajikan pada Tabel 

4.8 berikut: 
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Tabel 4.8. Data Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Siswa Secara Tertulis Siklus II 

No Nama Siswa Nilai Akhir Kategori Keterangan 

1 Alfin Surya 55.56 Cukup Baik Tidak Tuntas 

2 Andrew Wiarto 88.89 Sangat Baik Tuntas 

3 Bimas Febrian Wijaya 55.56 Cukup Baik Tidak Tuntas 

4 Daniel Ivan Cristian 55.56 Cukup Baik Tidak Tuntas 

5 Dito Armadita 66.67 Baik Tuntas 

6 Farel Fahrial Hidayat 66.67 Baik Tuntas 

7 Felicia Wisama Nugraha - - - 

8 George Adya Nugraha Prasetya 55.56 Cukup Baik Tidak Tuntas 

9 Intan Martina 88.89 Sangat Baik Tuntas 

10 Kristina Lusianti Sudana 55.56 Cukup Baik Tidak Tuntas 

11 Lenny Putri Purwanto 77.78 Baik Tuntas 

12 Leo Agung Candra Purnama 88.89 Sangat Baik Tuntas 

13 Martien Saputro - - - 

14 Mei Vandana Surya Poerwanto 66.67 Baik Tuntas 

15 Natalia Kristiva Utomo 66.67 Baik Tuntas 

16 Patrik Krisna Murti 77.78 Baik Tuntas 

17 Shela Mardiansari - - - 

18 Shiella Marevy Setiawan - - - 

19 Viviana Arwanto 55.56 Cukup Baik Tidak Tuntas 

20 Yemima Intan Sari 77.78 Baik Tuntas 

Jumlah Nilai 1100.00   

Rata-rata 68.75   

Jumlah Siswa yang hadir 16   

Jumlah Siswa yang tidak hadir 4   

Jumlah Siswa Tidak Tuntas 6   

Jumlah Siswa Tuntas 10   

Persentase Siswa Tuntas 62.50%   

Dari Tabel 4.8 di atas, diketahui bahwa jumlah persentase 

ketuntasan tes kemampuan komunikasi matematis siswa secara 

lisan sebesar 62,50%. Selain itu nilai akhir tertinggi tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis adalah 

88,89 dengan kategori sangat baik sedangkan nilai akhir terendah 
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adalah 55,56 dengan kategori cukup baik. Untuk rata-rata nilai 

akhir tes kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis 

kelas XI IPA pada siklus II mencapai 68,75 dengan kategori baik. 

Jumlah siswa tidak tuntas sebanyak 6 siswa, jumlah siswa tuntas 

sebanyak 10 siswa, dan jumlah siswa yang tidak mengikuti tes 

siklus II sebanyak 4 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa indikator 

hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada siklus II 

belum mencapai kriteria yang diharapkan yaitu persentase jumlah 

siswa yang minimal berada pada kategori baik mencapai ≥75% dari 

jumlah seluruh siswa yang tuntas sehingga perlu diadakan siklus 

III. Hal tersebut terjadi karena siswa hanya menuliskan penjelasan 

ide dan situasi matematika secara tertulis namun tidak menuliskan 

penjelasan relasi matematika dalam menyelesaikan soal tes, dan 

sebaliknya siswa hanya menuliskan penjelasan relasi matematika 

tetapi tidak menuliskan idea dan situasi matematika dalam 

menyelesaikan soal tes. Kekurangan ini perlu diperbaiki pada 

siklus III. 

d. Catatan Lapangan Siklus II 

Catatan lapangan terhadap kegiatan belajar mengajar dilakukan 

oleh dua pengamat tiap kali pertemuan untuk mengetahui aktivitas atau 

kegiatan menyimpang yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. 

Catatan tersebut menunjukkan bahwa salah satu siswa berkeliling 

dikelas pada saat diskusi berlangsung dan pada saat guru menjelaskan 
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materi, ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan tetapi selfie-

selfie sama temannya, bernyanyi, main handphone, dan mengerjakan 

PR pelajaran lain. Hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

e. Refleksi Siklus II 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan observasi tindakan 

siklus II diketahui bahwa hal-hal yang direkomendasikan pada refleksi 

siklus I telah dilaksanakan pada siklus II. Komunikasi matematis siswa 

pada siklus II mengalami peningkatan. Kerjasama siswa dalam belajar 

kelompok sudah lebih baik dibandingkan dengan kerjasama siswa pada 

siklus I. Namun masih ada beberapa permasalahan yang mengganggu 

kegiatan belajar mengajar, hal tersebut ditunjukkan oleh catatan 

lapangan selama siklus II. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian siklus II, diperoleh hasil 

bahwa: 

1) Keberhasilan kemampuan guru menerapkan pembelajaran 

kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) dalam kegiatan belajar 

mengajar menggunakan pada kategori baik. 

2) Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan 

yang diamati pada tahap talk dalam kategori baik. 

3) Peningkatan rata-rata nilai akhir kemampuan komunikasi 

matematis siswa secara tertulis kelas XI IPA dari siklus I ke siklus 

II hingga mencapai kategori baik. 
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4) Jumlah siswa yang mendapatkan nilai akhir kemampuan 

komunikasi matematis hingga mencapai kategori baik pada siklus 

II belum mencapai 75% melainkan mencapai 62,50% sehingga 

diperlukan siklus III. 

Mengingat indikator keberhasilan penelitian masih ada yang 

belum tercapai pada siklus II maka pelaksanaan penelitian dilanjutkan 

hingga siklus III. Tindakan perbaikan pada siklus III adalah untuk 

memperbaiki kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis 

dengan membimbing siswa untuk berlatih membangun ide dan 

gagasan matematikanya dan menghubungkannya dengan konsep 

matematika serta menuliskan langkah-langkah penyelesaian dari suatu 

masalah matematika pada tahap write. Dengan tindakan ini, 

diharapkan kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis 

tiap siswa dapat meningkat pada kategori baik. Mengingat keterbatasan 

waktu jam pelajaran aktif dan izin penelitian di SMA Katolik Santo 

Bonaventura Madiun, maka siklus III tidak dapat dilaksanakan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I dilaksanakan 

dalam 2 kali pertemuan yaitu hari Senin tanggal 18 Mei 2015 dan hari Selasa 

tanggal 19 Mei 2015 sudah berjalan baik, hal ini dapat dilihat dari data 

pengamatan KBM sebesar 2,70 dengan kategori baik, namun masih ada 

kekurangan guru dalam kegiatan belajar mengajar yaitu kurang memotivasi 

siswa untuk mengikuti pelajaran, kurang menjelaskan materi yang akan 

dijelaskan, kurang mengorganisasikan siswa untuk berpikir secara mandiri 

dalam tahap think, kurang mengorganisasikan siswa untuk mendiskusikan 

masalah di depan kelas dalam tahap talk, kurang memberi evaluasi, belum 

memberikan penghargaan kepada kelompok yang mendapat skor rata-rata 

tertinggi, dan siswa belum antusias dan bersemangat. Selain itu, terdapat 

beberapa aktivitas belajar siswa yang belum menunjukkan kooperatif dan 

selama pembelajaran terdapat beberapa siswa tidak mendengarkan penjelasan 

guru tentang model pembelajaran yang akan digunakan dan materi yang akan 

diajarkan akibatnya siswa banyak yang kebingungan dan kesulitan dalam 

proses pembelajaran dan siswa mengesampingkan diskusi kelompok dalam 

menyelesaikan masalah atau contoh soal yang diberikan guru, melainkan 

menanyakan langsung ke guru yang mengajarkan materi tersebut akibatnya 

siswa tidak dapat mandiri dalam memahami dan menyelesaikan tugas yang 
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diberikan guru. Selain itu, kurang adanya kontrol dari guru (peneliti) atas 

pengalokasian waktu dalam kegiatan belajar mengajar selama siklus I. 

Kurangnya kontrol waktu diskusi mengakibatkan pelaksanaan pembelajaran 

tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan hingga menyita waktu jam 

pelajaran lain. Hal ini juga dapat dilihat dari catatan lapangan siklus I 

menunjukkan bahwa beberapa siswa ada yang mendiskusikan hal lain di luar 

materi, keterbatasan waktu membuat evaluasi hasil pembelajaran kurang 

maksimal, guru terlalu banyak menjelaskan yang mengakibatkan siswa kurang 

mandiri, siswa kurang efektif dalam berdiskusi secara kelompok, masih 

banyak siswa yang belajar secara mandiri, siswa mengobrol sendiri, siswa 

menggunakan sisir, dan siswa berjalan-jalan di kelas.Siswa tidak 

mendengarkan penjelasan guru tentang model pembelajaran yang akan 

digunakan dan materi yang akan diajarkan akibatnya siswa banyak yang 

kebingungan dan kesulitan dalam proses pembelajaran. 

Untuk mengatasi hal diatas, maka dilakukan beberapa perbaikan untuk 

pelaksanaan siklus II, yaitu dilakukan perbaikan dengan meminta siswa untuk 

mengikuti arahan dari guru. Arahan ini berdasarkan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) sehingga siswa tidak 

merasakan kebingungan dan kesulitan dalam proses pembelajaran. Guru 

memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya jika masih ada yang 

kebingungan dan kesulitan. Selain itu, guru lebih  memotivasi siswa dalam 

berdiskusi kelompok. Guru meminta siswa untuk membaca, memahami, dan 

menyelesaikan contoh soal atau masalah matematika secara diskusi dalam 
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kelompok. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan 

contoh soal yang guru berikan kepada siswa. Setelah itu, guru meminta tiap 

kelompok untuk menuliskan langkah-langkah penyelesaian dari contoh soal 

yang telah diskusikan. Untuk memperbaiki alokasi waktu yaitu guru lebih 

memperinci alokasi waktu kegiatan pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 

Write (TTW) dalam RPP yang akan dilakukan pada siklus II. Pengalokasian 

waktu untuk kegiatan tersebut meliputi: Think (5 menit), Talk (10 menit), dan 

Write (10 menit). Pengalokasian wakstu ini dilakukan agar siswa mampu 

memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan melatih kecepatan berpikir serta 

konsentrasi siswa dalam memahami suatu materi. Kemudian untuk 

memperbaiki hal-hal menyimpang dalam kegiatan belajar mengajar dengan 

menegaskan kepada siswa untuk fokus dalam belajar dan memperhatikan 

arahan guru. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus II dilaksanakan 

dalam 2 kali pertemuan yaitu hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 dan hari Sabtu 

tanggal 23 Mei 2015 sudah berjalan baik, hal ini dapat dilihat dari data 

pengamatan KBM sebesar 3,15 dengan kategori baik. Meski demikian masih 

ada kekurangan guru dalam kegiatan belajar mengajar yaitu kurang 

memotivasi siswa untuk mengikuti pelajaran, kurang mengorganisasikan 

siswa untuk membentuk kelompok, dan belum memberi penghargaan kepada 

kelompok yang mendapat skor rata-rata tertinggi. Selain itu, catatan lapangan 

siklus II menunjukkan bahwa salah satu siswa berkeliling dikelas pada saat 

diskusi berlangsung dan pada saat guru menjelaskan materi, ada beberapa 
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siswa yang tidak memperhatikan tetapi selfie-selfie sama temannya, 

bernyanyi, main handphone, dan mengerjakan PR pelajaran lain. Hal tersebut 

dapat menjadi penghambat dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, guru 

kurang memberikan bimbingan karena keterbatasan waktu, kurang 

memberikan perhatian dan motivasi kelompok yang masih pasif, kurang 

memberikan penghargaan kepada kelompok yang mendapat skor tertinggi, 

sehingga siswa masih kurang terpacu untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. 

 

B. Pembahasan Hasil Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Secara 

Lisan 

Untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan 

dilakukan pengamatan pada tahap talk dalam pembelajaran kooperatif tipe 

Think Talk Write (TTW). Pengamatan hanya dilakukan pada 2 kelompok dari 

5 kelompok sebagai objek pengamatan karena setiap anggota dalam kelompok 

mempunyai kemampuan yang berbeda dan antar kelompok mempunyai 

kemampuan yang sama. Hasil pengamatan tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1 

berikut : 

Tabel 5.1. Perbandingan Hasil Pengamatan Kemampuan Komunikasi 

Matematis Siswa Secara Lisan Siklus I Dan Siklus II 

Analisis Siklus I Siklus II 

Rata-rata Total 2,43 2,98 

Kategori Cukup Baik Baik 

Berdasarkan tabel 5.1 diatas, dapat dilihat bahwa kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara lisan pada yang diamati pada tahap talk 

pada siklus I berada pada kategori cukup baik dengan rata-rata total 2,43. Hal 
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ini belum sesuai dengan indikator yang ditentukan yaitu kemampuan 

komunikasi matematis secara lisan minimum berada pada kategori baik 

sehingga dilakukan perbaikan pada siklus II. Hal tersebut terjadi karena siswa 

masih individual dalam diskusi, belum mendiskusikan hasil penyelidikan 

setekah tahap think, belum mengemukakan pendapat sendiri tentang 

matematika dalam diskusi, belum bisa mengungkapkan dan menjelaskan ide, 

situasi dan relasi yang dimilikinya dalam diskusi secara lisan, tidak saling 

sharing startegi solusi matematika, tidak menyusun dan mendefinisikan 

bersama tentang matematika, serta siswa tidak menjelaskan dan membuat 

pertanyaan tentang matematika dalam matematika. 

Untuk memperbaiki hal diatas maka dilakukan perbaikan dengan 

dilakukan perbaikan pada siklus II yaitu guru dan observer harus 

memperhatikan siswa dalam berdiskusi terutama pada penyelesaian contoh 

soal BKS yang mengacu pada kemampuan komunikasi matematis siswa 

secara lisan dalam berdiskusi (talk). Guru menjelaskan kepada siswa bahwa 

kemampuan komunikasi matematis secara lisan sangat bermanfaat untuk 

ditingkatkan karena guru dan teman sekelasnya dapat mengetahui ide-de atau 

gagasan matematika yang digunakan untuk mendapatkan solusi matematika 

yang dihadapi dalam pelelajaran matematika khususnya dalam kegiatan 

berdiskusi. Disamping itu, kontrol guru terhadap keaktifan siswa harus 

ditingkatkan sehingga kemampuan komunikasi matematis siswa lisan dapat 

meningkat hingga kategori baik. 
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Pada siklus II, kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan 

berada pada kategori baik dengan rata-rata total sebanyak 2,98. Hal ini sudah 

sesuai dengan indikator yang ditentukan yaitu kemampuan komunikasi 

matematis secara lisan minimum berada pada kategori baik. Siswa sudah bisa 

berdiskusi dengan baik, siswa mulai aktif menyampaikan ide-ide atau gagasan 

matematika dalam diskusi, dan siswa sudah saling sharing strategi solusi 

matematika dan sudah mulai menyelesaikan solusi matematika dalam diskusi 

kelompok. Namun ada beberapa siswa masih individual dalam diskusi, belum 

mendengarkan dan berdiskusi tentang matematika, tidak saling sharing 

strategi solusi matematika dan siswa masih belum berani dan belum aktif 

dalam mengmukakan pendapatnya. 

 

C. Pembahasan Hasil Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Secara 

Tertulis 

Untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa secara 

tertulis menggunakan tes kemampuan komunikasi matematis yang dilakukan 

pada setiap akhir siklus. Hasil tes tersebut dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut : 

Tabel 5.2. Perbandingan Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Secara Tertulis Siklus I dan Siklus II 

Analisis Siklus I Siklus II 

Hasil rata-rata tes 58,64 68,75 

Jumlah siswa yang tuntas 5 10 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 13 6 

Jumlah siswa yang tidak mengikuti tes 2 4 

Jumlah siswa mengikuti tes 18 16 

Persentase ketuntasan kelas 27,78% 62,50% 
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Berdasarkan tabel 5.2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata tes siklus 

I sebesar 58.64 dan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 5 siswa dengan 

persentase ketuntasan kelas sebesar 27,78%. Hal ini menunjukkan bahwa 

indikator hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada siklus I 

belum mencapai kriteria yang diharapkan yaitu persentase jumlah siswa yang 

minimal berada pada kategori baik mencapai ≥ 75% dari jumlah seluruh siswa 

yang tuntas sehingga perlu diadakan siklus II. Hal tersebut terjadi karena 

siswa hanya menuliskan penjelasan ide dan situasi matematika secara tertulis 

namun tidak menuliskan penjelasan relasi matematika dalam menyelesaikan 

soal tes, dan sebaliknya siswa hanya menuliskan penjelasan relasi matematika 

tetapi tidak menuliskan idea dan situasi matematika dalam menyelesaikan soal 

tes. 

Sedangkan bahwa nilai rata-rata tes siklus II sebesar 68,75 dan jumlah 

siswa yang tuntas sebanyak 10 siswa dengan persentase ketuntasan kelas 

sebesar 62,50%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa pada siklus II belum mencapai kriteria yang 

diharapkan yaitu jumlah persentase siswa yang minimum berada pada kategori 

baik mencapai ≥75% dari jumlah seluruh siswa yang tuntas sehingga perlu 

diadakan siklus II. Hal tersebut terjadi karena siswa hanya menuliskan 

penjelasan ide dan situasi matematika secara tertulis namun tidak menuliskan 

penjelasan relasi matematika dalam menyelesaikan soal tes, dan sebaliknya 

siswa hanya menuliskan penjelasan relasi matematika tetapi tidak menuliskan 

idea dan situasi matematika dalam menyelesaikan soal tes. Selain itu karena 
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siswa kurang maksimal dan konsentrasi siswa terbagi dengan persiapan 

ulangan harian mata pelajaran yang lain yang akan dilakukan pada hari yang 

sama. Memang tes ini dilakukan satu minggu sebelum pelaksanaan ujian akhir 

semester genap, sehingga pada hari-hari tersebut banyak ulangan harian dari 

guru mata pelajaran lain. 

Selain itu, siswa masih kurang bisa menuliskan hal-hal yang diketahui, 

kurang teliti dalam menuliskan rumus dan penggunaan rumus, serta kurang 

teliti dalam perhitungan. Sehingga poin yang didapat dari soal tersebut tidak 

maksimal. Hal ini menyebabkan ketuntasan kelas belum mencapai indikator 

yang diharapkan. 

Dari hasil tes siklus I dan siklus II dapat dilihat bahwa kemampuan 

siswa meningkat secara bertahap, artinya tidak bisa langsung meningkat 

secara instan. Untuk itu perlu adanya perbaikan lagi pada siklus selanjutnya 

agar indikator yang ditentukan dapat tercapai. Perbaikan tersebut diantaranya 

pengalokasian waktu RPP pada kegiatan inti yaitu mendiskusikan contoh soal 

dan pengerjaan latihan soal pada BKS untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa dan untuk lebih memahami materi yang 

diajarkan. 

 

D. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa pelaksanaan penelitian yang telah 

dilaksanakan di kelas XI IPA SMA Katolik Santo Bonaventura Madiun tahun 

pelajaran 2004/2015 ini memiliki keterbatasan, antara lain: 
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1. Adanya keterbatasan waktu pembelajaran dalam setiap pertemuan yang 

mengakibatkan pelaksanaan evaluasi menjadi terbatas sehingga guru 

kurang dapat memaksimalkan penjelasan atas materi yang telah dipelajari. 

Sebagaimana pendapat Isjoni (2009:25) bahwa pelajaran yang 

menggunakan model pembelajara kooperatif guru harus mempersiapkan 

pembelajaran secara matang, disamping itu memerlukan lebih banyak 

tenaga, pemikiran, dan waktu. 

2. Validasi perangkat dan instrumen penelitian hanya dilakukan pada siklus I, 

sedangkan perangkat dan instrumen penelitian siklus II tidak divalidasi 

karena keterbatasan waktu penelitian meskipun tidak divalidasi namun 

tetap dilaksanakan dalam penelitian. 

3. Ada kelompok yang tidak melakukan diskusi dalam menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) yaitu anggota dalam 

satu kelompok bekerja secara individu untuk menyelesaikan contoh soal 

pada BKS, setelah itu mencontek hasil pekerjaan kelompok diskusi lain 

untuk melengkapi BKS. Hal ini menyebabkan pembelajaran kelompok 

menjadi kurang bermakna dan siswa tidak memahami materi pembelajaran 

secara menyeluruh. 

4. Dalam pembelajaran peneliti kurang memperhatikan kondisi siswa  apakah 

pada saat itu siswa dalam kondisi konsentrasi maksimal atau belum. 

5. Dalam pembagian kelompok guru kurang memperhatikan bagaimana 

relasi sesama siswa, sehingga ada kelompok yang tidak bisa bekerja sama 

sesama anggotanya. 

6. Siklus III tidak dilakukan karena keterbatasan waktu. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil tes, observasi dan analisis data serta pembahasan 

dalam penelitian diperoleh: 

1. Nilai rata-rata tes pada siklus I sebesar 58,64 dan siklus II sebesar 68,75. 

Persentase ketuntasan kelas pada siklus I sebesar 27,78% dan siklus II 

sebesar 62,50%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis siswa secara tertulis mengalami peningkatan namun belum 

mencapai indikator yang ditentukan. 

2. Skor rata-rata total kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan 

pada siklus I sebesar 2,43 dengan kategori cukup baik dan siklus II sebesar 

2,98 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

komunikasi matematis siswa secara lisan mengalami peningkatan dan 

sudah mencapai indikator yang ditentukan. 

3. Skor rata-rata total hasil pengamatan KBM pada siklus I  sebesar 2,70 

dengan kategori baik dan siklus II sebesar 3,15 dengan kategori baik. Hal 

ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam menerapkan 

pembelajaran kooperatif tipe think talk write (TTW) mengalami 

peningkatan dan sudah mencapai indikator yang ditentukan. 
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4. Pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) mampu 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa namun 

peningkatannya belum optimal. 

 

B. Saran 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika dalam kompetensi atau 

kecakapan matematika yang diharapkan dapat tercapai melalui pembelajaran 

matematika tertuang dalam Permendiknas no. 22 tentang standar isi pada poin 

empat yaitu mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Sesuai dengan hal 

tersebut, komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan penting 

yang harus dikembangkan dalam diri peserta didik. Usaha untuk dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis adalah menerapkan 

pendekatan maupun model pembelajaran yang tepat bagi siswa. Berdasarkan 

hasil penelitian, pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) 

merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang mampu meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Oleh karena itu, peneliti 

merekomendasikan saran sebagai berikut : 

1. Peneliti lain yang ingin melakukan penelitian melalui Pembelajaran 

kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) agar dapat lebih memperhatikan 

alokasi waktu yang digunakan untuk setiap tahap think, tahap talk, dan 

tahap write agar kegiatan belajar mengajar dengan Pembelajaran 

kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) dapat berjalan lebih baik. 
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2. Siswa perlu mendapat bimbingan dari berbagai pihak untuk meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya kemampuan komunikasi matematis. 

3. Sebaiknya pembentukan kelompok memperhatikan karakteristik dan latar 

belakang siswa sehingga pembentukan kelompok adil dan tidak ada lagi 

dominasi karena hal ini akan berpengaruh pada saat diskusi kelompok. 

4. Perlu memperhatikan pemilihan waktu penelitian yang baik untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa, 

karena tindakan memperbaiki ini tidak bisa dilakukan dengan waktu yang 

singkat. 
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