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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

intruktional untuk membuat siswa belajar secara aktif dan kreatif (Dimyati dan 

Mudjiono, 2006). Pembelajaran sebagai proses belajar yang disusun oleh guru 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan kreativitas siswa dalam 

penguasaan materi yang diajarkan. Pembelajaran matematika di sekolah merupakan 

suatu proses yang diselenggarakan oleh guru untuk memberikan pengajaran kepada 

siswa guna memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam belajar 

matematika.  

Tujuan pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013 adalah: 1) 

memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, analitik dan kreatif, kemampuan 

pemecahan-masalah, dan kemampuan mengkomunikasikan gagasan serta budaya 

bermatematika. 2) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

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

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 3) menggunakan penalaran pada pola 

dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 4) 

mengembangkan 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 di kehidupan sehari-hari 

(dunia nyata). 5) mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 

dalam matematika dan pembelajarannya (kemendikbud, 2013).  

Salah satu masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran matematika 

adalah siswa kurang di dorong untuk mengembangkan kemampuan berfikirnya, 

sehingga yang terjadi dalam proses pembelajaran dikelas adalah siswa 

mendapatkan kemampuan menghafal informasi dan otak siswa dipaksa untuk 

mengingat dan menirukan berbagai informasi tanpa dituntut memahami yang 

mereka dapatkan untuk kemudian menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari 
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(Sanjaya, 2009). Siswa tidak berperan aktif dalam proses pembelajaran matematika 

dan pemahaman mereka hanya sebatas pengetahuan yang diberikan oleh guru saja, 

maka tidak heran jika kemampuan komunikasi siswa dalam menyelesaikan soal-

soal matematika dan menyatakan/mengkomunikasikan ide-ide atau pendapatnya 

secara lisan maupun tulisan masih sangat rendah. Sehingga akan berakibat 

lemahnya kemampuan berfikir dan kemampuan komunikasi matematika siswa 

dalam pemahaman konsep materi yang diberikan guru tidak tercapai dengan 

maksimal yang akan menyebabkan pada hasil belajar siswa rendah. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada saat Observasi di kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 8 Batu pada tanggal 03 Februari 2014. Dari hasil observasi 

dengan mengamati proses pembelajaran matematika, guru masih menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Dalam pembelajaran konvensional tersebut 

suasana belajar siswa terlihat membosankan, hal itu terlihat ketika pembelajaran 

matematika dikelas VIII sebagian besar tidak mendengarkan penjelasan guru, 

berbicara sendiri, merasa malas mengikuti pelajaran,  ada yang bermain sendiri dan 

juga sebagian besar siswa melamun akibatnya tidak ada interaksi guru dan siswa 

dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan 

kurang mendukung keaktifan belajar siswa sehingga berpengaruh pada hasil belajar 

siswa. Dari hasil observasi pada saat mengamati proses pembelajaran matematika 

siswa juga dalam menyatakan simbol-simbol matematika kurang memahami cara 

menyatakannya dan dalam mengerjakan persoalan matematika kurang terampil. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pelajaran matematika, beliau 

menjelaskan bahwa pada saat pembelajaran berlangsung hanya beberapa saja yang 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Beliau juga menerangkan bahwa 

kemampuan komunikasi matematika siswa masih dinilai cukup rendah, 

dikarenakan banyak siswa yang tidak mengerti tapi enggan bertanya dan ada siswa 

yang dapat mengerjakan latihan soal yang diberikan guru tetapi jika disuruh 

mengerjakan ke papan tulis siswa tersebut tidak mau. Penyebab masalah tersebut 

terjadi karena siswa malu dan ragu untuk mengkomunikasikan/menyatakan ide atau 

pendapatnya dalam memecahkan soal matematika dan menyatakan hasil pekerjaan 

yang ia kerjakan. Padahal siswa perlu dibiasakan dalam proses pembelajaran dapat 
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menjelaskan apa yang ia kerjakan, sehingga apa yang dipelajari dan dikerjakan 

lebih bermakna bagi dirinya sendiri (Pugalee, 2001). 

Dalam proses pembelajaran seharusnya siswa berperan aktif karena dengan 

begitu mereka akan lebih mampu membangun gagasan atau ide dalam konsep 

matematika dan membangun pola pikir mereka, tetapi jika siswa tidak dilibatkan 

secara aktif dalam proses pembelajaran pemahaman siswa hanya sebatas 

pemahaman yang diberikan oleh guru saja maka untuk mengkomunikasikan 

ide=ide atau pendapat secara lisan maupun tertulis akan terasa sulit. Dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi matematika sangat penting untuk dikembangkan 

karena terdapat dua alasan mengapa komunikasi matematika perlu dikembangkan. 

Baroody (dalam Ansarim 2009) menyebutkan sedikitnya ada dua alasan penting 

mengapa komunikasi matematika perlu dikembangkan dikalangan siswa. Pertama, 

mathematics as language, artinya matematika tidak hanya sekedar alat bantu 

berfikir ( a tool to aid thinking), alat untuk menemukan pola, menyelesaikan 

masalah, mengambil kesimpulan, tetapi matematika juga sebagai suatu alat yang 

berharga untuk mengkomunikasikan berbagai ide secara jelas, tepat, dan cermat. 

Kedua, mathematics learning as social activity, artinya sebagai aktivitas social 

dalam pembelajaran matematika, matematika juga sebagai wahana interaksi antar 

siswa dan juga komunikasi antar guru dan siswa. 

Model pembelajaran yang baik akan berpengaruh pada efisiensi proses 

pembelajaran matematika. Pemilihan model pembelajaran yang tepat di dalam 

proses pembelajaran sangatlah penting untuk menunjang kegiatan belajar supaya 

pembelajaran lancar dan optimal. Kemampuan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar harus diperhatikan, karena dalam penggunaan model pembelajaran ini 

akan membantu siswa memahami materi yang dijelaskan guru dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki siswa tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Joyce (dalam Suprijono, 2010) “melalui model pembelajaran guru dapat 

membantu siswa mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berfikir, dan 

mengekspresikan ide”. Model pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran 

matematika dengan meningkatkan kemampuan komunikasi matematika dan hasil 

belajar siswa adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini 
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memungkinkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan 

keterampilan secara penuh dalam suasana belajar yang terbuka dan demokratis. 

Siswa bukan lagi sebagai objek pembelajaran, namun bisa juga berperan sebagai 

tutor bagi teman sebaya (Isjoni:2010). Salah satu keunggulan pembelajaran 

kooperatif ini adalah dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan 

ide/gagasan dengan kata – kata secara verbal dan membandingkan dengan ide-ide 

orang lain (Sanjaya, 2009). Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika serta hasil belajar siswa adalah 

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray. 

Model pembelajaran Two Stay Two Stray adalah model pembelajaran yang 

memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi 

dengan kelompok lainnya (Isjoni, 2010). Ciri khas dari model pembelajaran 

kooperatif ini adalah dengan adanya pembagian tugas antar anggota kelompok yaitu 

dua siswa bertugas sebagai tamu untuk mencari informasi dari kelompok lain dan 

dua siswa lainnya sebagai penerima tamu dan tetap berada dalam kelompoknya 

untuk memberikan informasi kepada tamu mereka yang berasal dari kelompok lain. 

Jika dua siswa tersebut selesai bertamu ke kelompok lain dan mendapatkan 

informasi, maka mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. Setelah mereka 

kembali ke kelompok asal, baik siswa yang bertamu maupun siswa yang menerima 

tamu mendiskusikan dan mencocokkan hasil temuan mereka dari kelompok lain. 

Dalam proses pembelajaran tersebut siswa terlibat dalam berbagai kegiatan dan 

aktifitas yang mengembangkan keterampilan, kemampuan dan pemahamannya. 

Dengan cara saling bertamu antar kelompok untuk berbagi informasi dan mereka 

dilibatkan secara aktif dalam mengerjakan permasalahan matematika. Penelitian 

dengan menggunakan model pembelajaran koopetif tipe Two Stay – Two Stray telah 

dilakukan oleh Natal Lena (2010) di SMP N 3 Batu dengan judul “Penerapan 

Pembelajaran Kooperatif Tipe TSTS Upaya Meningkatkan Kemampuan Penalaran 

dan Komunikasi Matematika Siswa”, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dapat meningkatkan 

kemampuan penalaran dan komunikasi matematika siswa. Dan penelitian juga 

dilakukan oleh Dwian Indra Prasetya (2013) di SDN Rejosari dengan judul 
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“Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Siswa Kelas V SDN Rejosari 01”, 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 

Two Stay Two Stray efektif terhadap hasil belajar siswa. Namun yang dibahas pada 

penelitian ini adalah komunikasi dan hasil belajar siswa, maka peneliti 

mengharapkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif ini dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika dan hasil belajar siswa.  

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti akan melakukan perbaikan 

pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematika dan 

hasil belajar siswa dengan peneliti yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray terhadap Kemampuan 

Komunikasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Batu” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan observasi di SMP Muhammadiyah 8 Batu, diperoleh bahwa 

hasil belajar siswa masih banyak dibawah KKM yang ditentukan oleh guru serta 

kemampuan komunikasi matematika siswa juga masih rendah. Dari permasalahan 

tersebut maka perlu adanya diidentifikasi sebab permasalahan tersebut. Dari hasil 

observasi yang dilakukan metode pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah 8 Batu yaitu dengan 

menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga siswa kurang tertarik 

mengikuti pembelajaran tersebut.  

Sehubungan dengan hal tersebut masalah yang dikaji dalam penelitian ini 

yaitu metode pembelajaran yang kurang inovatif yang membuat siswa tidak tertarik 

mengikuti proses pembelajaran serta mampu membuat siswa tidak terlihat aktif 

dalam proses pembelajaran yang akan mempengaruhi komunikasi dan hasil belajar 

siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray berpengaruh terhadap komunikasi dan hasil 

belajar siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Batu?” 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat diarah dan tidak terlalu luas maka diperlukan 

adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Pengaruh dalam penelitian ini adalah dibatasi pada perubahan yang terjadi pada 

siswa terhadap kemampuan komunikasi secara lisan pada saat pmbelajaran 

berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray, serta perubahan yang terjadi pada siswa terhadap kemampuan 

komunikasi secara tulisan dan hasil belajar yang signifikan sesudah 

pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 

diterapkan. 

b. Kemampuan komunikasi matematika dalam penelitian ini terbatas pada 

kemampuan komunikasi secara lisan dan tulisan yang diperoleh dari hasil tes 

dan observasi.  

c. Hasil belajar dalam penelitian ini terbatas pada tes yang dilakukan pada awal 

kegiatan dan diakhir kegiatan.  

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada rumusan masalah, penulisan ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Two 

Stay Two Stray terhadap komunikasi dan hasil belajar siswa. tujuan tersebut adalah 

untuk mendeskripsikan  penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray berpengaruh terhadap komunikasi dan hasil belajar siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 8 Batu. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat yang 

berguna untuk peneliti sendiri, orang lain maupun sekolah. Diantara manfaat 

tersebut terdapat dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi 

sekolah, guru, maupun siswa itu sendiri.  

Manfaat secara teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

wawasan dan pengetahuan dalam mendesain pembelajaran yang dapat 

meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran 
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matematika. Khususnya dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

dan hasil belajar siswa. 

Sedangkan manfaat secara praktis yaitu sebagai masukan untuk guru dalam 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang kondusif serta dapat menjadikan 

pedoman untuk memilih metode mengajar yang bervariasi, sehingga tercipta 

suasana pembelajaran yang menyenangkan. Bagi siswa yaitu membuat siswa lebih 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran matematika dan meningkatkan pola 

pikir siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Dan bagi peneliti memperoleh 

pengalama dalam mengajar dengan menggunakan model pembelajaran yang 

bervariatif dan menambah wawasan dalam memecahkan masalah. Bagi peneliti 

yang lain dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang sejenisnya.  

1.6 Definisi Operasional 

a. Model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray merupakan suatu 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling 

bekerja sama antar kelompok, saling membagikan hasil dan informasi 

kepada kelompok lain dan saling membantu memecahkan masalah  untuk 

meningkatkan prestasi siswa.  

b. Kemampuan komunikasi matematika adalah kemampuan seseorang untuk 

mengungkapkan/menyatakan ide-ide atau gagasan dengan menggunakan 

kosakata, notasi dan simbol-simbol matematika baik menggunakan lisan 

maupun tertulis. 

c. Hasil belajar adalah pemahaman siswa terhadap ilmu yang dipelajari melalui 

kegiatan proses pembelajaran, hasil belajar tersebut akan ditunjukkan dengan 

nilai atau skor.  

1.7 Kerangka Konseptual 

Belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri 

seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat 

pengalaman dan latihan (Zainal, 2002). Sedangkan pembelajaran adalah suatu 

usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk 

membelajarkan peserta didik supaya mencapai tujuan pembelajaran yang 

diingginkan (Sadiman, 2008). Salah satu tujuan diadakan pembelajaran matematika 
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berdasarkan dengan kurikulum 2013 adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam hal memahami konsep matematika secara luas, menggunakan pola berpikir 

siswa, mengkomunikasikan gagasan dan penalaran matematika, dan memecahkan 

masalah serta memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. Agar tujuan pembelajaran  tersebut dapat dicapai dengan baik maka 

diperlukan model pembelajaran yang menyenangkan. Model pembelajaran 

merupakan rangkaian cara atau kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Model 

pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Two Stay Two Stray. Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay 

Two Stray merupakan model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada 

kelompok untuk membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Dengan 

demikian, penggunaan pembelajaran tersebut dapat menciptakan kegaiatan 

pembelajaran yang lebih efektif sehingga kemampuan siswa dapat dimunculkan 

dan dikembangkan. Dalam suatu pembelajaran terdapat 3 tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. 
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