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PENDAHULUAN 

 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu dasar baik secara teori 

maupun terapannya memiliki peran penting untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, pembelajaran matematika perlu 

mendapatkan perlakuan khusus dari pihak yang terhubung. Pembelajaran 

matematika di sekolah bukan hanya bertujuan untuk membuat siswa memahami 

materi saja. Akan tetapi, dengan adanya pembelajaran matematika diharapkan 

siswa mampu mengkomunikasikan ide-idenya melalui diagram, tabel, maupun 

simbol yang ada dalam matematika untuk memperjelas suatu masalah. 

Matematika mempunyai peran sebagai bahasa simbolik yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi secara efektif. Matematika bukan hanya sebagai alat untuk 

menyelesaikan permasalahan, tetapi juga sebagai alat mengkomunikasikan 

berbagai gagasan antar siswa maupun guru dengan siswa. Komunikasi matematis 

merupakan suatu percakapan yang membicarakan tentang materi matematika 

berupa ide, konsep, atau strategi penyelesaian masalah baik secara lisan maupun 

tulisan (Georgina, 2015; Siti, 2016; Purwandari, Astuti & Yuliani, 2018).  

Ada banyak persoalan yang dapat disampaikan melalui bahasa 

matematika, contohnya dengan menyajikan masalah dalam model matematika 

yang berupa grafik, tabel, dan diagram. Menurut Son (2015) pentingnya 

kemampuan berkomunikasi dalam pembelajaran merupakan kemampuan seorang 

guru dalam menciptakan suasana yang komunikatif, dimana antara guru dengan 

siswa sebagai subyek terlibat secara aktif dalam pembelajaran, baik secara verbal 

maupun nonverbal, dengan menggunakan  media atau sumber belajar lainnya. 

Pentingnya komunikasi matematis yaitu untuk menyatakan gagasan melalui lisan, 

tulisan, dan menggambarkan secara visual dalam tipe yang berbeda serta 

merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kedalam 

model matematika (Surya & Riska, 2014; Simanjuntak, Maslina & Edy, 2015). 

Siswa diharapkan mampu berkomunikasi secara matematis untuk mendukung 

aktivitasnya di kelas dan sosialnya diluar kelas. Lebih lanjut Wahid Umar 

mengungkapkan dua alasan pentingnya komunikasi matematik dalam 

pembelajaran matematika, diantaranya 1) matematika merupakan suatu bahasa 

karena matematika sebagai alat bantu yang  baik untuk mengkomunikasikan 
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berbagai macam gagasan sehingga jelas, tepat, serta ringkas, 2) matematika 

merupakan aktivitas sosial karena pada saat pembelajaran terjadi interaksi antar 

siswa maupun guru dengan siswa (Nadea Maudi, 2016). Kemampuan komunikasi 

matematis merupakan bagian penting yang harus dimiliki oleh siswa karena 

dengan adanya komunikasi matematis siswa dapat menuangkan gagasan yang 

dimilikinya kedalam model matematika, dan kemudian menghubungkannya 

keberbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan penjelasan diatas, komunikasi matematis merupakan salah 

satu keahlian penting yang wajib dikuasai oleh setiap siswa. Tetapi, faktanya 

siswa belum menguasai kapasitas komunikasi matematik dengan baik. Rendahnya 

kemampuan komunikasi matematik dapat dilihat dari laporan TIMSS yang 

menyebutkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa di negara 

Indonesia masih sangat berbeda jauh bila dibandingkan dengan negara-negara 

yang lainnya. Sebagai contoh, untuk yang berhasil menjawab benar hanya 5% saja 

dan jauh dibawah negara seperti Taiwan, Korea, dan Singapura yang mencapai 

presentase diatas 50% (Akhmad Nayazik, 2016).  Selain itu dari hasil observasi 

yang dilakukan di kelas VII-A SMP Muhammadiyah 2 Malang, kemampuan 

komunikasi matematis siswa masih tergolong lemah. Hal ini terlihat dari salah 

satu indikator komunikasi matematis yaitu masih banyak siswa yang tidak bisa 

merepresentasikan gagasan matematikanya melalui lisan, tulisan, dan 

menggambarkan secara visual serta menggunakan istilah matematika untuk 

menyatakan pertanyaan yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Salah 

satu penyebab terjadinya hal ini adalah kurangnya kemampuan guru dalam 

mengkondisikan kegiatan belajar mengajar yang dapat membuat siswa 

berkomunikasi dalam pembelajaran. Kebanyakan siswa hanya mengikuti apa yang 

dijelaskan oleh gurunya tanpa bertanya sehingga guru asyik sendiri menerangkan 

materi yang telah disiapkannya. Pembelajaran yang berpusat pada guru 

menjadikan siswa kurang aktif karena siswa hanya menerima apapun yang telah 

dijelaskan oleh gurunya (Djuwita & Hartono, 2014).  

Dari hasil pengamatan di kelas VII-A SMP Muhammadiyah 2 Malang 

diketahui bahwa pembelajaran yang ada di ruang kelas didominasi oleh guru yang 

menerapkan pembelajaran konvensional menggunakan metode ceramah dan 
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setelah itu langsung memberikan soal tanpa mengikutsertakan peran siswa pada 

penyampaian materi. Hal itulah yang membuat siswa kurang aktif dan canggung 

untuk mengutarakan argumen, bertanya, maupun menjawab pertanyaan dari 

gurunya. Rendahnya komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika 

terjadi karena beberapa faktor diantaranya: 1) peran guru lebih dominan serta 

informasi hanya berjalan satu arah dari guru ke siswa, 2) guru terlihat jarang 

sekali melakukan pembelajaran kelompok sehingga interaksi antar siswa, maupun 

siswa dengan gurunya masih minim sekali yang mengakibatkan komunikasi 

matematis siswa lemah (Ismi & Hadi, 2017). Hal penting yang dapat 

mempengaruhi komunikasi matematik siswa adalah pembelajaran, untuk melatih 

kemampuan komunikasi matematik siswa dibutuhkan strategi pembelajaran yang 

merangsang siswa untuk berdikusi, mengilustrasikan gagasan-gagasannya, 

mengutarakan pendapatnya, sehingga kemampuan komunikasi matematisnya 

terasah (Regita, Citra & Nurul, 2016). 

Mengacu dari permasalahan di atas, solusinya adalah menciptakan 

pembelajaran yang membuat siswa menjadi subjek dalam belajar. Siswa lebih 

aktif dalam berkomunikasi secara matematis. Model pembelajaran yang dapat 

membuat siswa aktif, kreatif, dan berani mengkomunikasikan gagasannya yaitu 

model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share kombinasi Make a Match. 

Pembelajaran kooperatif dilaksanakan melalui sharing antar siswa, sehingga dapat 

mewujudkan pemahaman bersama antar siswa (Hajra, 2018). Thint dan Nyunt 

(2015) menyatakan bahwa Think Pair Share merupakan kegiatan yang 

memberitahukan kepada siswa untuk lebih memahami permasalahan yang telah 

diberikan oleh guru dan kemudian berbagi pemikiran dengan siswa yang lainnya 

untuk menyamakan pendapat. Menurut Barragato (2015) model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share merupakan salah satu model pembelajaran yang 

mudah untuk diterapkan dalam suatu kelas untuk semua mata pelajaran. Model 

pembelajaran ini juga mampu membuat siswa saling bekerjasama dalam 

memecahkan suatu permasalahan dan menghargai pendapat satu dengan yang 

lainnya. Model Make a Match (MaM) merupakan pembelajaran kooperatif 

(Kurniasih & Sani, 2016). Soleha (2016) mengatakan bahwa model kooperatif 

tipe Make a Match (MaM) merupakan pembelajaran yang mengedepankan aspek 
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sosial, kemampuan berinteraksi, disamping kemampuan berpikir cepat melalui 

permainan mencari pasangan dengan berbantuan kartu. Model ini diawali dengan 

cara, siswa disuruh menemukan kartu yang cocok dengan kartu yang telah 

dipegang selama waktu yang telah disediakan,siswa yang dapat menemukan 

pasangan kartunya terlebih dahulu akan diberi reward. Salah satu keunggulan 

model kooperatif tipe Make a Match adalah siswa mencari pasangan sambil 

belajar mengenai suatu konsep matematika yang sedang dibahas, meningkatkan 

aktivitas belajar siswa baik secara kognitif maupun fisik, serta model ini 

menyenangkan karena ada unsur permainan (Huda, 2014). Selain itu model 

pembelajaran ini efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk 

belajar. Alasan dari dikombinasikannya Think Pair Share dan Make a Match ini 

adalah karena memiliki kesamaan yaitu dapat membuat siswa memahami masalah 

yang diberikan oleh guru sebelum mereka berkumpul dengan pasangan atau 

kelompoknya untuk menyatukan pendapat.  

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang telah dilakukan oleh Ahmad Zaini dan Marsigit (2014) tentang penalaran 

dan komunikasi matematis siswa dengan pendekatan realistik matematika dan 

konvensional. Georgina (2015) melakukan penelitian tentang komunikasi 

matematis menggunakan model Team Assisted Individualization. Mayang (2015) 

melakukan penelitian tentang komunikasi matematis dengan menggunakan 

strategi writing to learn. Arsaythambi, Ruzlan, dan Sitie (2016) melakukan 

penelitian tentang pemahaman dan komunikasi matematika dengan model Teams 

Game Tournament. Maria, Florentina, dan Aloysius (2016) melakukan penelitian 

tentang penerapan model pembelajaran think pair share terhadap hasil belajar dan 

aktivitas siswa pada materi system pernapasan manusia. Andi (2016) melakukan 

penelitian tentang model Think Pair Share terhadap hasil belajar siswa. Lely, 

Akbar, dan Heri (2016) melakukan penelitian tentang model pembelajaran 

kooperatif tipe think pair share untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita. Shila, Gunarhadi, dan Riyadi (2018) melakukan 

penelitian tentang model Think Pair Share dan Student Teams Achievement 

Division dengan pendekatan realistik matematika terhadap hasil belajar dan 

aktivitas siswa. Margareth, Yuliani, dan Rinie (2016) melakukan penelitian 
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tentang model pembelajaran kooperatif tipe make a match untuk melatih 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. Wini (2018) melakukan penelitian tentang 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match dan point counter 

point terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan studi tentang kajian komunikasi matematis dan model 

pembelajaran diatas alasan dari dikombinasikannya model Think Pair Share dan 

Make a Match adalah karena memiliki karakteristik yang sama yaitu termasuk 

dalam pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Selain itu, ada kekurangan 

dari model Think Pair Share yang dapat diatasi oleh kelebihan Make a Match 

yaitu jika pada Think Pair Share hanya berpasangan dua orang saja, ketika 

mereka berbeda pendapat lalu bertengkar tidak ada orang ketiga atau orang lain 

yang menjadi penengah. Maka dari itu, dengan dikombinasikannya dengan model 

Make a Match agar ada yang menjadi penegah ketika dua orang yang berpasangan 

berbeda pendapat karena model Make a Match yang digunakan pada penelitian ini 

adalah menggunakan kartu (seperti kartu domino, dimana kartu tersebut memuat 

konten yang berbeda pada setiap sisinya), sehingga dalam satu kelompok bisa 

beranggotakan lebih dari dua orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

kemampuan komunikasi matematis siswa SMP pada pembelajaran matematika 

dengan model Think Pair Share kombinasi Make a Match. 

 


