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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 

Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis atau diter

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung
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MOTTO  

 

“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apbila telah selesai (urusan 

dunia) , bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah)” 

(Q.S. AL-Insyirah: 6-7) 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan diri mereka sendiri.” 

(Q.S. Ali Imran : 173) 

 

“Sukses tidak tuli, dia bisa mendengar harapan kita. 

Sukses tidak buta, karena dia harus mengamati kerja keras kita” 

(Mario Teguh) 

 

“Kunci sukses adalah kesabaran dan ketulusan” 

(Penulis) 

 

"saya tidak dapat memastikan bahwa perubahan akan memperbaiki sesuatu tetapi saya dapat 

memastikan bahwa untuk menjadi lebih baik sesuatu harus berubah" 

(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
 

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN TIPE PAIR CHECKS 
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOMUNIKASI MATEMATIKA 

SISWA 
( PTK Pembelajaran Matematika Kelas VII di SMP N 1 Kradenan Kabupaten 

Grobogan Tahun Ajaran 2011/2012 ) 
 
Angga Widyah Ayu Anggraina (A 410 080 027), Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan Dan ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2012. 69 halaman 
 

Penelitian ini bertujuan untuk : meningkatkan komunikasi matematika 
setelah dilakukan strategi pembelajaran tipe pair chekcs bagi siswa kelas VII C 
SMP N 1 Kradenan. Subjek penerima tindakan dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas VII C SMP Negeri 1 Kradenan yang berjumlah 39 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan metode observasi, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bersifat 
kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan kepala sekolah. Analisis data yang 
digunakan dengan menggunakan metode alur yang terdiri atas pengumpulan data, 
penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat 
peningkatan komunikasi matematika siswa  meliputi aspek : (1) menyampaikan 
gagasan atau ide yang dimiliki siswa sebelum tindakan 7,69% dan di akhir 
tindakan menjadi 46,15% (2) mengerjakan soal latihan sebelum tindakan 12,82% 
dan di akhir tindakan menjadi 30,77% (3) menggambar ataupun melukis bangun 
yang sesuai dengan konsep pembelajaran sebelum tindakan 10,25% dan di akhir 
tindakan menjadi 64,10% dan (4) menyimpulkan hasil pembelajaran sebelum 
tindakan 5,13% dan di akhir tindakan menjadi 46,15%. 
 
 
Kata kunci: komunikasi siswa, strategi pair checks. 

 
 
 

 


