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ABSTACT 

THE APPLICATION OF LEARNING STRATEGIES PAIR CHECK AS AN 
EFFORT TO IMPROVE STUDENTS MATHEMATICAL COMMUNICATION 

(classroom action research of learning mathematics on the seventh grade c of 
SMP N 1 kradenan, grobogan in the academic year 2011/2012) 

 
Angga widyah ayu anggraina (a 410 080 027), mathematics education department, 
faculty of teacher training and education, universitas muhammadiyah Surakarta, 

2012. 69 pages 
 

The purpose of research are : to improve student mathematical 
communication after the application of learning strategies pair check on the 
seventh grade c of smp negeri 1 kradenan. The technique used collect the data 
were observation, note, and documentation. This research is classroom action 
research of the collaboration between the researcher, the teacher and the 
headmaster of smp negeri 1 kradenan. The method of data analysisis the method 
of groove (prosess). It includes 3 components, werw reduction, presentation, and 
verification. The result of the research the application of learning strategies pair 
check are able to improve students mathematical communication. It includes, 1) 
the students ability to express their idea before the action is 1,69% and after the 
action is 46,15%, 2) the students ability doing the assignment before the action is 
12,82% and after the action 30,77%, 3) the students ability drawing up based on 
the concept of learning before the action is 10,25% and after the action is 64,10%, 
4) concluding of learning before the action is 5,13% and after the action is 
46,15%. 
 
Keyword : communication, strategies pair checks 
 

 

 



PENDAHULUAN 
 

Komunikasi dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Proses komunikasi 

sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses penyampaian pikiran atau 

perasaan oleh seseorang atau komunikator kepada orang lain atau 

komunikan. 

Komunikasi didalam pembelajaran matematika sangat penting, hal ini 

disebabkan karena untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang 

interaktif diperlukan komunikasi yang baik antara guru dan siswa maupun 

antara siswa yang satu dengan yang lain. 

Banyak permasalahan atau kendala-kendala yang dialami oleh guru 

saat pembelajaran berlangsung, permasalahan ini meliputi kesiapan serta 

aktifitas komunikasi siswa yang cenderung masih rendah, siswa jarang 

menyampaikan gagasan atau ide-ide yang dimilikinya, siswa jarang 

mengerjakan soal latihan, menggambar atau melukis bangun-bangun saat 

guru sedang mengajarkan langkah-langkah dalam menggambar, siswa malas 

untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang telah diajarkan. 

Berdasarkan hasil dari observasi yang telah dilakukan, permasalahan 

diatas sama dengan permasalahan yang dialami guru dalam proses 

pembelajaran di SMP N 1 Kradenan. Masalah-masalah tersebut meliputi 

kemampuan siswa dalam menyampaikan gagasan ataupun ide-ide yang 

dimiliki siswa, dengan persentase hanya 7%, siswa yang mau mengerjakan 

soal latihan hanya 12% lainya hanya menyalin jawaban dari siswa lain, 



siswa yang mau menggambar bangun sesuai dengan konsep pembelajaran 

hanya 10% dan lainya hanya melihat langkah-langkahnya tanpa mau 

mengikutinya, sedangkan siswa yang aktif menyimpulkan hasil dari 

pembelajaran hanya 5% yang lainnya hanya diam mendengarkan temannya 

berbicara. 

Penyebab dari timbulnya berbagai permasalahan diatas disebabkan 

oleh beberapa faktor, misalnya guru hanya menerapkan metode ceramah 

tanpa disertai dengan metode yang lain, selain itu karena penggunaan 

strategi pembelajaran yang kurang tepat sehingga keinginan siswa 

mengikuti pembelajaran masih rendah. Selama ini pembelajaran di SMP N 1 

Kradenan masih menggunakan strategi konvensional yang hanya berpusat 

pada guru sehingga proses pembelajaran dikelas kurang menyenangkan, 

kurang memberdayakan kemampuan yang dimiliki siswa dan kurang 

maksimal dalam membantu ingatan (memori) siswa dalam pembelajaran. 

Hal ini mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Salah satu solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan beberapa 

permasalahan diatas adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran 

aktif. Strategi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan dalam proses 

pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa, pengelolaan guru, 

pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengeloaan lingkungan belajar, 

pengelolaan sumber belajar dan penilaian (asesmen) agar pembelajaran 

lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 



diharapkan. Dengan adanya strategi pembelajaran dimaksudkan agar siswa 

aktif menyampaikan ide atau pertanyaan dan senang terhadap pelajaran 

matematika. Dari strategi pembelajaran yang ada, satu strategi pembelajaran 

yang menarik adalah strategi pembelajaran tipe pair checks. 

Strategi pembelajaran tipe pair checks ini merupakan cara bagi siswa 

untuk meningkatkan komunikasi siswa dalam pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan pada strategi pembelajaran ini lebih menekankan pada 

kerjasama antar siswa, rasa sosial siswa yaitu dengan cara mengevaluasi 

pemikiran siswa lain, serta kemampuan siswa dalam memberikan penilaian.  

Berangkat dari beberapa uraian diatas, mendorong peneliti melakukan 

suatu penelitian tindakan kelas yang menerapkan strategi pembelajaran tipe 

pair check sebagai upaya peningkatan komunikasi siswa kelas VII SMP N 1 

Kradenan. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas (PTK) bercirikan tindakan terus-menerus 

dilakukan secara bertahap dalam menyelesaikan masalah. Prosedur atau 

langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah : 1) dialog awal, 

2) perencanaan tindakan, 3) pelaksanaan tindakan, 4) observasi dan 

monitoring, 5) refleksi, 6) evaluasi, 7)penyimpulan. 

Dialog awal dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di 

SMP Negeri 1 Kradenan dengan cara berdiskusi dengan dengan guru 



kemudian merencanakan merencanakan segala keperluan pelaksanaan 

tindakan. Berdasarkan perencanaan yang ada, pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan dengan menerapkan strategi pembelajaran tipe pair checks. 

Sedangkan untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran yang 

digunakan : 1) metode observasi digunakan untuk mengamati secara 

langsung dan cermat, teliti, dan hati-hati terhadap aktifitas siswa dan guru 

dalam interaksi pembelajaran matematika dikelas, 2) catatan lapangan 

digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian penting yang muncul pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran berlangsung, 3) dokumentasi yaitu 

berupa RPP pada kegiatan pembelajaran dengan strategi pembelajaran tipe 

pair checks, dan buku-buku penunjang dalam pembelajaran. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode alur yang terdiri atas: 1) pengumpulan data, 

2) penyajian data, 3) verifikasi data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan strategi pembelajaran tipe pair checks sebagai upaya 

penigkatan komunikasi matematika siswa mendapat tanggapan positif dari 

guru, hal ini dikarenakan adanya peningkatan komunikasi siswa pada pokok 

bahasan konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

 

 

 



Persentase Kemampuan Komunikasi Siswa 

Sebelum dan Sesudah Tindakan 

Aspek Sebelum 
Tindakan 

Sesudah Tindakan 
Putaran I Putaran II Putaran III 

Komunikasi 
i. Menyampaikan 

gagasan atau ide-ide 
yang dimiliki 

ii. Mengerjakan soal 
latihan 

iii. Menggambar atau 
melukis bangun yang 
sesuai dengan konsep 
pembelajaran 

iv. Menyimpulkan hasil 
pembelajaran 

 
(3 siswa) 

7,69% 
 

(5 siswa) 
12,82% 

 
(4 siswa) 
10,25% 

 
 
(2 siswa) 

5,13% 
 

 
(4 siswa) 
10,26% 

 
(7 siswa) 

20% 
 

(7 siswa) 
20% 

 
 

(5 siswa) 
12,82% 

 

 
(10 siswa) 

25,64% 
 

(10 siswa) 
25,64% 

 
(12 siswa) 

30,77% 
 
 

(11 siswa) 
28,21% 

 

 
(18 siswa) 

46,15% 
 

(12 siswa) 
30,77% 

 
(25 siswa) 
64,10% 

 
 

(18 siswa) 
46,15% 

 
Tabel di atas menunjukkan data hasil observasi mengenai kemampuan 

komunikasi siswa sebelum dan sesudah penelitian. Data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Mulai putaran I sampai putaran III, kemampuan komunikasi siswa 

mengalami peningkatan. 

2. Pada akhir penelitian kemampuan komunikasi siswa dalam hal 

kemampuan menyampaikan gagasan atau ide-ide mencapai 18 siswa 

(45,15%). 

3.  Pada akhir penelitian kemampuan komunikasi siswa dalam hal 

kemampuan mengerjakan soal latihan mencapai 12 siswa (30,77%). 

4. Pada akhir penelitian kemampuan komunikasi siswa dalam hal 

kemampuan Menggambar atau melukis bangun yang sesuai dengan konsep 

pembelajaran mencapai 25 siswa (64,10%). 



5. Pada akhir penelitian kemampuan komunikasi siswa dalam hal 

kemampuan menyimpulkan hasil pembelajaran mencapai 18 siswa 

(46,15%). 

Data di atas dapat disajikan secara grafis dalam bentuk diagram garis. 

Gambar 4.1 di bawah ini menunjukkan grafik/diagram peningkatan 

kemampuan komunikasi siswa kelas VII C SMP Negeri 1 Kradenan. 

 

Grafik di atas menunjukkan bahwa perubahan tindak belajar yang 

berkaitan dengan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika setelah dilakukan tidakan selama tiga putaran. Kemampuan 

komunikasi siswa selama putaran I sampai dengan putaran III mengalami 

peningkatan, indikator menyampaikan gagasan serta ide-ide 18 siswa 

(46,15%), Indikator engerjakan soal latihan 12 siswa (30,77%), indikator 

menggambar atau melukis bangun ada 25 siswa (64,10%), dan indicator 

menyimpulkan hasil pembelajaran ada 18 siswa (46,15%). 
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Sebelum tindakan, kondisi kelas pada umunya kurang kondisif. 

Sebagian besar siswa terlihat ramai dan kurangnya minat untuk belajar 

matematika. Hal ini disebabkan karena pembelajaran dalam kelas masih 

bersifat konvensional dan monoton. Pembelajaran cenderung satu arah yaitu 

berpusat pada guru, sedangkan siswa masih diposisikan sebagai objek 

penelitian. Siswa hanya duduk dan mendengarkan penjelasan dari guru.  

Pembelajaran ini terlihat hanya fokus pada ketercapaian target materi tanpa 

menghiraukan pemahaman konsep pada siswa. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa dari 39 siswa yang 

hadir, terdapat 3 orang siswa yang mau menyampaikan gagasan serta ide-ide 

yang dimilikinya (7,69%), 5 orang siswa yang mau mengerjakan soal latihan 

dan lainnya menunggu jika ada siswa lain yang sudah mengerjakan soal 

didepan kelas(12,82%), 4 orang siswa mau menggambar atau melukis bangun 

yang sesuai dengan konsep pembelajaran (10,25%), dan 2 orang siswa mau 

menyimpulkan hasil dari pembelajaran (5,13%).  

Pada putaran I, kondisi umum siswa dalam proses pembelajaran 

mengalami peningkatan walaupun belum optimal. Proses pembelajaran masih 

didominasi oleh siswa yang tergolong pandai. Sebagian besar siswa masih 

terlihat bingung dengan penggunaan strategi pembelajaran tipe pair checks 

ini. Hal ini terjadi karena siswa belum terbiasa dengan penggunaan strategi 

pembelajaran pair checks dalam pembelajaran. Dari 39 siswa yang hadir, 

terdapat 4 orang siswa yang mau menyampaikan gagasan serta ide-ide yang 

dimilikinya (10,26%), 7 orang siswa yang mau mengerjakan soal latihan 



(20%), 7 orang siswa mau menggambar atau melukis bangun yang sesuai 

dengan konsep pembelajaran (20%), dan 5 orang siswa mampu 

menyimpulkan hasil dari pembelajaran (12,82%).  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

dilakukan peneliti sejalan dengan penelitian para ahli, dimana pembelajaran 

yang diberikan sesuai dengan komunikasi yang dilakukan oleh siswa dan 

guru. 

 

SIMPULAN 

Berdasar pada hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan kelala sekolah, hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan strategi pembelajaran tipe pair checks pada pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

bagi siswa kelas VII C SMP Negeri 1 Kradenan. 

Langkah-langkah pembelajaran strategi pembelajaran tipe pair checks 

yaitu: 

a. Guru menjelaskan sedikit materi yang akan dibahas.  

b. Setelah itu siswa dibagi beberapa tim. Setiap tim terdiri dari 4 orang. 

Dalam satu tim ada 2 pasangan. Setiap pasangan dalam satu tim ada 

yang menjadi pelatih dan ada yang patner.  

c. Selesai membuat kelompok, guru membagikan soal kepada si partner, 

dan setelah partner selesai menjawab soal dan diberikan kepada si 



pelatih untuk mengecek jawabannya. Setelah itu bertukar peran, yaitu 

yang tadinya menjadi partner sekarang menjadi pelatih.  

d. Setelah semua kegiatan selesai, setiap pasangan kembali ke posisi 

semula dan mencocokkan jawaban satu sama lain dengan dibimbing 

dan diarahkan oleh guru.  

e. Setelah itu, guru menunjuk siswa untuk maju dan mempresentasikan 

hasil pekerjaannya didepan kelas. 

2. Kemampuan komunikasi matematika dalam pembelajaran matematika 

dengan menerapkan strategi pembelajaran tipe pair checks dapat dilihat 

dari aspek-aspek yang diteliti, yaitu: 

a. Kemampuan siswa dalam menyampaikan gagasan serta ide-ide yang 

dimilikinya. 

Peningkatan kemampuan siswa dalam menyampaikan gagasan 

serta ide-ide yang dimilikinya dapat dilihat dari peningkatan-

peningkatan yang terjadi saat tindakan. Sebelum diadakan terdapat 3 

orang siswa (7,69%), saat putaran I ada 4 orang siswa (10,26%), 

putaran II ada 10 orang siswa (25,64%), dan saat putaran III ada 18 

orang siswa (46,15%). 

b. Mengerjakan soal latihan. 

Peningkatan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal latihan 

dapat dilihat dari peningkatan-peningkatan yang terjadi saat tindakan. 

Sebelum diadakan terdapat 5 orang siswa (12,82%), saat putaran I ada 



7 orang siswa (20%), putaran II ada 10 orang siswa (25,64%), dan saat 

putaran III ada 12 orang siswa (30,77%) 

c. Menggambar atau melukis bangun yang sesuai dengan konsep 

pembelajaran.  

Peningkatan kemampuan siswa dalam menggambar atau 

melukis bangun yang sesuai dengan konsep pembelajaran dapat dilihat 

dari peningkatan-peningkatan yang terjadi saat tindakan. Sebelum 

diadakan terdapat 4 orang siswa (10,25%), saat putaran I ada 7 orang 

siswa (20%), putaran II ada 12 orang siswa (30,77%), dan saat putaran 

III ada 25 orang siswa (64,10%) 

d. Menyimpulkan hasil pembelajaran. 

Peningkatan kemampuan siswa dalam menyimpulkan hasil 

pembelajaran dapat dilihat dari peningkatan-peningkatan yang terjadi 

saat tindakan. Sebelum diadakan terdapat 2 orang siswa (5,13%), saat 

putaran I ada 5 orang siswa (12,82%), putaran II ada 11 orang siswa 

(28,21%), dan saat putaran III ada 18 orang siswa (46,15%) 

Dari kesimpulan di atas, hipotesis yang menyatakan bahwa “Jika 

menerapkan strategi pembelajaran tipe pair checks akan meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematika siswa pada siswa kelas VII C SMP N 1 

Kradenan” dapat diterima kebenarannya. 
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