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ABSTRACT
This study aimed to describe the improvement of communication skills

learned mathematics through cooperative learning strategies type NHT in class X
TKJ 1 SMK Negeri 1 Banyudono. The research approach was included in the
qualitative research. Design research, action research conducted in collaboration
between researchers and teachers of class X TKJ 1, which is conducted in two
cycles. The subject of the action recipients are students of class X TKJ 1 SMK
Negeri 1 Banyudono totaled 36 students. Researchers act as the subject of the action
at the same time giving the observer and mathematics teachers act as observers. Data
collection methods namely, the method of observation, interviews, field notes, and
documentation. Data analysis techniques performed by the method of flow that is,
reduction, presentation, and drawing conclusions. Data validation is done by
continuous observation and triangulation of data. The results of the study, there was
an increase in mathematical communication skills that can be observed from the
increase in the percentage of indicators, namely (1) There is an increase in the ability
of the verbal aspects of 8.33% to 63.89%, (2) There is an increase in the ability of the
written aspect of 13.89% to 69.44%, (3) There is an increase in the ability of the
image aspect of 19.44% to 77.78%, (4) There is an increased ability to explain
aspects of the concept of 5.56% to 61.11%. This study concluded that the application
of cooperative learning strategies type NHT learning can improve communication
ability of students in learning mathematics.

Keywords: cooperative learning, communications, Numbered Heads Together

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan
komunikasi belajar matematika melalui strategi cooperative learning tipe NHT pada
siswa kelas X TKJ 1 SMK Negeri 1 Banyudono. Pendekatan penelitian termasuk
penelitian kualitatif. Desain penelitian, penelitian tindakan kelas yang dilakukan
secara kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas X TKJ 1, yang dilaksanakan
dalam dua siklus. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas X TKJ 1 SMK
Negeri 1 Banyudono berjumlah 36 siswa. Peneliti bertindak sebagai subyek pemberi



tindakan sekaligus pengamat dan guru matematika bertindak sebagai pengamat.
Metode pengumpulan data yaitu, metode observasi, wawancara, catatan lapangan,
dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan metode alur yaitu reduksi,
penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan observasi
secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian, ada peningkatan
kemampuan komunikasi matematika yang dapat diamati dari peningkatan persentase
indikator-indikator, yaitu (1) Ada peningkatan kemampuan dalam aspek lisan dari
8,33% menjadi 63,89% (2) Ada peningkatan kemampuan dalam aspek tertulis dari
13,89% menjadi 69,44% (3) Ada peningkatan kemampuan dalam aspek gambar dari
19,44% menjadi 77,78% (4) Ada peningkatan kemampuan dalam aspek menjelaskan
konsep dari 5,56% menjadi 61,11%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan
strategi pembelajaran cooperative learning tipe NHT dapat meningkatkan
kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika.

Kata kunci: cooperative learning, komunikasi, Numbered Heads Together

Pendahuluan

Pada hakikatnya kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah penting

dikuasai dalam pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan masyarakat

membutuhkan kaum intelektual yang mampu menyelesaikan masalah secara

sistematis dan mampu menginterprestasikan ke dalam bahasa lisan maupun tulisan

yang mudah dipahami. Ada anggapan bahwa kemampuan komunikasi matematika

belum dapat dibangun, hal ini tidaklah benar. Komunikasi memiliki peranan penting:

(1) sebagai kekuatan awal bagi siswa dalam merumuskan konsep, (2) modal

keberhasilan bagi siswa terhadap penyelesaian dalam eksplorasi dan investigasi

materi matematika, (3) sarana bagi siswa dalam berkomunikasi dengan temannya

untuk memperoleh informasi, membagi pikiran dan penemuan.

Kemampuan komunikasi matematika merupakan salah satu kemampuan dasar

yang sangat penting untuk dimiliki siswa dan guru dalam kegiatan belajar mengajar,

khususnya dalam matematika. Menurut Ramdani (2012), komunikasi matematika

merupakan kemampuan untuk berkomunikasi yang meliputi kegiatan penggunaan

keahlian menulis, menyimak, menelaah, menginterpretasikan, dan mengevaluasi

(ide, simbol, istilah, serta informasi matematika) yang diamati melalui proses

mendengar, mempresentasi, dan diskusi.



Alternatif pembelajaran yang memungkinkan dapat meningkatkan

kemampuan komunikasi adalah strategi strategi pembelajaran yang melibatkan peran

siswa secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu strategi pembelajaran

yang melibatkan siswa untuk aktif adalah strategi Coopertive Learning tipe

Numbered Heads Together (NHT).

Strategi Cooperative learning merupakan pendekatan pembelajaran yang

berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar (Sugiyanto, 2010:

37). Salah satunya adalah 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, dan meningkatkan rasa harga diri.

Berkaitan dengan keunggulan strategi pembelajaran Cooperative Learning

tipe Numbered Heads Together(NHT), penerapan strategi Cooperative Learning tipe

Numbered Heads Together(NHT) diduga dapat meningkatkan keaktifan dan hasil

belajar siswa  pada pokok bahasan trigonometri bagi siswa kelas XI SMK

Muhammadiyah Delanggu.

Penelitian ini mengacu pada rumusan masalah, yaitu apakah melalui strategi

cooperative learning tipe NHT dapat meningkatkan kemampuan komunikasi belajar

matematika kelas X TKJ 1 semester ganjil SMK Negeri 1 Banyudono tahun ajaran

2014/2015.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan hipotesis

tindakan yaitu, setelah dilakukan pembelajaran dengan strategi cooperative learning

tipe NHT dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika pada siswa. Hal

ini menunjukkan keberhasilan strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi

matematika.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji dan mendiskripsikan

peningkatkan kemampuan komunikasi belajar matematika kelas X TKJ 1 semester

ganjil SMK Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2014/2015.. Sedangkan Tujuan khusus

dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendiskripsikan peningkatkan

kemampuan komunikasi belajar matematika kelas X TKJ 1 semester ganjil SMK



Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2014/2015 melalui strategi pembelajaran strategi

cooperative learning tipe NHT.

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif

yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan memperoleh gambaran

keadaan atau peristiwa secara ilmiah. Desain penelitian yang digunakan adalah

penelitian tindakan kelas. Kegiatan penelitian berangkat dari permasalahan riil yang

dihadapi oleh praktisi pendidikan dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing,

kemudian direfleksikan alternatif pemecahan masalahnya dan ditindaklanjuti dengan

tindakan-tindakan nyata yang terencana dan terukur (Sutama, 2010: 16).

Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas X TKJ 1 yang berjumlah 36

siswa dan subjek pemberi tindakan adalah guru matematika kelas X TKJ 1 SMK

Negeri 1 Banyudono yang dibantu oleh peneliti. Penelitian tindakan kelas

dilaksanakan selama dua siklus, satu siklus dilakukan selama dua kali pertemuan.

Rancangan penelitian dilibatkan sejak: 1) dialog awal, 2) perencanaan tindakan, 3)

pelaksanaan tindakan dan observasi, 4) refleksi, evaluasi, dan penyimpulan.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, catatan lapangan, dan,

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode alur, yaitu: reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan

observasi secara terus menerus, triangulasi sumber, dan triangulasi metode.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan strategi pembelajaran baru seperti halnya strategi cooperative

learning tipe NHT mendapatkan respon positif dari guru matematika. Menurut

Sandra S. Snyder dan Shickly, NE (2006) dalam penelitian yang berjudul

“Cooperative Learning Groups In The Middle School Mathematics Classroom”

menyimpulkan bahwa kelompok pembelajaran kooperatif dapat mempengaruhi nilai,

mencatat, berkomunikasi, dan sikap siswa dalam pembelajaran matematika di kelas.

Pembelajaran cooperative learning yang dikombinasi menjadi strategi

cooperative learning tipe NHT yaitu, pembelajaran yang diawali dengan pembagian

siswa menjadi beberapa kelompok kecil beranggotakan 4-6 siswa, setiap peserta

kelompok mendapatkan nomor, guru memberikan tugas dan masing-masing



kelompok mengerjakan tugas, setiap kelompok mendiskusiksn jawaban yang benar

dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakan, guru memanggil salah

satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil dan melaporkan hasil kerjasama

kelompok, guru menunjuk nomor lain untuk memberi kesempatan bertanya atau

memberi tanggapan, guru menyimpulkan tugas kelompok yang diberikan kepada

peserta didik, kemudian tahap terakhir siswa diberi latihan mandiri (post tes).

Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti dan guru berdiskusi tentang rencana

pelaksanaan tindakan dan skenario pembelajaran yang akan dilakukan. Peneliti perlu

memastikan bahwa guru memahami strategi yang akan diterapkan, karena guru

berperan melaksanakan pembelajaran di kelas. Selain itu peneliti menyiapkan lembar

observasi pengamatan, RPP, soal diskusi kelompok, soal mandiri, dan instrumen lain

yang diperlukan saat pembelajaran berangsung. Kelompok diatur berdasarkan tempat

duduk (bangku depan dan belakangnya), sehingga tiap kelompok beranggota 6 siswa

karena jumlah siswa kelas X TKJ 1 SMK Negeri 1 Banyudono sebanyak 36 siswa,

maka akan terbentuk 6 kelompok. Hal ini sesuai dengan saran Sumarmo (Edy

Tandilling, 2012), untuk mendorong berpikir kreatif dan tingkat tinggi dapat

dilakukan melalui belajar dalam kelompok kecil.

Pada tanggal 28 Agustus 2014, guru menjelaskan kepada siswa tentang

rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Guru menjelaskan secara

garis besar langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan, selain itu guru

juga berpesan kepada siswa untuk mempelajari terlebih dahulu materi yang akan

dipelajari pada pertemuan berikutnya agar siswa lebih siap dalam belajar, dan

mengingatkan agar tidak lupa membawa buku referensi. Sesuai dengan pendapat

Eggen dan Kauchak (Abdussakir, 2009), bahwa siswa perlu diberi sumber-sumber

belajar yang mendukung pelaksanaan penyelidikan.

Pembelajaran materi konsep nilai mutlak pada persamaan dan pertidaksamaan

linear dilaksanakan pada 4 September s/d 6 September 2013. Pembelajaran dimulai

dengan situasi siswa sudah menempati posisi masing-masing berdasarkan

kelompoknya. Pembelajaran dibagi ke dalam tiga tahap yaitu: tahap awal, tahap inti,

dan tahap akhir.

Pada tahap awal, guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang persamaan

dan pertidaksamaan linear, dan terakhir menjelaskan tugas dan tanggung jawab



kelompok. Tujuan pembelajaran perlu disampaikan kepada siswa sebelum membahas

materi. Penyampaian tujuan berfungsi agar siswa dapat mengetahui arah kegiatan

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Dahar (Abdussakir, 2009), bahwa

penyampaian tujuan pembelajaran selain dapat memotivasi juga dapat memusatkan

perhatian siswa terhadap aspek yang relevan dalam pembelajaran.

Motivasi belajar sangat penting peranannya dalam rangka menyiapkan

kondisi kesiapan siswa untuk belajar. Siswa yang termotivasi akan lebih siap untuk

belajar dan akan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan

pendapat Orton (Abdussakir, 2009), bahwa siswa yang termotivasi, tertarik dan

mempunyai keinginan untuk belajar akan belajar lebih banyak.

Kegiatan mengingat kembali materi yang berkaitan dengan materi yang

sedang dibahas juga sangat perlu dilakukan untuk mempermudah siswa dalam

memahami materi yang akan dipelajari. Jika siswa belum memahami materi yang

berkaitan tersebut, siswa akan sulit mempelajari materi SPLDV. Hal ini sesuai

dengan pendapat Skemp ( Abdussakir, 2009), bahwa jika pemahaman konsep kurang

sempurna, maka konsep lain yang berkaitan dengan konsep tersebut akan berada

dalam keadaan bahaya. Proses pembelajaran tanpa diawali dengan kegiatan

mengingatkan kembali mareti yang bersangkutanakan memper sulit siswa dalam

mempelajari mareti yang akan diajarkan.

Tahap selanjutnya, guru menjelaskan materi secara garis besar. Pada siklus 1

pertemuan 1 diberikan soal diskusi kelompok untuk diselesaikan dan dipahami

bersama,

1. Lengkapi tabel berukut, jika diketahui fungsi f(x) = |2x – 6|

x ...... -3 -2 -1 0 1 2 3 ......

y = f(x) ...... ...... 10 ...... ...... ...... ...... ...... ......

(x, y) ...... ...... (-2, 10) ...... ...... ...... ...... ...... ......

2. Ubahlah bentuk nilai mutlak berikut:

a. |x – 5|

b. |3x – 12|

3. Tentukan himpunan penyelesaian berikut:

a. |x – 4| = 6

b. |3x – 2| = 7



c. |3x| - 3 = 12

d. 2 |2x – 4| + 3 = 19

Tahap inti terdiri dari dua kegiatan, yaitu pelaksanaan diskusi dan penyajian

hasil diskusi. Sebelum melaksanakan diskusi kelompok, guru membagikan soal

diskusi kelompok tersebut pada masing-masing kelompok, kemudian memberikan

pengarahan agar siswa memahami langkah-langkah penyelesaian soal diskusi

tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Clements dan Battista (Abdussakir, 2009),

bahwa pengetahuan harus dibentuk dan ditemukan oleh siswa secara aktif. Kegiatan

pembelajaran dengan diskusi kelompok dapat meningkatkan keaktifan siswa

sehingga pengetahuan siswa dapat dibentuk. Berikut adalah salah satu hasil diskusi

dari kelompok:

Setelah semua kelompok selesai berdiskusi guru mengacak nomor dan siswa

yang nomornya sama bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.

Setelah perwakilan kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusinya, guru

meminta siswa memberikan tepuk tangan dan sekaligus memuji pelaksanaan diskusi

kelompok yang telah berlangsung dengan cukup baik. Selanjutnya guru melakukan

c. |3x| - 3 = 12

d. 2 |2x – 4| + 3 = 19

Tahap inti terdiri dari dua kegiatan, yaitu pelaksanaan diskusi dan penyajian

hasil diskusi. Sebelum melaksanakan diskusi kelompok, guru membagikan soal

diskusi kelompok tersebut pada masing-masing kelompok, kemudian memberikan

pengarahan agar siswa memahami langkah-langkah penyelesaian soal diskusi

tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Clements dan Battista (Abdussakir, 2009),

bahwa pengetahuan harus dibentuk dan ditemukan oleh siswa secara aktif. Kegiatan

pembelajaran dengan diskusi kelompok dapat meningkatkan keaktifan siswa

sehingga pengetahuan siswa dapat dibentuk. Berikut adalah salah satu hasil diskusi

dari kelompok:

Setelah semua kelompok selesai berdiskusi guru mengacak nomor dan siswa

yang nomornya sama bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.

Setelah perwakilan kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusinya, guru

meminta siswa memberikan tepuk tangan dan sekaligus memuji pelaksanaan diskusi

kelompok yang telah berlangsung dengan cukup baik. Selanjutnya guru melakukan

c. |3x| - 3 = 12

d. 2 |2x – 4| + 3 = 19

Tahap inti terdiri dari dua kegiatan, yaitu pelaksanaan diskusi dan penyajian

hasil diskusi. Sebelum melaksanakan diskusi kelompok, guru membagikan soal

diskusi kelompok tersebut pada masing-masing kelompok, kemudian memberikan

pengarahan agar siswa memahami langkah-langkah penyelesaian soal diskusi

tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Clements dan Battista (Abdussakir, 2009),

bahwa pengetahuan harus dibentuk dan ditemukan oleh siswa secara aktif. Kegiatan

pembelajaran dengan diskusi kelompok dapat meningkatkan keaktifan siswa

sehingga pengetahuan siswa dapat dibentuk. Berikut adalah salah satu hasil diskusi

dari kelompok:

Setelah semua kelompok selesai berdiskusi guru mengacak nomor dan siswa

yang nomornya sama bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.

Setelah perwakilan kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusinya, guru

meminta siswa memberikan tepuk tangan dan sekaligus memuji pelaksanaan diskusi

kelompok yang telah berlangsung dengan cukup baik. Selanjutnya guru melakukan



tanyajawab untuk mengetahui pemahaman siswa dan kembali menanyakan langkah-

langkah penyelesaian soal persamaan dan pertidaksamaan linear. Selain itu, guru

juga membimbing siswa untuk membuat kesimpulan.

Pada tahap akhir sebagai tes pemahaman, guru memberikan soal post tes

sebagai tes kemampuan mandiri siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Siswa

diberi waktu mengerjakan selama 20 menit, dan setelah selesai langsung

dikumpulkan. Kemudian guru menyarankan agar siswa tetap belajar di rumah dan

menyampaikan materi ajar selanjutnya untuk dipelajari, kemudian menutup pelajaran

dengan memberi salam.

Pada siklus II kegiatan pembelajaran dengan penerapan strategi cooperative

learning tipe NHT menunjukkan perubahan perilaku siswa ke arah yang lebih baik.

Prosedur pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan siklus I, hanya beberapa tindakan

yang harus direvisi akan diterapkan pada siklus II ini. Sebagian siswa sudah memiliki

kemampuan komunikasi matematika yang lebih baik.

Guru menyampaikan secara umum materi pada siklus II yaitu penyelesaian

model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan dan

pertidaksamaan linear dan penafsirannya. Untuk menyelesaikan permasalahan

sehari-hari yang berkaitan dengan penggunaan matematika.

Dalam siklus II guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok dengan

anggota setiap kelompok adalah 4 siswa. Guru memastikan pemahaman siswa

tentang materi yang akan diajarkan sebelum diberikannya soal diskusi. Sebelum

siswa mengerjakan soal diskusi guru mengingatkan kembali agar tiap-tiap anggota

kelompok saling membantu dalam menjelaskan konsep kepada anggota lain yang

belum paham, sehingga pemerataan informasi di dalam kelompok berjalan dengan

baik. Kemudian guru memberikan soal diskusi kelompok untuk didiskusikan dalam

kelompok, dengan soal diskusi seperti dibawah ini:

1. Tentukan HP dari 8x + 9 ≥ -14 + 11x !

2. Jika 3 (4x + 2) ≥ 14x + 8 maka penyelesaiannya adalah...

3. Tunjukkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan:

x ≥ 0, y ≥ 0, 2x + y ≥ 4, dan 3x + 4y ≥ 12



Sementara siswa berdiskusi, guru memantau dan mengamati kegiatan siswa

dalam menyelesaikan persoalan diskusi kelompok. Silver dan Smith (Wahid, 2012),

bahwa tugas guru mengatur aktivitas di dalam kelas seperti diskusi dan komunikasi

dan membantu siswa memahami ide matematika serta memonitor pemahaman

mereka. Berikut adalah salah satu hasil dari diskusi kelompok:

Selesai berdiskusi, jawaban setiap kelompok dikumpulkan, kemudian dengan

cara yang sama guru menyuruh siswa untuk mempresentasikan jawaban

kelompoknya di depan kelas. Dalam presentasi kali ini umpan balik antar kelompok

lebih terlihat, kelompok yang tidak bertugas presentasi memberikan pertanyaan atau

menyanggah kelompok yang sedang berpresentasi.

Selesai presentasi, guru memberi penjelasan dan menanyakan hal-hal yang

belum dipahami siswa tentang materi bersangkutan, kemudian guru bersama-sama

siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Selanjutnya guru

memberikan post tes berupa soal uraian sebagai tes kemampuan mandiri siswa

terhadap pemahaman materi. Fraenkel dan Wallen (Ramdani, 2012) yang

menyatakan bahwa tes berbentuk uraian sangat cocok untuk mengukur higher level

Sementara siswa berdiskusi, guru memantau dan mengamati kegiatan siswa

dalam menyelesaikan persoalan diskusi kelompok. Silver dan Smith (Wahid, 2012),

bahwa tugas guru mengatur aktivitas di dalam kelas seperti diskusi dan komunikasi

dan membantu siswa memahami ide matematika serta memonitor pemahaman

mereka. Berikut adalah salah satu hasil dari diskusi kelompok:

Selesai berdiskusi, jawaban setiap kelompok dikumpulkan, kemudian dengan

cara yang sama guru menyuruh siswa untuk mempresentasikan jawaban

kelompoknya di depan kelas. Dalam presentasi kali ini umpan balik antar kelompok

lebih terlihat, kelompok yang tidak bertugas presentasi memberikan pertanyaan atau

menyanggah kelompok yang sedang berpresentasi.

Selesai presentasi, guru memberi penjelasan dan menanyakan hal-hal yang

belum dipahami siswa tentang materi bersangkutan, kemudian guru bersama-sama

siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Selanjutnya guru

memberikan post tes berupa soal uraian sebagai tes kemampuan mandiri siswa

terhadap pemahaman materi. Fraenkel dan Wallen (Ramdani, 2012) yang

menyatakan bahwa tes berbentuk uraian sangat cocok untuk mengukur higher level

Sementara siswa berdiskusi, guru memantau dan mengamati kegiatan siswa

dalam menyelesaikan persoalan diskusi kelompok. Silver dan Smith (Wahid, 2012),

bahwa tugas guru mengatur aktivitas di dalam kelas seperti diskusi dan komunikasi

dan membantu siswa memahami ide matematika serta memonitor pemahaman

mereka. Berikut adalah salah satu hasil dari diskusi kelompok:

Selesai berdiskusi, jawaban setiap kelompok dikumpulkan, kemudian dengan

cara yang sama guru menyuruh siswa untuk mempresentasikan jawaban

kelompoknya di depan kelas. Dalam presentasi kali ini umpan balik antar kelompok

lebih terlihat, kelompok yang tidak bertugas presentasi memberikan pertanyaan atau

menyanggah kelompok yang sedang berpresentasi.

Selesai presentasi, guru memberi penjelasan dan menanyakan hal-hal yang

belum dipahami siswa tentang materi bersangkutan, kemudian guru bersama-sama

siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Selanjutnya guru

memberikan post tes berupa soal uraian sebagai tes kemampuan mandiri siswa

terhadap pemahaman materi. Fraenkel dan Wallen (Ramdani, 2012) yang

menyatakan bahwa tes berbentuk uraian sangat cocok untuk mengukur higher level



learning outcomes. Kegiatan post tes untuk siswa pada kegiatan pembelajaran dapat

meningkatkan kemandirian siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Pada akhir pembelajaran, guru sempat menanyakan respon siswa mengenai

pembelajaran yang telah dilaksanakan sejak pertemuan sebelumnya. Siswa

menyatakan senang, bersemangat, paham, dan meminta pembelajaran selanjutnya

tetap berkelompok, sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa subyek

penerima tindakan bahwa mereka merasa senang dan dapat memahami materi

dengan baik. Hal ini mendukung pendapat Hill (Abdussakir, 2009) bahwa belajar

kelompok dapat menyenangkan siswa dan memperdalam pemahaman. Kegiatan

pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dapat meningkatkan semangat,

keaktifan, dan kebersamaan siswa dalam menerima pembelajaran.

Pada penilaian kemampuan komunikasi matematika ada beberapa aspek yang

dinilai atau dijadikan sebagai fokus pengamatan, yaitu: 1) aspek lisan (mampu

bertanya, menjawab, menyimpulkan), 2) aspek tertulis (mampu menggunakan

simbol-simbol matematika secara tepat), 3) aspek gambar (mampu mengubah

permasalahan ke dalam ilustrasi penyelesaian), 4) aspek menjelaskan konsep

(mampu menjelaskan solusi matematika).

Sebelum dilakukan tindakan, kemampuan komunikasi matematika siswa

terbilang masih rendah. Hal tersebut terbukti dari indikator-indikator kemampuan

komunikasi yang sebagian besar belum tercapai. Selanjutnya, melalui kegiatan

pembelajaran yang telah disepakati dan terlaksana, peningkatan indikator-indikator

komunikasi matematika siswa sudah terlihat.

Empat indikator mengenai kemampuan komunikasi matematika yaitu,

pertama aspek lisan (bertanya, menjawab, dan menyimpulkan). Kemauan siswa

untuk secara sukarela bertanya, menjawab, dan menyampaikan kesimpulan

mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan strategi cooperative learning tipe NHT

dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian kepada siswa untuk ikut

berinteraksi di dalam kelas. Adanya peningkatan dapat dilihat dari data hasil

tindakan kelas. Sebelum tindakan hanya 8,33%, pada tindakan kelas siklus I

mencapai 27,78%, dan setelah dilakukan tindakan pada siklus II mencapai angka

63,89%.



Kedua, aspek tertulis (mampu menggunakan simbol matematika secara tepat),

kemampuan siswa dalam menggunakan simbol-simbol matematika hingga dalam

menyatakan hasil dalam pemecahan masalah matematika mengalami peningkatan.

Adanya dorongan motivasi belajar dengan memberikan latihan soal beserta

bimbingan langsung dari guru membuat siswa terbiasa menggunakan simbol-simbol

matematika secara tepat dalam menyatakan hasil. Peningkatan dapat dilihat dari data

tindakan kelas. Sebelum adanya tindakan hanya sebesar 13,89%, setelah siklus I

dilakukan meningkat menjadi 44,44%, dan setelah siklus II mencapai 69,44%. Hal

ini sejalan dengan Karl W Kosko dan Jesse L M Wilkis (2010) dalam penelitiannya

menyebutkan bahwa diskusi, menyampaikan pernyataan matematika dengan lisan

(verbal) dan menulis dapat meningkatkan komunikasi matematika.

Ketiga, aspek gambar (mampu mengubah permasalahan ke dalam ilustrasi

penyelesaian), kemampuan siswa dalam menggambar ilustrasi penyelesaian melalui

tabel, garis, dan gambar mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan strategi

cooperative lierning tipe NHT membuat siswa mudah berinteraksi bersama teman,

sehingga transfer informasi dalam memanfaatkan gambar-gambar dalam matematika

dapat mereka pahami. Hudiono (Yuniawatika, 2011), komunikasi matematika

memerlukan representasi meliputi: simbol tertulis, diagram, tabel ataupun benda

karena matematika bersifat abstrak membutuhkan sajian benda konkrit untuk

memudahkan siswa memahami konsep yang dipelajarinya. Dari data peningkatan

tindakan kelas terlihat sebelum dilakukan tindakan hanya sebesar 19,44%, setelah

siklus I menjadi 52,78%, dan setelah dilakukan siklus II mencapai 77,78%.

Keempat, aspek menjelaskan konsep (mampu menjelaskan solusi

matematika), kemampuan siswa dalam menjelaskan solusi matematika juga

mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan strategi cooperative lierning tipe NHT

dapat memberikan bekal pemahaman konsep kepada siswa sehingga mereka

memahami masalah yang sedang dihadapi. Adanya peningkatan dapat dilihat dari

data tindakan kelas. Sebelum tindakan hanya 5,56%, setelah tindakan siklus I sebesar

30,56%, dan pada siklus II mencapai 61,11%.

Hasil pengamatan selama proses tindakan kelas mengenai kemampuan

komunikasi matematika siswa kelas X TKJ 1 SMK Negeri 1 Banyudono dapat

disajikan dalam tabel 1.



Tabel 4.1
Data Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa

Kelas XI TKJ 1 SMK Negeri 1 Banyudono

No Aspek yang diamati
Sebelum

penelitian
Sesudah penelitian
Siklus I Siklus II

1
mampu bertanya, menjawab,
menyimpulkan (lisan)

(3 siswa)
8,33%

(10 siswa)
27,78%

(23 siswa)
63,89%

2
mampu menggunakan simbol-
simbol matematika secara tepat
(tertulis)

(5 siswa)
13,89%

(16 siswa)
44,44%

(25 siswa)
69,44%

3
mampu mengubah permasalahan
ke dalam ilustrasi penyelesaian
(gambar)

(7 siswa)
19,44%

(19 siswa)
52,78%

(28 siswa)
77,78%

4
mampu menjelaskan solusi
matematika (menjelaskan
konsep)

(2 siswa)
5,56%

(11 siswa)
30,56%

(22 siswa)
61,11%

Komunikasi matematika adalah suatu cara berbagi gagasan dan

mengklasifikasikan pemahaman matematika, melalui komunikasi, gagasan menjadi

objek-objek refleksi, penghalusan, diskusi, dan perombakan (Wahyudin, dalam

Fachrurazi: 2010). Tantangan bagi siswa di kelas untuk mampu berpikir dan bernalar

tentang matematika yang merupakan sarana pokok dalam mengekspresikan hasil

pemikiran siswa baik secara lisan maupun tertulis.

Sutama, dkk (2013) dalam penelitiannya, menyebutkan indikator yang

menunjukkan untuk meningkatkan komunikaasi matematika antara lain: 1)

Menyatakan ide matematika melalui berbicara atau lisan, 2) Mendeskripsikan ide ke

dalam model matematika, 3) Menulis ide matematika ke dalam bentuk visual, 4)

Menjelaskan konsep matematika.

Hal ini  didukung penelitian yang dilakukan oleh Karl W. Kosko dan Jesse

L. M. Wilkins (2010) dalam jurnal penelitiannya menyatakan bahwa, diskusi

kemudian menyampaikan pernyataan matematika dengan lisan (verbal) dan menulis

dapat meningkatkan komunikasi matematika. Ruhan Ozkardes Tandogan dan Orhan

Akinoglu (2007) menyimpulkan bahwa, pembelajaran aktif berbasis masalah akan

mengajarkan kepada siswa untuk saling bekerjasama antar kelompok, saling bertukar



pikiran atau menuangkan ide, saling membantu, dan membantu keberanian siswa

untuk berkomunikasi atau berbicara saat pembelajaran berlangsung. Sehingga

pembelajaran berbasis masalah mampu memancing perkembangan komunikasi siswa

dalam belajar matematika.

Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel yang diteliti yaitu tentang

komunikasi matematika, sedangkan perbedaaan antara kedua penelitian ini terletak

pada metode pembelajaran yang digunakan. Hal ini sejalan dengan peneliti yang

menerapkan kolaborasi antara strategi keduanya dengan mengambil variabel yang

sama, yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa.

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam penelitian, peneliti memperkuat

penelitian-penelitian terdahulu dan dari pendapat para ahli. Penerapan strategi

pembelajaran cooperative lierning tipe NHT telah meningkatkan kemampuan

komunikasi matematika siswa kelas X TKJ 1 SMK Negeri 1 Banyudono. Hal ini

mendukung diterimanya hipotesis penelitian tindakan kelas yaitu jika guru

menerapkan strategi cooperative lierning tipe NHT dalam pembelajaran akan

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa.

Simpulan

Proses pembelajaran matematika yang telah dilakukan pada penelitian ini

yaitu dengan menerapkan strategi cooperative learning tipe NHT. Prosedur

penelitian dilakukan selama 2 siklus selama 4 kali pertemuan. Langkah-langkah

pembelajaran dengan strategi cooperative learning tipe NHT, yaitu: 1) Siswa dibagi

menjadi beberapa kelompok kecil beranggotakan 4-6 siswa, setiap peserta kelompok

mendapatkan nomor, 2) Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok

mengerjakan tugas, 3) Setiap kelompok mendiskusiksn jawaban yang benar dan

memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakan, 4) Guru memanggil salah

satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil dan melaporkan hasil kerjasama

kelompok, 5) Guru menunjuk nomor lain untuk memberi kesempatan bertanya atau

memberi tanggapan, 6) Guru menyimpulkan tugas kelompok yang diberikan kepada

peserta didik, 7) Siswa diberi latihan mandiri (post tes).

Penerapan strategi cooperative learning tipe NHT dapat meningkatkan

kemampuan komunikasi matematika pada siswa. Hal ini dapat dilihat dari



tercapainya indikator-indikator komunikasi dengan persentase sebagai berikut: 1)

kemampuan dalam aspek lisan (mampu bertanya, menjawab, menyimpulkan)

sebelum tindakan hanya 8,33% dan setelah dilakukan tindakan mencapai 63,89%; 2)

kemampuan dalam aspek tertulis (mampu menggunakan simbol-simbol matematika

secara tepat) sebelum tindakan sebesar 13,89% setelah dilakukan tindakan mencapai

69,44%; 3) kemampuan dalam aspek gambar (mampu mengubah permasalahan ke

dalam ilustrasi penyelesaian) sebelum dilakukan tindakan hanya sebesar 19,44%, dan

setelah dilakukan tindakan mencapai 77,78%; 4) kemampuan dalam aspek

menjelaskan konsep (mampu menjelaskan solusi matematika) sebelum tindakan

hanya 5,56%, setelah tindakan mencapai 61,11%.
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