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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

belajar matematika siswa melalui strategi pair check berbantu media komputer. Jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penerima tindakan adalah 

siswa kelas VII K MTs PPMI Assalaam kartasura sukoharjo yang berjumlah 35 

siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, 

review dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode alur, yaitu data 

dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama 

proses pembelajaran. Hasil penelitian menunjukan ada peningkatan komunikasi siswa 

dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari indikator penelitian yaitu; 

1) kemauan mengajukan pertanyaan, sebelum tindakan 20%, setelah tindakan 74%, 2) 

kerjasama dalam diskusi kelompok sebelum tindakan 11%, setelah tindakan 83%, 3) 

keberanian dalam mempresentasikan hasil diskusi sebelum tindakan 23%, setelah 

tindakan 71%, 4) kemampuan dalam berpendapat sebelum tindakan 6%, setelah 

tindakan 71%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pair check 

berbantu media komputer dapat meningkatkan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika tentang materi himpunan. 
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PENDAHULUAN 

Komunikasi merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran matematika di kelas. Dalam suatu proses pembelajaran matematika, 

interaksi antar personal di kelas sangatlah diperlukan yaitu antara pendidik dengan 

siswa ataupun siswa dengan teman sebayanya. Guna menyampaikan materi kepada 

peserta didik, para pendidik harus mampu berkomunikasi dengan baik dan juga 

materi yang disampaikan dapat diterima oleh peserta didiknya. Begitupula pentingnya 

komunikasi siswa dalam belajar matematika di kelas, sehingga dalam menerima 

pelajaran siswa aktif berperan pada siklus pembelajaran. 

Komunikasi sendiri pada prinsipnya merupakan suatu proses penyampaian 

gagasan atau pikiran oleh seorang komunikator/pembicara kepada lawan bicara 

(orang lain)/komunikan. Dalam konteks kaitannya dengan proses pembelajaran di 

kelas sebagaimana guru dianggap sebagai komunikator dalam penyampaian materi 

kepada seorang murid yang dianggap sebagai lawan bicara/komunikan. 

Dengan berkembangnya teknologi di dunia pendidikan yang semakin 

canggih dewasa ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik sebagai sarana atau jembatan 

komunikasi dengan peserta didik dalam upaya menyampaikan materi yang akan 

dituju. Salah satunya pemanfaatan yang bisa digunakan adalah media komputer dan 

berbagai aplikasi di dalamnya. Kaitannya perkembangan teknologi yaitu 

memanfaatkan aplikasi Microsoft Powerpoint yang telah disediakan oleh vendor dari 

microsoft. Disamping itu untuk menampilkan hasil aplikasi Powerpoint kepada 

peserta didik di ruangan harus juga tersedia fasilitas penunjang lainnya seperti Liquid 

Crystal Display (LCD) Projector. LCD ini dipakai guna menampilkan ukuran layar 

yang lebih lebar sehingga dapat dilihat secara luas oleh pandangan mata peserta didik. 

Namun dalam kenyataannya para pendidik belum secara optimal 

memanfaatkan aplikasi semacam ini. Sehingga peserta didik merasa bosan dan 

mengalami kejenuhan di kelas.Pendidik dalam melakukan proses kegiatan belajar 

mengajar hanya melakukan media ceramah kepada peserta didiknya. Sehingga 



peserta didik mengalami berbagai kendala komunikasi belajar matematika dalam 

suasana belajar seperti ini.  

Pada saat melakukan observasi pendahuluan di MTs PPMI Assalaam, ada 

berbagai kendala komunikasi yang telah peneliti amati. Kendala komunikasi dalam 

proses pembelajaran di MTs PPMI Assalaam tepatnya siswa kelas VII K dalam 

mengikuti pelajaran matematika mempunyai kecenderungan sebagai berikut; 

kemauan mengajukan pertanyaan hanya 7 siswa (20%), kerjasama dalam diskusi 

kelompok hanya 4 siswa (11%), keberanian dalam mempresentasikan hasil diskusi 

hanya 8 siswa (23%), kemampuan dalam berpendapat hanya 2 siswa (6%), dari 

keseluruan siswa yang berjumlah 35 orang. 

Untuk mengantisipasi masalah yang berkaitan tersebut, maka perlu 

dicarikan solusi pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan komunikasi 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Para pendidik harus terus berupaya 

menyusun dan menerapkan berbagai model yang variatif agar siswa tidak bosan dan 

dapat bersemangat dalam belajar matematika di kelas. 

Salah satu solusi meningkatkan komunikasi matematika siswa adalah 

menerapkan metode Pair Checks menggunakan media komputer. Hakekat metode 

Pair Checks adalah model pembelajaran berkelompok atau berpasangan yang 

dipopulerkan oleh Spencer Kagen. Model ini menerapkan pembelajaran berkelompok 

yang menuntut kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan yang diberikan, 

dengan ketentuan berpasangan sebangku, salah satu siswa mengerjakan soal-soal dan 

teman sebangkunya menjadi partner yang bertugas mengecek jawaban. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas ( PTK ) atau Classroom 

Action Research (CAR) yang bertujuan untuk memberikan informasi bagaimana 

tindakan yang tepat untuk meningkatkan komunikasi matematika siswa kelas VII di 

MTs PPMI Assalaam Kartasura Sukoharjo melalui penerapan metode Pair Checks  

dengan menggunakan media komputer. Bagi guru, PTK dapat meningkatkan 



profesionalismenya dan bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematika dalam penyelesaian masalah matematika yang akan mewujudkan prestasi 

belajarnya. PTK ini menelaah ada tidaknya kemajuan, sementara pembelajaran terus 

berjalan, informasi dikumpulkan, diolah, didiskusikan, dan dinilai. (Sutama, 2011:15) 

Tempat yang digunakan sebagai penelitian tentang penerapan metode Pair 

Checks berbantu media komputer guna meningkatkan komunikasi matematika adalah 

siswa kelas VII K di MTs PPMI Assalaam yang berjumlah 35 siswa. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas dua putaran penelitian. Setiap 

putaran terdiri dari lima tahap, yaitu : 1) perencanaan tindakan; 2) pelaksanaan 

tindakan; 3) observasi tindakan; 4) refleksi setelah tindakan; dan 5) evaluasi 

tindakan. Deskripsi terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis tindakan 

penelitian berdasarkan kerja kolaborasi antara peneliti, dan praktisi pendidikan serta 

melibatkan tanggapan guru kelas VII K MTs PPMI Assalaam yang terlibat dalam 

penelitian ini serta keadaan kelas sebelum dan sesudah penelitian yang diciptakan 

untuk meningkatkan komunikasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui strategi Pair Checks.  

Penelitian tindakan kelas dilakukan bersifat diskriptif kualitatif. Sumber data 

primer adalah Guru yang melakukan tindakan dan siswa yang menerima tindakan, 

sedangkan data sekunder berupa data dokumentasi. Pengambilan data dapat 

dilakukan dengan metode tes, teknik observasi, catatan lapangan, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Analisi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

alur. Langkah-langkah yang harus dilalui dalam metode alur meliputi pengumpulan 

data, penyajian data, dan verifikasi data. 

Keabsahan data menurut Sukmadinata dalam sutama (2011: 101) dapat 

dilakukan melalui observasi secara terus menerus, triangulasi sumber, metode, dan 

penelitian lain, pengecekan anggota, diskusi teman sejawat, dan pengecekan 

referensi. Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan observasi secara 

terus menerus dan triangulasi data. 



Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding untuk data itu. Dalam penelitian ini, keabsahan dilakukan dengan 

triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil pengamatan tes dengan hasil 

observasi lain. 

 

HASIL PENELITIAN 

Pembahasan berisi tentang uraian dan penjelasan mengenai hasil penelitian 

tindakan kelas yang telah dilakukan oleh peneliti dan bekerjasama dengan guru 

matematika kelas VII K MTs PPMI Assalaam Kartasura. Beberapa hal yang 

dijelaskan dalam pembahasan adalah sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam penelitian dan hipotesis tindakan. Selama proses penelitian, tindakan yang 

dilakukan oleh guru dikelas adalah berupaya untuk meningkatkan komunikasi belajar 

matematika dengan strategi pembelajaran Pair Checks berbantu media komputer. 

Adapun permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah: 

“Apakah dengan strategi pembelajaran Pair Checks berbantu media komputer dapat 

meningkatkan komunikasi belajar matematika pada siswa kelas VII K MTs PPMI 

Assalaam”. 

Pelaksanaan pembelajaran siklus I dengan metode Pair Checks dilaksanakan 

pada Kamis 31 Januari 2013 jam ke 4-5 (09.00-10.20). Pada putaran ini pemberi 

tindakan adalah guru matematika sedangkan penerima tindakan adalah siswa kelas 

VII K berjumlah 35 siswa. Materi ajar pada tindakan pertama ini adalah memahami 

pengertian dan notasi himpunan serta penyajiannya, Sedangkan pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus II dilaksanakan pada hari Kamis 7 Februari 2013 jam ke 4-5 

(09.00-10.20). Pada putaran ini pemberi tindakan adalah guru matematika sedangkan 

penerima tindakan adalah siswa kelas VII K berjumlah 35 siswa. Materi ajar pada 

tindakan ini adalah diagram venn. 

Dalam meningkatkan komunikasi belajar matematika, guru selalu 

melakukan pembenahan dalam melaksanakan tindakan pembelajaran dikelas seperti 



memancing siswa untuk selalu bertanya kepada guru jika merasa belum memahami 

materi yeng diberikan, memberikan arahan pada siswa untuk senantiasa kerjasama 

dalam diskusi kelompok, membimbing siswa untuk berani mempresentasikan hasil 

diskusi, serta memberi peluang kepada siswa untuk mengemukakan pendapat tentang 

materi yang dibahas dikelas. 

Penelitian tindakan kelas telah dilakukan secara kolaboratif antara peneliti 

sebagai observer dan guru matematika kelas VII K sebagai pelaksana tindakan. 

Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur pencapaian komunikasi belajar 

matematika siswa adalah: 1) kemauan dalam mengajukan pertanyaan, 2) kerjasama 

dalam diskusi kelompok, 3) keberanian dalam mempresentasikan hasil diskusi, 4) 

kemauan dalam berpendapat. 

Peningkatan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika dapat 

memperlanjar jalannya pembelajaran, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yaitu: 

1. Mengajukan pertanyaan 

Mengajukan pertanyaan merupakan salah satu indikator komunikasi 

belajar siswa. Sebelum dilakukan tindakan hanya sebanyak 7 siswa (20%) 

yang terlihat kemauannya untuk mengajukan pertanyaan kepada guru, 

kemudian pada tindakan siklus I meningkat menjadi 15 siswa (43%), dan 

peningkatan yang berarti terjadi pada siklus II yaitu sebanyak 26 siswa (74%). 

Kemauan mengajukan pertanyaan kepada guru artinya siswa berani bertanya 

dan menyadari bahwa dia merasa belum memahami akan materi yang telah 

disampaikan dalam pembelajaran. Siswa yang berani bertanya kepada guru 

dari sebelum tindakan sampai dengan tindakan siklus II mengalami 

peningkatan. 

2. Kerjasama dalam diskusi kelompok 

Dari hasil pengamatan pada saat pembelajaran, kerjasama dalam diskusi 

kelompok sebelum tindakan dilakukan hanya terdapat 4 siswa (11%) yang 

terlihat aktif melaksanakan diskusi, kemudian pada siklus I terlihat 

peningkatan menjadi 10 siswa (29%), dan peningkatan yang berarti terlihat 



pada siklus II terdapat 29 siswa (83%) melakukan kerjasama dalam diskusi 

kelompok saat pembelajaran berlangsung. 

3. Keberanian dalam mempresentasikan hasil diskusi 

Hasil pengamatan yang diperoleh pada saat pembelajaran, keberanian 

siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi sebelum tindakan hanya terdapat 

8 siswa (23%), kemudian pada siklus I ada peningkatan menjadi 15 siswa 

(43%), peningkatan yang berarti terlihat pada saat pembelajaran siklus II 

terdapat 25 siswa (71%) yang melakukan presentasi ke depan kelas. 

4. Kemauan dalam berpendapat 

Pada saat pembelajaran berlangsung, kemauan dalam berpendapat 

sebelum tindakan hanya terdapat 2 siswa (6%) , kemudian pada siklus I 

mengalami peningkatan menjadi 9 siswa (26%), sedangkan pada siklus II 

kemauan dalam berpendapat mengalami peningkatan yang berarti yaitu 

sebanyak 25 siswa (71%). 

Di bawah ini adalah data lengkap mengenai hasil pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas VII K MTs PPMI Assalaam 

sukoharjo tahun ajaran 2012/2013, Data mengenai komunikasi belajar matematika 

siswa sebelum dan sesudah tindakan disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 

Data Peningkatan Komunikasi Belajar Siswa 

Aspek yang Diamati 
Sebelum 

Tindakan 

Setelah Tindakan 

Siklus I Siklus II 

Kemauan mengajukan 

pertanyaan 

7 siswa 

(20%) 

15 siswa 

(43%) 

26 siswa 

(74%) 

Kerjasama dalam diskusi 

kelompok 

4 siswa 

(11%) 

10 siswa 

(29%) 

29 siswa 

(83%) 

Keberanian dalam 

mempresentasikan hasil 

diskusi 

8 siswa 

(23%) 

15 siswa 

(43%) 

25 siswa 

(71%) 

Kemauan dalam berpendapat 
2 siswa 

(6%) 

9 siswa 

(26%) 

25 siswa 

(71%) 



Peneliti dan guru kelas VII K MTs PPMI Assalaam melakukan evaluasi 

untuk memperbaiki pelaksanaan tindakan. Proses perbaikan dilakukan untuk 

meningkatkan komunikasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

strategi  Pair Checks pada materi himpunan. 

Model pembelajaran Pair Checks mengandung pengertian sebagai suatu 

sikap atau perilaku kerja sama atau membantu diantara sesama dalam struktur kerja 

sama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari dua orang dimana keberhasilan 

kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. 

Pola hubungan kerja seperti itu, memungkinkan timbulnya persepsi yang positif 

tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk keberhasilannya, berdasarkan 

kemampuan dirinya sebagai individu atau peran serta anggota lainnya selama mereka 

belajar secara bersama-sama dalam kelompok.  

Dalam penelitian yang telah dilakukan menunjukkan komunikasi belajar 

siswa mengalami peningkatan pada setiap putaran. Peningkatan komunikasi belajar 

siswa tersebut menunjukkan bahwa ketercapaiannya setiap indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini.   

Sehubungan dalam pencapain peningkatan komunikasi belajar matematika 

siswa, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh hanafi 

(2008), bahwa melalui penerapan pendekatan realistik dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi dan penalaran siswa dalam pemecahan soal matematika. 

Penelitian yang dilakukan Nia Ratnasari ( 2010),  menyimpulkan bahwa 

penerapan modem pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika siswa. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Nurma 

Rahmawati (2011) menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika melalui metode 

berpikir berpasangan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan Nanik Irawati (2009), menyimplkan 

bahwa prestasi belajar matematika dengan menggunakan metode pembelajaran Pair 

Checks lebih baik dari pada prestasi belajar matematika dengan menggunakan 

metode konvensional. 



Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan didukung dengan 

beberapa penelitian yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi Pair 

Checks berbantu media komputer dapat meningkatkan komunikasi belajar 

matematika pada siswa kelas VII K MTs PPMI Assalaam kartasura. Hal ini dapat 

dilihat dari meningkatnya indikator-indikator pencapaian komunikasi belajar 

matematika siswa. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan secara kolaborasi antara 

peneliti, guru matematika kelas VII K, dan Kepala Sekolah di MTs PPMI Assalaam 

dapat disimpulkan: Dengan penerapan strategi Pair Check dapat meningkatkan 

komunikasi belajar siswa. Hasil komunikasi belajar siswa dapat dilihat dari beberapa 

aspek, dalam penelitian ini yaitu dilihat dari kemauan mengajukan pertanyaan, 

kerjasama dalam diskusi kelompok, keberanian dalam mempresentasikan hasil 

diskusi dan kemauan dalam berpendapat. 

Pemberian tindakan-tindakan pembelajaran yang efektif yang dilakukan oleh 

peneliti terbukti bahwa komunikasi belajar siswa mengalami peningkatan. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil observasi terhadap perkembangan positif perilaku belajar siswa 

setelah pemberian tindakan pembelajaran yaitu: 

1. Kemauan mengajukan pertanyaan meningkat, yaitu sebelum tindakan sebanyak 7 

siswa (20%), siklus I sebanyak 15 siswa (43%) dan siklus II sebanyak 26 siswa 

(74%),  

2. Kerjasama dalam diskusi kelompok meningkat, yaitu sebelum tindakan sebanyak 4 

siswa (11%), siklus I sebanyak 10 siswa (29%) dan siklus II sebanyak 29 siswa 

(83%),  

3. Keberanian dalam mempresentasikan hasil diskusi meningkat, yaitu sebelum 

tindakan sebanyak 8 siswa (23%), siklus I sebanyak 15 siswa (43%) dan siklus II 

sebanyak 25 siswa (71%)  



4. Kemauan dalam berpendapat meningkat, yaitu sebelum tindakan sebanyak 2 siswa 

(6%), siklus I sebanyak 9 siswa (26%) dan siklus II sebanyak 25 siswa (71%). 
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