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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 angka 1 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Adapun tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana 

telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.  

Tujuan pendidikan nasional diatas mengandung makna bahwa proses 

pendidikan tidak terlepas dari kegiatan belajar dan pembelajaran di sekolah. 

Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU Peraturan 

Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 32 Tahun 2013) (Depdiknas, 2013). 

Proses pembelajaran akan  terjalin dengan baik apabila terjadi interaksi yang baik 

antara guru dan siswa. Berbagai macam ilmu yang diperoleh siswa dengan salah 

satu mata pelajaran pokok yang perlu mendapat perhatian di sekolah adalah 

matematika, dimana matematika diajarkan mulai dari pendidikan dasar sampai 

dengan pendidikan tinggi.   

Bertolak belakang dengan tujuan nasional di atas kualitas pendidikan di 

Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari hasil survey The 

Trends International Mathematics Science Study (TIMMS), survey internasional 

tentang prestasi matematika dan sains pada tahun 2003, dimana Indonesia berada 

di peringkat 34 dari 45 negara dengan rerata skor 411, pada tahun 2007 prestasi 
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matematika siswa Indonesia, berada di peringkat 36 dari 49 negara, bahkan pada 

tahun 2011 lebih memprihatinkan lagi, karena rerata skor siswa turun menjadi 397 

jauh lebih rendah dibanding prestasi pada tahun 2003, bahkan lebih rendah sekali 

jika dibandingkan dengan rerata skor internasional yaitu 500 (Ruhyadi dan Elah, 

2013).  

 Kondisi yang tidak jauh berbeda terlihat dari hasil studi yang dilakukan 

PISA (Programme for International Student Assesment). Hasil studi PISA 2012, 

Indonesia berada di peringkat ke 64 dari 65 negara peserta dengan skor rata-rata 

375 sedangkan skor rata-rata internasional 500 (Zakaria, 2014).  

Mencermati hasil riset TIMMS dan PISA diatas menunjukkan bahwa 

kemampuan matematika siswa di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata 

internasional. Meskipun hal tersebut bukan merupakan barometer bagi 

keberhasilan pendidikan Indonesia, tetapi hal tersebut dapat dijadikan acuan 

sebagai evaluasi untuk memotivasi semua pihak dalam dunia pendidikan sehingga 

prestasi belajar matematis siswa di Indonesia dapat ditingkatkan lagi. 

Sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 58 Tahun 2014, proses 

pendidikan dikatakan sebagai proses perubahan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik kearah kedewasaan sesuai dengan kebenaran logika. Proses 

perubahan ketiga aspek itu tercermin dalam proses pembelajaran matematika. 

Proses pembelajaran matematika memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan potensi dirinya dan meningkatkan kemampuan mengkonstruksi 

pengetahuan. Matematika sebagai salah satu pelajaran yang diajarkan sejak 

bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi di berbagai disiplin ilmu dalam 

mengembangkan potensi peserta didik sehingga fungsi matematika menjadi 

sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Bakhtiar (2004) 

menyatakan bahwa pembelajaran matematika merupakan salah satu pembelajaran 

yang mendasar untuk pencapaian ilmu lainnya. Sejalan dengan pendapat 

Suherman, dkk (Wahyuni, 2013) bahwa tujuan pembelajaran matematika antara 

lain adalah mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola 

berpikir matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari 

matematika, siswa dilatih untuk berpikir secara logis, analitis, sistematis, kritis, 
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dan kreatif, sesuai dengan salah satu karakteristik matematika sebagai ilmu yang 

terstruktur, sistematis dan mempunyai sifat keteraturan yang indah. (Sumarmo: 

2006). 

Depdiknas (2006) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika 

adalah agar siswa mampu: (1) Memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) Menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika; (3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh; (4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; (5) Memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Dilihat dari tujuan nomor 1 sampai dengan nomor 4 diatas, menunjukkan 

kompetensi atau kemampuan berpikir matematika, sedangkan tujuan nomor 5 

menggambarkan ranah kompetensi afektif. 

Penempatan kemampuan pemahaman pada butir pertama dari tujuan 

pembelajaran matematika, mengisyaratkan bahwa kemampuan pemahaman 

memiliki peranan yang cukup penting dan merupakan prasyarat untuk mencapai 

kemampuan matematika yang lainnya. Pentingnya aspek pemahaman matematis 

dalam pembelajaran matematika, tersirat pula dalam NCTM 2000, yang 

menyatakan bahwa dalam belajar matematika siswa harus disertai dengan 

pemahaman, hal ini merupakan visi dari belajar matematika. Dinyatakan pula 

dalam NCTM 2000 bahwa belajar tanpa pemahaman merupakan hal yang terjadi 

dan menjadi masalah sejak tahun 1930-an, sehingga belajar dengan pemahaman 

tersebut terus ditekankan dalam kurikulum. 

Untuk memiliki berbagai kemampuan matematis maka diperlukan proses 

pemahaman konsepnya harus ditanam terlebih dahulu agar konsep melekat lebih 



4 
 

Diny Hildhany, 2015  
PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN DAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA MELALUI 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF LEARNING TWO STAY TWO STRAY (TSTS) DENGAN 
MENGGUNAKAN PENDEKATAN METACOGNITIVE SCAFFOLDING 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

lama. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sumarmo (dalam Ummu, 2015) yang 

menyatakan bahwa pemahaman matematis penting dimiliki karena diperlukan 

untuk menyelesaikan masalah matematika, masalah dalam disiplin ilmu lain dan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan visi pengembangan 

pembelajaran matematika untuk memenuhi kehidupan masa kini. 

Adapun Sumarmo (dalam Ummu, 2015) mengklasifikasikan berpikir 

matematik berdasarkan jenisnya ke dalam lima ranah, yaitu Pemahaman 

matematik (mathematical understanding), Pemecahan masalah (mathematical 

problem solving), Komunikasi matematik (mathematical communication), 

Koneksi matematik (mathematical connection), dan Penalaran matematik 

(mathematical reasoning) 

Sumarmo (2013) mengelompokkan pemahaman menjadi dua bagian, yaitu 

pemahaman tingkat rendah seperti pemahaman mekanikal, komputasional, dan 

instrumental serta pemahaman tingkat tinggi seperti pemahaman relasional dan 

pemahaman rasional. NCTM (Riyanti, 2011) merinci pemahaman matematis 

meliputi kemampuan: mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan; membuat 

contoh dan non contoh; mempresentasikan suatu konsep dengan model, diagram 

dan simbol; mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk representasi yang lain; 

mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep; mengidentifikasi sifat-sifat 

suatu konsep dan mengenal syarat-syarat yang menentukan suatu konsep; 

membandingkan dan membedakan konsep-konsep. 

Berbagai penelitian tentang pemahaman telah dilakukan, namun beberapa 

diantaranya belum mencapai hasil yang diharapkan. Salah satu studi yang 

dilakukan Priatna (2003), mengenai kemampuan pemahaman, diperoleh temuan 

bahwa kualitas kemampuan pemahaman konsep berupa pemahaman instrumental 

dan relasional masih rendah yaitu sekitar 50% dari skor ideal. Hasil penelitian 

Anna (2010), mengenai kemampuan pemahaman, diperoleh temuan bahwa 

kualitas kemampuan pemahaman konsep berupa pemahaman instrumental dan 

relasional masih rendah yaitu sekitar 25% dari skor ideal.  

Berdasarkan hasil studi Tim JICA (Japan International Corporation 

Agency), salah satu penyebab rendahnya kualitas pemahaman siswa SD dan SMP 
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adalah karena pada proses pembelajaran guru terlalu berkonsentrasi pada latihan 

soal yang bersifat prosedural sehingga siswa tidak cepat memperoleh makna dari 

kegiatan pembelajaran. Hal ini mengakibatkan siswa terbiasa soal algoritmik saja 

tanpa memahami konsepnya sehingga mengalami kesulitan ketika siswa 

berhadapan dengan soal tidak rutin (Suherman, 2003). 

Selain kemampuan pemahaman matematis siswa juga perlu dibekali 

dengan kemampuan komunikasi matematis. Komunikasi merupakan aspek 

penting dalam proses pembelajaran terutama dalam pembelajaran matematika. 

Dalam proses pembelajaran siswa dapat mengkomunikasikan ide matematis, baik 

secara tertulis maupun tulisan dalam permasalahan matematika berupa kata-kata, 

bilangan, simbol/gambar, diagram, tabel dan lain-lain. 

 Kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis adalah kemampuan 

yang perlu tertanam dalam diri siswa dalam belajar matematika. Menurut Nirmala 

(dalam Lindawati, 2010), membangun pemahaman pada setiap kegiatan belajar 

matematika akan mengembangkan pengetahuan matematika yang dimiliki oleh 

seseorang. Artinya, semakin luas pemahaman tentang ide atau gagasan 

matematika yang dimiliki oleh seorang siswa, maka akan semakin bermanfaat 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapinya. Sehingga dengan 

pemahaman diharapkan tumbuh kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan 

konsep yang telah dipahami dengan baik dan benar setiap kali ia menghadapi 

permasalahan dalam pembelajaran matematika. 

Dalam memunculkan ide, baik secara lisan maupun tulisan dibutuhkan 

komunikasi yang baik sehingga ide-ide tersebut dapat dipahami oleh orang lain. 

Kemampuan pemahaman dan komunikasi matematika merupakan hal yang sangat 

penting dan perlu ditingkatkan dalam pembelajaran matematika karena 

pemahaman dan komunikasi bisa membantu pembelajaran siswa tentang konsep 

matematika ketika mereka memerankan situasi, menggambar, menggunakan 

objek, memberikan laporan dan penjelasan verbal. Keuntungan lainnya adalah 

bisa mengingatkan siswa bahwa mereka dapat berbagi tanggung jawab dengan 

guru atas pembelajaran yang muncul dalam pembelajaran tertentu. Hal ini sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Turmudi (2008) bahwa ”Aspek komunikasi dan 
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penalaran hendaknya menjadi aspek penting dalam pembelajaran matematika. 

Aspek komunikasi melatih siswa untuk dapat mengkomunikasikan gagasannya, 

baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulis”. 

Kemampuan komunikasi yang baik akan memudahkan seorang pendidik 

untuk memahami kemampuan siswa dalam menginterpretasikan dan 

mengekspresikan pemahamannya tentang konsep dan proses matematika yang 

mereka pelajari. Agar kemampuan komunikasi matematis siswa dapat 

berkembang dengan baik, maka dalam proses pembelajaran matematika guru 

perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat meningkatkan 

kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan ide-ide matematisnya. Menurut 

konsep komunikasi, pembelajaran adalah proses komunikasi fungsional antar 

siswa dengan guru dan siswa dengan siswa, dalam rangka perubahan sikap dan 

pola pikir yang akan menjadi kebiasaan bagi siswa yang bersangkutan (Suherman, 

2001). 

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan 

matematis khususnya siswa SMP di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan 

Turmudi (2012) menyatakan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis 

merupakan dua kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa SMP 

berdasarkan hasil riset siswa belum memiliki kemampuan tersebut dengan 

optimal. Mengenai hal lemahnya kemampuan berkomukasi ini dipertegas dengan 

hasil diskusi yang diperoleh Qohar (2010) bersama dengan beberapa guru SMP 

yang menyimpulkan bahwa siswa masih kurang baik dalam melakukan 

komunikasi matematis, baik komunikasi secara lisan maupun tulisan. Hal ini 

mendasari penelitian bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa harus 

dikembangkan pada siswa SMP.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis di salah satu 

SMPN Kota Serang, sebagian besar siswa beranggapan bahwa matematika adalah 

pelajaran yang sulit serta memerlukan pemikiran yang keras dan cerdas. Hal ini 

tercermin pada saat siswa diberikan soal, siswa tidak mengerjakan atau malas 

mengerjakan soal dan lebih suka berkata tidak bisa sebelum mencoba, siswa 
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mengandalkan penjelasan dari guru dalam proses pembelajaran, siswa hanya 

mencatat apa yang telah dicatat guru di papan tulis dan setiap ada pertanyaan, 

siswa tidak menjawab dan mereka cenderung menunggu jawaban guru kemudian 

mencatatnya, siswa hanya terpaku dengan contoh-contoh soal materi yang 

diberikan oleh guru atau yang terdapat pada buku paket dan tidak pernah mencari 

sumber buku lainya. Jika soal tersebut dimodifikasi sedikit saja, maka siswa akan 

sulit mengerjakannya. Ada kenyataan lain yang berhubungan dengan perhatian 

guru yaitu kurangnya kesempatan untuk mengecek apakah setiap siswa sudah 

tuntas dalam memahami satu konsep pada topik tertentu sementara pembelajaran 

terus melangkah ke topik berikutnya yang lebih tinggi, maka diduga siswa akan 

mengalami kesulitan untuk memahami topik baru tersebut. Apabila situasi seperti 

itu terjadi terus menerus, maka akan ada siswa yang tidak pernah memahami 

konsep dengan tuntas. 

 Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

sebagaimana pendapat Ruseffendi (dalam Darta, 2004)  bahwa dalam proses 

belajar matematika, terdapat sepuluh faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

anak belajar. Kesepuluh faktor tersebut adalah kecerdasan anak, bakat, 

kemampuan belajar, minat anak, model penyajian materi, pribadi dan sikap guru, 

suasana belajar, kompetensi guru, serta kondisi masyarakat luas. Kesepuluh faktor 

tersebut secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 

faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan yang berasal dari luar diri siswa. 

Faktor luar adalah faktor guru dan faktor masyarakat luas.  

Menyadari dengan realita seperti diatas, untuk mengatasi hal tersebut 

diperlukan sebuah upaya pembelajaran bermakna yang dapat menumbuhkan 

refleksi dan penggalian ide-ide matematika untuk menjelaskan perilaku kognitif 

siswa sehingga kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis dalam 

menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih 

baik. Diduga, salah satu pendekatan pembelajaran yang akan membantu siswa 

agar lebih mudah dalam memahami dan berkomunikasi matematis adalah 

pembelajaran dengan pendekatan metacognitive scaffolding.  
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Mokos & Kafoussi (2013) memberikan kontribusi hasil studinya bahwa 

setiap jenis masalah akan memunculkan strategi metakognitif secara spontan yang  

ditandai dengan pengakuan siswa terhadap jenis masalah matematika. Hal ini 

dapat membantu guru untuk menekankan sejumlah aspek strategi metakognitif 

siswa, dan merancang rencana intervensi dalam rangka meningkatkan fungsi 

kontrol metakognitif utamanya dalam masalah yang kompleks. Mevarech & 

Arami (dalam Mokos & Kaffoussi, 2013) menyatakan bahwa melalui bimbingan 

metakognitif dalam kelompok kecil, siswa dapat memperoleh kinerja pemecahan 

masalah yang baik dan menciptakan masalah lingkungan sosial yang interaktif. 

Tahap kinerja melibatkan proses, seperti penerapan strategi pembelajaran dan 

pemantauan metakognitif.  

Menurut Lipscomb (dalam Nussu, 2011), Scaffolding atau bimbingan 

bertahap adalah suatu model pembimbingan yang bertolak dari kemampuan aktual 

peserta didik agar dapat mencapai kemampuan potensialnya. Pentahapan yang 

dimaksud dalam konteks ini bisa diartikan pula sebagai suatu transisi yang 

memungkinkan peserta didik beranjak dari pengalaman yang ada pada diri mereka 

pengalaman baru melalui orang yang lebih ahli. Scaffolding ini dibutuhkan karena 

sebenarnya siswa memiliki potensi yang sangat kaya namun siswa belum 

memiliki kemampuan untuk mengorganisisr informasi atau kemampuan awal 

yang telah dia miliki. Kemampuan  mengorganisir ini menurut Awi  (2010) 

dikenal sebagai salah satu bentuk kemampuan metacognitive. Selanjutnya Awi 

menambahkan bahwa untuk melibatkan metakognisi siswa pada saat berada pada 

tahap ZPD (Zona of Proximal Development), maka dibutuhkan bantuan berupa 

scaffolding dari guru atau orang yang lebih menguasai. Bantuan yang dimaksud 

disini bukan dengan cara memberikan teorema atau rumus yang berkaitan dengan 

masalah yang dihadapi siswa, namun berupa bantuan yang mengarahkan siswa 

melibatkan metakognisinya dalam belajar. Bantuan dalam hal ini dapat berupa 

pertanyaan, arahan atau perintah yang diistilahkan sebagai metacognitive 

scaffolding. 
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Setiap siswa sudah tentu mempunyai kemampuan metakognitif yang 

berbeda-beda, sehingga tentu saja guru dalam memberikan bantuan kepada siswa 

harus memberikan bantuan yang berbeda-beda pula kepada setiap siswa 

tergantung kepada kemampuan yang dimilikinya. Dalam pembelajaran 

matematika di kelas yang terdiri dari puluhan siswa, pada kondisi semacam ini 

sangat dibutuhkan suatu model pembelajaran yang bisa memudahkan guru untuk 

memberikan bantuan (scaffolding) kepada para siswa untuk memancing dan 

membuka jalan ke arah pemahaman dan komunikasi matematis yaitu dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif. Sejalan dengan pendapat Lester (2013), 

berpandangan bahwa kegiatan matematika memberikan peran menonjol dalam 

aktivitas metakognitif baik oleh individu maupun kelompok. Jika bantuan 

(scaffolding) ini dirancang dengan baik dalam kegiatan pembelajaran, sangat 

dimungkinkang siswa dapat meningkatkan kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis.  

Salah satu model pembelajaran inovatif yang diduga dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis dalam pendekatan 

metacognitive scaffolding adalah model pembelajaraan kooperatif. Model 

kooperatif adalah salah satu model dengan kelompok kecil yang terdiri dari 

sejumlah siswa dengan tingkat kemampuan yang heterogen. Dalam 

menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota harus berdiskusi dan bekerja 

sama dengan anggota lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam model 

pembelajaran kooperatif siswa diajak untuk lebih banyak berdiskusi dengan teman 

sebayanya. Diskusi antar teman sebaya dapat mencairkan suasana karena bahasa 

teman sebaya lebih mudah dipahami, tidak ada rasa malu untuk bertanya ataupun 

minta bantuan sehingga timbul sikap positif kemauan untuk menemukan solusi 

terhadap matematika siswa yang diduga akan meningkatkan kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematisnya. 

Model pembelajaran kooperatif terdiri dari beberapa tipe, diantaranya 

pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray (TSTS). Model pembelajaran TSTS 

adalah pembelajaran kooperatif yang memberi kesempatan kepada kelompok 
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untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok lain. Ciri khas dari 

model pembelajaran ini adalah adanya pembagian tugas dalam kelompok, yaitu 

dua siswa bertugas sebgai tamu untuk mencari informasi dari kelompok lain dan 

dua siswa lainnya tetap berada untuk mencari informasi kepada tamunya dari 

kelompok lain, jika mereka telah selesai melaksanakan tugasnya, mereka kembali 

ke kelompoknya masing-masing. Setelah itu siswa yang bertugas menjadi tamu 

atau yang menerima tamu mendiskusikan dan membahas hasil kerja mereka.  

Selain kemampuan pemahaman dan kemampuan komunikasi matematis 

juga diperlukan sikap positif terhadap matematika yang harus dimiliki oleh siswa 

Sikap adalah reaksi atau respon yang bersifat positif atau negatif terhadap suatu 

objek atau stimulus secara konsisten dan berulang-ulang. Sikap positif siswa 

terhadap pembelajaran juga akan mendukung keberhasilan belajar siswa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Ruseffendi (2006) bahwa sikap positif siswa berkorelasi 

positif terhadap prestasi belajar. Sikap positif siswa dapat terlihat dari 

kesungguhannya mengikuti pelajaran, menyelesaikan tugas dengan baik, 

berpartisipasi aktif selama pembelajaran, menyelesaikan tugas dengan tuntas dan 

tepat waktu, serta merespon baik tantangan yang diberikan guru. Sebaliknya sikap 

negative siswa terhadap pembelajaran akan membuatnya sulit untuk menerima 

pembelajaran. Berdasarkan pengalaman peneliti di lapangan kebanyakan sikap 

siswa menunjukkan mengalami masalah dalam pembelajaran seperti kurangnya 

motivasi, kurangnya ketekunan, sering menunda tugas, tergantung pada orang 

lain, khawatir ide yang disampaikan di kritik oleh orang lain dan malu jika idenya 

tidak sebaik orang lain. Menumbuhkan sikap senang terhadap matematika 

merupakan salah satu tujuan pembelajaran diantaranya memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu memiliki rasa ingin 

tahu, perhatian dan minat dalam matematika serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam menyelesaikan masalah. Sikap siswa positif ini perlu dikembangkan dalam 

pembelajaran matematika melalui pembelajaran kooperatif, setiap anggota 

kelompok saling bekerja sama untuk mengoptimalkan diri selama proses 

pembelajaran berlangsung untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam 

pembelajaran kooperatif ini siswa dilatih untuk bernegosiasi dengan dirinya, 
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maupun dengan teman-temannya, sehingga akan terbangun sikap terbuka untuk 

menerima kritik, menghargai perbedaan pendapat yang muncul dalam kelompok 

tersebut, sikap toleran dan kesetiakawanan.  Dengan demikian perlu pula 

diperhatikan bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Learning Two Stay Two Stray dengan Pendekatan 

Metacognitive Scaffolding. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti apakah 

Pembelajaran Kooperatif Learning Two Stay Two Stray (TSTS) dengan 

menggunakan Pendekatan Metacognitive Scaffolding dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman dan kemampuan komunikasi matematis siswa. Oleh 

karena itu, penulis mengajukan penelitian dengan judul “Peningkatan 

Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematis Siswa SMP melalui 

Pembelajaran Kooperatif Learning Two Stay Two Stray (TSTS) dengan 

menggunakan Pendekatan Metacognitive Scaffolding”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pokok dari penelitian ini adalah sebagai berikut “Apakah 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Learning Two Stay Two Stray dengan 

Pendekatan Metacognitive Scaffolding dapat lebih meningkatkan Kemampuan 

Pemahaman dan Komunikasi Matematis Siswa SMP dibandingkan dengan Model 

Pembelajaran kooperatif biasa dengan pendekatan Konvensional” 

Rumusan tersebut di atas dapat dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah pencapaian kemampuan pemahaman matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Learning Two Stay Two Stray (TSTS) dengan Pendekatan Metacognitive 

Scaffolding lebih baik daripada siswa yang memperoleh model pembelajaran 

kooperatif biasa dengan pendekatan konvensional? 

2. Apakah peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Learning Two Stay Two Stray (TSTS) dengan Pendekatan Metacognitive 
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Scaffolding lebih baik daripada siswa yang memperoleh model pembelajaran 

kooperatif biasa dengan pendekatan konvensional? 

3. Apakah pencapaian kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Learning Two Stay Two Stray (TSTS) dengan Pendekatan Metacognitive 

Scaffolding lebih baik daripada siswa yang memperoleh model pembelajaran 

kooperatif biasa dengan pendekatan konvensional? 

4. Apakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Learning Two Stay Two Stray (TSTS) dengan Pendekatan Metacognitive 

Scaffolding lebih baik daripada siswa yang memperoleh model pembelajaran 

kooperatif biasa dengan pendekatan konvensional? 

5. Bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Learning Two Stay Two Stray (TSTS) dengan 

Pendekatan Metacognitive Scaffolding? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengkaji apakah pencapaian kemampuan pemahaman dan komunikasi 

matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran Kooperatif Two Stay 

Two Stray (TSTS) dengan pendekatan Metacognitive Scaffolding  lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang memperoleh model pembelajaran kooperatif 

biasa dengan pendekatan konvensional 

2. Untuk mengkaji apakah pencapaian kemampuan pemahamssan dan 

komunikasi matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran 

Kooperatif Two Stay Two Stray (TSTS) dengan pendekatan Metacognitive 

Scaffolding lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh model 

pembelajaran kooperatif biasa dengan pendekatan konvensional. 
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3. Untuk mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran matematika di sekolah, 

pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Learning Two 

Stay Two Stray (TSTS) dengan Pendekatan Metacognitive Scaffolding 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Manfaat Ketika Proses Penelitian 

a. Pada saat proses penelitian guru dapat melihat penerapan pembelajaran 

kooperatif Learning Two Stay Two Stray (TSTS) sehingga memperluas 

pengetahuannya tentang penerapan pembelajaran kooperatif Learning Two 

Stay Two Stray (TSTS) dengan menggunakan pendekatan Metacognitive 

Scaffolding.. 

b. Pada saat proses meneliti siswa dapat mengembangkan kemampuan dan 

pemahaman matematisnya. 

2. Manfaat Hasil Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi terhadap guru, sekolah dan peneliti-peneliti lain 

tentang sejauh mana peningkatan kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif 

Learning Two Stay Two Stray (TSTS) dengan menggunakan pendekatan 

Metacognitive Scaffolding.  

b. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pengembangan teori 

yang berkaitan dengan model pembelajaran Learning Two Stay Two 

Stray (TSTS) dengan menggunakan pendekatan Metacognitive 

Scaffolding terhadap kemampuan pemahaman dan komunikasi 

matematis.  

2. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan 

inspirasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam 

tentang pemahaman dan komunikasi matematis siswa dengan pemilihan 

pendekatan yang lainnya. 
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3. Hasil penelitian ini pula diharapkan dapat melengkapi teori-teori 

pembelajaran matematika yang telah ada, khususnya berkenaan dengan 

pengembangan kemampuan pemahaman dan komunikasi siswa dengan 

karakteristik tertentu 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk memperoleh kesamaan persepsi tentang istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi operasional dari istilah-istilah 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan Pemahaman Matematis 

Kemampuan pemahaman matematis dapat diartikan kesanggupan siswa untuk 

menggunakan pengetahuan, keterampilan, prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang 

berkaitan dengan mata pelajaran matematika. Adapun kemampuan pemahaman 

matematis yang diukur adalah : 

a. Pemahaman instrumental adalah hafal konsep/prinsip tanpa kaitan dengan 

yang lainnya, dapat menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana dan 

mengerjakan perhitungan secara  algoritmik. 

b. Pemahaman relasional adalah dapat mengaitkan satu konsep/prinsip 

dengan konsep/prinsip lainnya secara benar 

2. Kemampuan Komunikasi Matematis  

Kemampuan Komunikasi Matematis adalah kemampuan siswa dalam 

mengkomunikasikan ide matematis, baik secara lisan maupun tulisan dalam 

permasalahan matematika dengan indikator-indikator  yang digunakan melalui 

representasi  yang meliputi aspek drawing, aspek mathematical expression, dan 

aspek written texts. 

3. Model Pembelajaran Kooperatif Learning Two Stay Two Stray (TSTS) 

Model Pembelajaran Kooperatif Learning Two Stay Two Stray (TSTS) 

adalah kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang siswa yang mempunyai 

kemampuan heterogen, mereka terlibat secara aktif bersama-sama saling berbagi 

peran dan tugas. Adapun langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif  Two Stay 

Two Stray yaitu 1) Siswa berdiskusi dalam kelompok berempat seperti biasa, 2) 
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Setelah selesai berdiskusi, dua orang dari kelompoknya dan masing-masing 

bertamu ke dua kelompok yang lain, 3) Dua orang yang tinggal dalam kelompok 

bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka, 4) Tamu mohon 

diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari 

kelompok lain, 5) Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja 

mereka. 

4. Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran Konvensional adalah suatu pembelajaran yang biasa diterapkan 

di sekolah penelitian yang disesuaikan dengan amanat kurikulum yang berlaku. 

5. Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Metacognitive Scaffolding 

Pendekatan metacognitive scaffolding adalah salah satu pendekatan 

pembelajaran yang menanamkan kepada siswa suatu proses bagaimana 

merancang (planning), memonitor (monitoring) serta mengevaluasi (evaluation) 

informasi/pengetahuan yang dimiliki untuk kemudian dikembangkan menjadi 

tindakan (action) dalam menyelesaikan suatu masalah. Guru bertindak sebagai 

penuntun dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan metakognitif yang 

merangsang kognitif siswa pada saat menyampaikan materi dan membimbing 

siswa untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan metakognitif mereka 

kemudian mengarahkan siswa untuk dapat berdiskusi untuk menyelesaikan atau 

menjawab pertanyaan guru atau pertanyaan mereka dalam kelompoknya yang 

terdapat pada bahan ajar yang ada berupa LAS. 

 

6. Model Pembelajaran Kooperatif Learning TSTS dengan Metacognitive 

Scaffolding 

Model pembelajaran Kooperatif Learning (TSTS) dengan pendekatan 

metacognitive scaffolding adalah model pembelajaran dengan membentuk 

kelompok kecil siswa yang bekerja sama sebagai sebuah tim, mereka terlibat 

secara aktif bersama-sama saling berbagi peran dan tugas yaitu dua orang yang 

tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu 

mereka serta dua orang sebagai tamu mencari informasi atau temuan dari 

kelompok yang dikunjungi sehingga tertanam suatu proses scaffolding bagaimana 
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merancang (planning), memonitor (monitoring) serta mengevaluasi (evaluation) 

informasi atau pengetahuan yang dimiliki untuk kemudian dikembangkan menjadi 

tindakan (action) dalam menyelesaikan suatu masalah matematis. 


