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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran

Think Pair Share (TPS) dengan menggunaka media audio visual terhadap kemampuan
komunikasi matematika FKIP UHN. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
eksperimen. Populasi dalam penelitian adalah seluruh mahasiswa semester dua. Pengambilan
sampel dilakukan dengan cara simple random sampling dengan mengambil satu kelas sebagai
kelas eksperimen yaitu grup B yang berjumlah 40 orang siswa. Instrumen yang digunakan
untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematika siswa adalah tes dalam bentuk uraian
yang berjumlah 5 butir soal. Dengan menggunakan uji Lilliefors untuk menguji normalitas
data skor kemampuan komunikasi matematika siswa diperoleh Lhitung = 0,0838 jika
dibandingkan Ltabel = 0,140089 untuk 40N pada taraf signifikan 05,0 ternyata Lhitung

< Ltabel maka kemampuan komunikasi matematika siswa tersebut berdistribusi normal. Hasil
uji signifikasi regresi model Think Pair Share (TPS) dengan menggunakan media audio
visual terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa diperoleh Fhitung = 32,9517dan
Ftabel = 4,10 ternyata Fhitung > Ftabel, sehingga persamaan regresi dinyatakan berarti pada taraf
signifikan 05,0 . Pada uji linieritas regresi diperoleh Fhitung = 2,12 dan Ftabel = 2,27 maka
Fhitung < Ftabel, sehingga persamaan regresi dinyatakan linear. Dari hasil uji linieritas regresi
dan uji keberartian regresi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model Think Pair Share
(TPS) dengan menggunakan media audio visual terhadap kemampuan komunikasi
matematika siswa yang memberikan kontribusi sebesar 46,4% dijelaskan melalui hubungan
Ŷ = 3,663 + 0,932X dan nilai koefisien korelasinya sebesar 0,6815
Kata Kunci : Model Think Pair Share (TPS), media audio visual, komunikasi matematika

PENDAHULUAN
Perkembangan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi (IPTEK) dewasa ini
semakin pesat, sehingga memungkinkan
diperolehnya informasi yang melimpah
dengan cepat dan mudah. Matematika
merupakan ilmu universal yang mendasari
perkembangan teknologi modern,
mempunyai peran penting dalam berbagai
disiplin dan mengembangkan daya pikir
manusia. Perkembangan pesat di bidang
teknologi informasi dan komunikasi
dewasa ini dilandasi oleh perkembangan
matematika di bidang teori bilangan,
aljabar, analisis, teori peluang dan
matematika diskrit. Untuk menguasai dan
mencipta teknologi di masa depan

diperlukan penguasaan matematika yang
kuat sejak dini.

Pendidikan merupakan salah satu
bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia. Pendidikan, dalam
arti usaha sadar dan terencana
mewujudkan proses belajar sepanjang
hayat, menyentuh semua sendi kehidupan,
semua lapisan masyarakat dan segala usia.
Menurut Undang-undang Sisdiknas No. 20
Tahun 2003, pendidikan adalah sebagai
usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran sedemikian rupa supaya
peserta didik dapat mengembangkan
potensi pada dirinya secara aktif supaya
memiliki pengendalian diri, kecerdasan,
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keterampilan dalam bermasyarakat,
kekuatan spritual keagamaan, kepribadian
serta akhlak mulia.

Pendidikan dapat dipengaruhi oleh
perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK). Perkembangan
tersebut ada yang berdampak positif dan
ada yang berdampak negatif. Baik dalam
halnya dunia pendidikan apabila ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dapat
diberdayagunakan dengan benar maka
akan memberikan dampak yang positif.

Dalam meningkatkan mutu
pendidikan, pemanfaatan teknologi dan
informasi merupakan salah satu unsur
yang sangat  penting. Dimana matematika
merupakan salah satu faktor pendukung
kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK). Hampir setiap materi
pembelajaran matematika sudah dapat
diajarkan dengan media, sehingga
mempermudah guru dalam menyampaikan
materi pelajaran. Namun pada kenyataanya
guru kurang memanfaatkan media-media
pembelajaran dalam proses belajar
mengajar. Padahal penggunaan media bagi
siswa sangatlah bermanfaat karena akan
menarik perhatian dan minat mereka,
sehingga peserta didik akan termotivasi
untuk belajar.

Dalam  kamus  besar  bahasa
Indonesia,  secara  etimologis  belajar
adalah  berusaha  memperoleh kepandaian
atau ilmu. Sedangkan secara terminologis,
ada banyak ahli yang mengungkapkan
pengertian belajar. Menurut Watson
(dalam Budiningsih,2004:22) yang
mengatakan bahwa “Belajar adalah proses
interaksi antara stimulus dan respon
namun stimulus dan respon yang dimaksud
harus berbentuk tingkah laku yang dapat
diamati (observabel) dan dapat diukur”.
Menurut Gagne (dalam Dahar,2006:2)
mengatakan bahwa “Belajar dapat
didefenisikan sebagai proses dimana suatu
organisme berubah perilakunya sebagai
akibat pengalaman”. Menurut Sagala
(2003:11) mengatakan bahwa “Belajar
merupakan komponen ilmu pendidikan
yang berkenaan dengan tujuan dan bahan

acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit
maupun implisit (tersembunyi)”. Dari
pendapat-pendapat  ini  dapat  disimpulkan
bahwa  seseorang yang  telah  melakukan
aktivitas  belajar  dan  diakhir  aktivitasnya
ia mengalami perubahan tingkah laku yang
baru, maka seseorang tersebut dikatakan
telah belajar.

Belajar adalah suatu proses usaha
yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh perubahan tingkah laku yang
baru secara keseluruhan sebagai hasil
pengalamanya sendiri dalam interaksi
dengan lingkungannya. Siswa tidak hanya
belajar di lingkungan sekolah saja akan
tetepi lingkungan di luar sekolah juga turut
memberikan pelajaran bagi siswa,
misalnya lingkungan keluarga maupun
lingkungan masyarakat. Menurut Thursan
Hakim (dalam Hamdani 2011:21)
mengemukakan bahwa: “Belajar adalah
suatu proses perubahan dalam kepribadian
manusia, dan perubahan tersebut
ditampakkan dalam bentuk peningkatan
kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti
peningkatan kecakapan, pengetahuan,
sikap, kebiasan, pemahan, keterampilan,
daya pikir dan lain-lain”. Belajar
merupakan pengembangan pengetahuan,
keterampilan, atau sikap yang baru ketika
seseorang berintraksi dengan informasi
dan lingkungan. Lingkungan belajar
diarahkan oleh guru dan mencangkup
fasilitas fisik, suasana akademik dan
emosional, serta teknologi pengajaran.Dari
pengertian-pengertian diatas dapat
diketahui bahwa belajar adalah suatu
proses perubahan tingkah laku seseorang
melalui intraksinya dengan lingkungan
seperti perubahan sikap, pengetahuan,
ketarampilan dan lain-lain.

Sedangkan pembelajaran dapat
diartikan sebagai usaha-usaha pihak lain
yang dapat menghidupakan, merangsang,
mengarahkan, dan mempercepat proses
perubahan prilaku belajar. Pembelajaran
sebagai suatau aktivitas untuk mencoba
menolong, membimbing sesorang untuk
mendapatkan, mengubah atau
membangkitkan skill, attitudes, ideas (cita-
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cita), appreciations(penghargaan) dan
knowledge.Belajar merupakan suatu
kegiatan yang dilakukan peserta didik
dalam proses pembelajaran. Aktivitas
belajar yang dilaksanakan peserta didik di
lingkungan sekolah bertujuan untuk
mencapai hasil belajar yang maksimal
(Alvin W. Howard dalam Roestiyah, 1989:
45).

Siswa kurang berminat dalam
pelajaran matematika juga dikarena oleh
siswa menganggap pelajaran matematika
sangat sulit dan menakutkan. Menurut
Buxton (dalam Rusman, 2014:79) ada rasa
takut akan matematika, rasa takut tersebut
mendekam dalam pikiran yang terjadi
dikarenakan adanya Mind in Chaos, yaitu
suatu kesan negatif yang dibiarkan  terjadi
sejak mereka masih kecil bahwa
matematika itu sulit yang pada akhirnya
menjadikan mereka sampai dewasa
berpikiran bahwa matematika sulit dan
menakutkan.

Banyak faktor yang menyebabkan
metematika dianggap pelajaran sulit,
diantaranya adalah karateristik matematika
yang bersifat abstrak, logis, sistematis dan
penuh dengan lambang dan rumus yang
membingungkan. Selain itu, beberapa
pelajar tidak menyukai matematika karena
matematika penuh dengan hitungan dan
miskin komunikasi (Bambang R.
2007:165).  Menurut penulis pelajaran
matematika dipandang sebagai pelajaran
yang sulit dan menakutkan karena dalam
pembelajaran matematika ada rumus-
rumus yang harus dipahami kemudian
soal-soal matematika yang sulit untuk
dikerjakan karena dituntut ketelitian dalam
perhitungannya apabila dilakukan suatu
kekeliruan maka pengerjaan berikutnya
akan berdampak.

Mengingat pentingnya peranan
matematika ini, upaya untuk
meningkatkan sistem pengajaran
matematika selalu menjadi perhatian,
khususnya bagi pemerintah dan ahli
pendidikan matematika. Salah satu upaya
nyata yang telah dilakukan pemerintah
terlihat pada penyempurnaan kurikulum

matematika. Ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang
Standar Nasional Pendidikan membawa
implikasi terhadap sistem dan
penyelenggaraan pendidikan termasuk
pengembangan dan pelaksanaan
kurikulum. Kebijakan pemerintah tersebut
mengamanatkan kepada setiap satuan
pendidikan dasar dan menengah untuk
mengembangkan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP). Salah satu
tujuan Kurikulum KTSP pelajaran
matematika yaitu agar peserta didik
memiliki kemampuan memahami konsep
matematika, menjelaskan keterkaitan
antarkonsep dan mengaplikasikan konsep
atau algoritma, secara luwes, akurat,
efisien, dan tepat, dalam pemecahan
masalah.

Permasalahan kurangnya minat
siswa dalam belajar matematika
disebabkan oleh rendahnya kemampuan
komunikasi matematika siswa yang dapat
menghambat pemahaman, penguasaan
penyampaian konsep dan juga
ketidakmampuan siswa dalam menganalisa
atau memahami permasalahan pelajaran
matematika. Materi pelajaran yang akan
disampaikan oleh guru tidak mampu di
pahami siswa dengan baik akibat dari
kemampuan komunikasi mereka yang
masih rendah. Hal ini terjadi karena
mereka tidak dibiasakan untuk
bekerjasama dalam suatu kelompok.
Dalam kelompok mereka akan dibiasakan
untuk berintraksi satu dengan lainnya
sehingga secara sendirinya mereka akan
memiliki kemampuan berkomunikasi.

Dalam pelaksanaan pembelajaran
guru hendaknya melibatkan siswa secara
aktif pada proses pembelajaran, karena
dengan begitu setiap siswa akan terlibat
dalam setiap aktivitas pembelajaran. Guru
yang kurang melibatkan siswa dalam
pembelajaran akan membuat siswa
menjadi pasif dan peserta dididk hanya
akan mendengar dan menerima apa yang
akan di berikan oleh guru. Siswa tidak
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akan mampu untuk berintraksi secara baik
dengan guru maupun temannya pada saat
pembelajaran sedang berlangsung. Siswa
tidak dapat langsung berperan dalam
pembelajaran, sehingga pembelajaran itu
kurang bermakna. Matematika dianggap
pelajaran yang sulit dan menakutkan,
kurang memanfaatkan media dalam
pembelajaran, kurang melibatkan siswa
dalam pembelajaran serta model yang
digunakan kurang bervariatif.

Untuk mengatasi masalah tersebut
perlu adanya perbaikan proses
pembelajaran sehingga siswa dapat belajar
secara efektif dan efisien. Oleh karena itu,
guru yang profesional harus mampu
memilih model pembelajaran yang tepat
dan mampu memanfaatkan media
pembelajaran yang sesuai dengan
karakteristik siswa. Sebab model
pembelajaran maupun media pembelajaran
yang digunakan oleh guru sangatlah
berpengaruh terhadap efektivitas dalam
pembelajaran, karena model ataupun
media yang digunakan oleh guru berkaitan
erat dengan ketercapaian tujuan
pembelajaran yaitu kompetensi.

Pemilihan model pembelajaran
yang  salah akan membuat efektivitas dari
pembelajaran menurun, sehingga perlu
adanya perhatian terhadap model yang
digunakan guru dalam pembelajarannya.

Pembelajaran kooperatif merupakan
salah satu model pembelajaran kelompok
yang menekankan pada keaktifan siswa.
Didalam pembelajaran kooperatif
dibutuhkan beberapa orang siswa dengan
tingkat kemampuan yang berbeda yang
nantinya akan membentuk sebuah
kelompok kecil. Setiap anggota kelompok
harus dapat bekerjasama dengan baik
dalam memecahkan suatu permasalahan
dan tidak ada siswa yang mendominasi
dalam kelompok atau memecahkan
masalah secara sendiri-sendiri.

Semua anggota kelompok harus turut
berpartisipasi atau menunjukkan
aktivitasnya dalam menyelesaikan suatu
permasalahan, dengan kata lain siswa yang
berkemampuan tinggi dapat membantu

siswa yang berkemampuan rendah.Dalam
pembelajaran ini, belajar dikatakan belum
selesai jika salah satu teman dalam
kelompok belum menguasai bahan
pelajaran.

Menurut Slavin (dalam Isjoni,
2009:15) bahwa: “Pembelajaran kooperatif
adalah suatu model pembelajaran dimana
sisiwa belajar dan bekerja dalam
kelompok-kelompok kecil secara
kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang
dengan struktur kelompok heterogen”.
Sedangkan menurut Nur (dalam Isjoni,
2009:27), “Pembelajaran kooperatif adalah
model pembelajaran yang
mengelompokkan siswa untuk tujuan
menciptakan pendekatan pembelajaran
yang berhasil yang mengintegrasikan
keterampilan sosial yang bermuatan
akademik”.

Berdasarkan pendapat-pendapat
diatas belajar dengan model kooperatif
dapat diterapkan untuk memotivasi siswa
berani mengemukakan pendapatnya,
menghargai pendapat teman, dan saling
memberikan pendapat (sharing ideas).
Maka dengan pembelajaran kooperatif
para siswa dapat membuat kemajuan besar
kearah pengembangan sikap, nilai dan
tingkah laku yang memungkinkan mereka
dapat berpartisipasi dalam komunitas
mereka dengan cara-cara sesuai dengan
tujuan pendidikan. Oleh sebab itu,
pembelajaran kooperatif sangat baik untuk
dilaksanakan karena siswa dapat bekerja
sama dan saling tolong menolong
mengatasi tugas yang dihadapinya.

Unsur-unsur dasar pembelajaran
kooperatif adalah sebagai berikut: 1) Para
siswa harus memiliki persepsi bahwa
mereka “tenggelam atau berenang bersama
“. 2) Para siswa harus memiliki tanggung
jawab terhadap siswa lain dalam
kelompoknya, selain tanggung jawab
terhadap diri sendiri dalam materi yang
dihadapi. 3) Para siswa harus
berpandangan bahwa mereka memiliki
tujuan yang sama. 4) Para siswa bebagi
tugas dan tanggung jawab diantara anggota
kelompok. 5) Para siswa diberikan satu
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evaluasi atau penghargaan yang ikut
berpengaruh terhadap evaluasi kelompok.
6) Para siswa berbagi kepemimpinan dan
mereka memperoleh keterampilan bekerja
sama selama belajar. 7) Setiap siswa akan
diminta mempertanggungjawabkan secara
individual materi yang ditangani dalam
kelompok kooperatif. Ada lima ciri-ciri
pembelajaran kooperatif yaitu: 1) Setiap
anggota kelompok memiliki peran, 2)
terjadi hubungan intraksi langsung diantara
siswa, 3) setiap anggota kelompok
bertanggungjawab atas cara belajarnya dan
juga teman-teman sekelompoknya, 4) guru
membantu mengembangkan ketrampilan–
ketrampilan interpersonal kelompok, dan
5) guru hanya berintraksi saat diperlukan.

Dalam hal ini Peneliti mengambil
model pembelajaran kooperatif tipe Think
Pair Share (TPS) dalam pembelajaran
matematika untuk diterapkan. Karena
dalam model pembelajaran kooperatif tipe
Think Pair Share (TPS), siswa dihadapkan
pada masalah-masalah nyata yang ada di
lingkungan serta mengajarkan mereka
berdiskusi atau belajar secara
berkelompok, sedangkan guru sebagai
fasilitator bagi siswa. Sehingga aktivitas
belajar siswa khususnya kemampuan
komunikasi matematika siswa dapat
teramati oleh guru. Dalam hal ini peneliti
juga akan menggunakan media audio
visual dalam pembelajaran, Karena
melalui pembelajaran ini diharapkan siswa
memperoleh pengetahuan yang bermakna
dan menumbuhkan motivasi dalam belajar
serta dapat meningkatkan kemampuan
komunikasi siswa sehingga pembelajaran
matematika dapat terlaksana secara
optimal.

Think Pair Share (TPS) atau berpikir
berpasangan berbagi adalah merupakan
jenis pembelajara kooperatif yang
dirancang untuk mempengaruhi pola
interaksi siswa yang memberi siswa waktu
untuk berpikir dan merespon serta saling
bantu satu sama lain. Strategi Think Pair
Share (TPS) pertama kali dikembangkan
soleh Frank Lyman dan koleganya di
Universitas Maryland sesuai yang dikutip

Arends (1997), menyatakan bahwa Think
Pair Share (TPS) merupakan suatu cara
yang efektif untuk membuat variasi
suasana pola diskusi kelas. Think Pair
Share (TPS) merupakan perpaduan antara
belajar secara mandiri dan belajar
kelompok. Prosedur yang digunakan Think
Pair Share (TPS) dapat memberi siswa
lebih banyak waktu berpikir, untuk
merespon dan saling membantu.

Keterampilan sisi lain dalam proses
pembelajaran Think Pair Share (TPS)
antara lain: 1) Keterampilan sosial siswa
dalam berkomunikasi meliputi dua aspek
yaitu : a) aspek bertanya , meliputi
keterampilan sosial siswa dalam hal ini
bertanya kepada teman dengan satu
kelompoknya ketika ada materi yang
kurang dimengerti serta bertanya pada
diskusi kelas. b)  aspek menyampaikan ide
atau pendapat, meliputi keterampilan siswa
menyampaikan pendapat saat diskusi
kelompok serta berpendapat (memberikan
tanggapan atau sanggahan) saat kelompok
lain presentasi. 2) Keterampilan sosial
aspek bekerja sama, meliputi keterampilan
sosial siswa dalam hal kerja sama dengan
teman dalam satu kelompok untuk
menyelesaikan sosial yang diberikan oleh
guru. 3) Keterampilan sosial aspek
menjadi pendengar yang baik.
Keterampilan sosial siswa pada aspek
menjadi pendengar yang baik, yaitu
keterampilan dalam dalam hal
mendengarkan guru, teman dari kelompok
lain saat sedang presentasi maupun saat
temandari kelompok lain berpendapat. 4)
Komponen pembelajaran kooperatif tipe
Think Pair Share (TPS), terdiri dari: a)
Thinking(berpikir) pelaksanaan
pembelajaran TPS diawali dari berpikir
sendiri mengenai pemecahan suatu
masalah. Tahap berpikir menuntut siswa
untuk lebih tekun dalam belajar dan aktif
mencari refrensi agar lebih mudah dalam
memecahkan masalah atau soal yang
diberikan guru; b) Pair (berpasangan).
Setelah diawali dengan berpikir, siswa
kemudian diminta untuk mendiskusikan
hasil pemikirannya secara berpasangan.
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Tahap diskusi merupakan tahap
menyatukan pendapat masing-masing
siswa guna pengetahuan mereka. Diskusi
dapat mendorong siswa untuk aktif
menyampaikan pendapat dan
mendengarkan pendapat orang lain dalam
kelompok serta mampu bekerja sama
dengan orang lain; c) Share (berbagi).
Setelah mendiskusikan hasil
pemikirannya, pasangan-pasangan siswa
yang diminta ada diminta untuk berbagi
hasil pemikiran yang telah dibicarakan
bersama pasangannya masing-masing
kepada seluruh kelas. Tahap berbagi
menuntut siswa untuk mampu
mengungkapkan pendapatnya secara
bertanggung jawab, serta mampu
mempertahankan pendapat yang telah
disampaikanya.

Langkah dalam model
pembelajaran tipe Think Pair Share (TPS)
ini adalah membagi kelompok yang terdiri
dari dua orang anggota dalam satu
kelompok dengan tingkat kemampuan
yang berbeda. Model pembelajaran tipe
Think Pair Share (TPS) ini dapat
diterapkan dalam kelas yang besar dan
juga tidak perlu waktu yang lama untuk
pembentukan kelompok. Dengan cara
mengelompokkan siswa secara
berpasangan akan lebih mudah dan banyak
waktu bagi siswa dalam berpikir dan
merespon serta berpartisipasi dalam
pelajaran sehingga kemampuan
komunikasi siswa diharapkan meningkat.
Selain itu juga akan memperkecil peluang
siswa untuk tidak aktif dalam pelajaran.

Kata media berasal dari bahasa latin,
yaitu medium yang secara harafiah berarti
tengah, perantara, atau pengantar. Media
adalah komponen sumber belajar atau
wahana fisik yang mengandung materi
intruksional di lingkungan siswa, yang
dapat merangsang siswa untuk
belajar.Banyak batasan yang diberikan
orang tentang media. Asosiasi Teknologi
dan Komunikasi Pendidikan atau
Association of Education and
Communication Technulogy (AECT) di
Amerika membatasi media sebagai segala

bentuk dan saluran yang digunakan orang
untuk menyalurkan pesan atau
informasi.Disamping sebagai sistem
penyampai atau pengantar, media sering
diganti dengan kata mediator sebagai
penyebab atau alat yang turut campur
tangan dalam dua pihak dan mendamaikan.

Menurut Rossi dan Breidle (dalam
Sanjaya, 2011:204) mengemukakan
bahwa: “Media pembelajaran adalah
seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai
untuk tujuan pendidikan, seperti radio,
televisi, buku, koran, majalah, dan
sebagainya”. Menurut Hamalik (dalam
Hamdani, 2011:244) , mengemukakan
bahwa: “Media pembelajaran dalam proses
belajar dapat membangkitkan keinginan
dan minat yang baru, membangkitkan
motivasi dan rangsangan kegiatan belajar,
bahkan membawa pengaruh-pengaruh
psikologi terhadap siswa”. Sementara
menurut Gagne dan Briggs (dalam Arsyad,
2013:4) secara implisit mengatakan
bahwa: “Media pembelajaran meliputi alat
secara fisik digunakan untuk
menyampaikan isi materi pengajaran, yang
terdiri dari antara lain buku, tape recorder,
kaset video camera, video recorder, film,
slide (gambar bingkai), foto, gambar,
grafik, televisi, dan komputer”.

Media pembelajaran  berfungsi
untuk tujuan intruksional dimana
informasi yang terdapat dalam media itu
harus melibatkan siswa baik baik dalam
benak atau mental ataupun dalam bentuk
aktivitas yang nyata sehingga
pembelajaran dapat terjadi. Menurut Levie
dan Lentz  (Arsyad, 2013:20)
mengemukakan empat fungsi media
pembelajaran, khususnya media visual
yaitu: 1) Fungsi atensi media visual
merupakan inti, yaitu menarik dan
mengarahkan perhatian siswa untuk
berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang
berkaitan dengan makna visual yang
ditampilkan atau menyertai teks materi
pelajaran. 2) Fungsi afektif media visual
dapat terlihat tingkatkenikmatan siswa
ketika belajar (membaca) teks yang
bergambar. 3) Fungsi kognitif media visual
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terlihat dari temuan-temuanpenelitian yang
mengungkapkan bahwa l;ambang visual
atau gambar memperlancar pencapaian
tujuan untuk memahami dan mengingat
informasi atau pesan yangterkandung
dalam gambar. 4) Fungsi kompensatoris
media pembelajaran terlihat dari hasil
penelitian bahwa media visual yang
memberikan konteks untuk memahami
teks membentu siswa yang lemah dalam
membaca untuk mengorganisasikan
informasi dalam teks dan mengingatnya
kembali.

Manfaat media pembelajaran
menurut Dale (dalam Arsyad, 2013:27)
mengemukakan bahwa: “Bahan-bahan
audio visual dapat memberikan banyak
manfaat asalkan guru berperan aktif dalam
proses pembelajaran”. Dalam
pembelajaran guru harus selalu hadir untuk
menyajikan materi pelajaran dengan
bantuan media apa saja agar manfaat
berikut  ini dapat terealisasi : 1)
Meningkatkan rasa saling pengertian dan
simpati dalam kelas. 2) Membuahkan
perubahan signifikan tingkah laku siswa.
3) Menunjukkan hubungan antara mata
pelajaran dan kebutuhan dan minat siswa
dengan meningkatnya motivasi belajar
siswa. 4) Membawa kesegaran dan variasi
bagi pengalaman belajar siswa. 5)
Membuat hasil belajarlebih bermakna bagi
berbagai kemampuan siswa. 6) Mendorong
pemanfaatan yang bermakna dari mata
pelajaran dengan jalan melibatkan
imajinasi dan partisipasi aktif yang
mengakibatkan meningkatnya hasil
belajar. 7) Memberikan umpan balik yang
diperlukan yang dapat membantu siswa
menemukan seberapa banyak telah mereka
pelajari. 8) Melengkapi pengalaman yang
kaya dengan pengalaman itu konsep-
konsep yang bermakna dapat
dikembangkan. 9) Memperluas wawasan
dan pengalaman siswa yang
mencerminkan pembelajaran
nonverbalistik dan membuat generalisasi
yang tepat. 10) Menyakinkan diri bahwa
urutan dan kejelasan pikiran yang siswa
butuhkan jika mereka membangun struktur

konsep dan sistem gagasan yang
bermakna.

Media pembelajaran
dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 1)
Media visual. Media visual adalah media
yang hanya dapat dilihat dengan
menggunakan indra penglihatan. Media
visual terdiri atas media yang dapat
diproyeksikan (project visual) yang berupa
gambar diam (still picture) atau gambar
gerak (motion picture). 2) Media Audio.
Media audio adalah media yang
mengandung pesan dalam bentuk auditif
(hanya dapat didengar) yang dapat
merangsang pikiran, perasaan, perhatian,
dan kemampuan para siswa untuk
mempelajari bahan ajar. 3) Media Audio
Visual. Media audio visual merupakan
kombinasi antara audio dan visual atau
bisa disebut sebagai media pandang-
dengar, misalnya adalah program video,
atau televisi, video atau televisi
intruksional, dan program slide suara
(soundslide).Dari beberapa jenis media
yang ada, penulis memilih media audio
visual dalam penelitian ini.

Media audio visual merupakan
kombinasi antara audio dan visual atau
bisa disebut sebagai media pandang-
dengar. Media audio visual merupakan
bentuk media pembelajaran yang murah
dan terjangkau. Media audio visual akan
menjadikan penyajian bahan ajar kepada
siswa semakin lengkap dan optimal. Selain
itu media audio visual dalam batas-batas
tertentu dapat juga menggantikan peran
dan tugas guru sebab, penyajian materi
bisa diganti oleh media sedangkan guru
bisa menjadi fasilitator dalam belajar.
Contoh media audio visual diantaranya
adalah program video, atau televisi, video
atau televisi intruksional, dam program
slide suara (soundslide).

Media dapat memberi kontribusi
atau sumbangan yang sangat besar bagi
tercapainya tujuan pembelajaarn yang
diharapkan. Selain membangkitkan
motivasi dan minat siswa, media
pembelajaran juga dapat membantu siswa
meningkatkan pemahaman, menyajikan
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data dengan menarik dan terpercaya,
memudahkan penafsiran data, dan
memadatkan informasi. Film dan video
dapat menggambarkan suatu objek yang
bergerak bersama-sama dengan suara
alamiah atau suara yang sesuai.
Kemampuan film dan video melukiskan
gambar hidup dan suara memberinya daya
tarik tersendiri. Film dan video umumnya
digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan,
dokumentasi, dan pendidikan yang dapat
menyajikan informasi, memaparkan
proses, menjelaskan konsep-konsep rumit,
mengajarkan keterampilan, menyingkat
dan memperpanjang waktu  dan
mempengaruhi sikap.
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah equasi
experimental research, dengan
menentukan satu kelas sampel penelitian
yang diambil secara acak (random)
sebagai kelas eksperimen. Dalam
penelitian ini cara pengambilan data yang
dilakukan yaitu dengan mengenakan
kepada satu kelas eksperimen suatu
kondisi perlakuan (treatment). Lokasi
penelitian ini dilaksanakan di PRODI
PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP
UHN Medan Jl. Sutomo no 24.a.
Penelitian ini dilaksanakan tanggal 18 Mei
sampai 27 Mei 2015 tepatnya pada
semester genap Tahun Ajaran 2014/2015.

Desain penelitian yang digunakan
adalah One-shot case study. Perlakuan
yang diberikan pada kelas eksperimen
adalah penggunaan model  pembelajaran
Kooperatif type TPS. Peneliti hanya
mengadakan treatment satu kali yang
diperkirakan sudah mempunyai pengaruh.
Kemudian diadakan post-test dan
mengambil kesimpulan.

Tabel 3.1. Tabel One-shot
case study

Kelompok Pre-
Test

Treatment Post-Test

Eksperimen - X O
Keterangan:
X = Treatment atau perlakuan.
O = Hasil Post-Test sesudah
treatment.

Menurut Sugiyono ( 2010:80)
populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri dari objek/subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi dalam peneliti ini adalah seluruh
siswa semester II PRODI PENDIDIKAN
MATEMATIKA FKIP UHN Medan.
Sedangkan sampel adalah sebagian yang
diambil dari populasi. Menurut Arikunto
(2002:109) mengatakan bahwa ”Sampel
adalah sebagian atau wakil populasi yang
diteleiti. Penentuan sampel dilakukan
dengan cara merandom seluruh semester II
PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FKIP UHN Medan, yang terdiri dari 3
kelas dimana populasi diasumsikan
homogen atau semua populasi
mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa
memperhatikan strata yang ada dan tidak
berdasarkan renking secara keseluruhan.
Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah Cluster Random
Sampling, yaitu pengambilan anggota
sampel dari populasi yang dilakukan
dengan merandom kelas. Dalam penelitian
ini ada dua variabel yaitu variabel
bebas/independent variabel (X) dan
variabel terikat/dependen variabel (Y).
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
model Think Pair Share (TPS) dengan
menggunakan media audio visual yaitu,
dari hasil observasi. Sedangkan variabel
terikat dalam penelitian ini adalah hasil
post tes dari kemampuan komunikasi
matematika siswa.

Teknik pengumpulan data terdiri
dari obertvasi dan tes. Observasi dilakukan
untuk mengamati seluruh kegiatan yang
terjadi selama proses pembelajaran
berlangsung. Hal yang akan diamati pada
kegiatan observasi adalah hal-hal yang
sesuai dengan model  pembelajaran
Kooperatif type TPS. Metode pemberian
tes digunakan untuk memperoleh data
kemampuan pemahaman konsep yang
diajar dengan menggunakan model
pembelajaran Kooperatif type TPS. Tes
berisikan serentetan pertanyaan atau
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latihan serta alat lain yang digunakan
untuk mengukur keterampilan,
pengetahuan intelegensi, kemampuan atau
bakat yang dimiliki oleh individu atau
kelompok. Soal tes terdiri dari banyak
butir tes (item) yang masing-masing
mengukur satu jenis variabel. Tes yang
digunakan adalah tes berbentuk essay.
Karena tes berbentuk essay dapat
mengukur kemampuan pemahaman
konsep yang diketahui oleh siswa terhadap
materi yang dipelajari.

Sebelum instrumen digunakan
maka terlebih dahulu harus memenuhi uji
persyaratan tes, yaitu valid dan reliabel.
Selain itu soal juga memenuhi kriteria
tingkat kesulitan soal dan daya pembeda
soal. Uji persyaratan tersebut meliputi: Uji
Validitas. Tes yang digunakan dalam
penelitian perlu dilakukan uji validitas
agar ketetapan penilaian terhadap konsep
yang dinilai sesuai. Valid berarti instrumen
tersebut dapat digunakan untuk mengukur
apa yang hendak diukur. Instrument yang
mempunyai validitas internal atau rasional
bila kriteria yang ada dalam instrument
secara rasional (teoritis) telah
mencerminkan apa yang hendak diukur.
Validitas internal yang berupa test harus
memenuhi validitas konstruk dan validitas
isi. Validitas konstruk adalah uji validitas
dengan meminta pendapat para ahli
tentang instrument yang telah disusun,
mungkin para ahli akan memberi
keputusan: instrumen dapat digunakan
tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan
mungkin dirombak total. Validitas isi
dilakukan dengan cara menyusun test
bersumber dari materi dan tujuan
pembelajaran. Secara teknis pengujian
validitas konstruksi dan validitas isi dapat
dibantu dengan menggunakan kisi-kisi
instrument, dengan kisi-kisi instrument
pengujian validitas dapat dilakukan dengan
mudah dan sistematis.

Validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan tingkat kevalidan atau
kesahihan suatu instrument. Test yang
digunakan dalam penelitian perlu
dilakukan uji validitas. Pada penelitian ini

digunakan validitas isi (content validity)
berarti test disusun dengan materi dan
tujuan pembelajaran. Pengujian validitas
ini menggunakan Korelasi Product
Moment, apabila validitas rhitung > rtabel

maka butir tersebut dapat dikatakan valid.
Rumus r Product Moment :

(Arikunto, 2009:72)
Keterangan:

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X
dan Y yang dikorelasikan
N     = Banyaknya testi (subjek)
∑ X = Jumlah nilai setiap butir soal
∑ Y = Jumlah nilai total
Kriteria pengujian : taraf signifikan

dengan N = 30,

jika

maka soal dikatakan valid.
Uji Reliabilitas. Reliabilitas adalah

keajegan atau ketetapan. Suatu tes dapat
dikatakan mempunyai taraf kepercayaan
tinggi jika test tersebut dapat memberikan
hasil yang tetap. Untuk menentukan
apakah test hasil belajar bentuk uraian
memiliki reliabilitas yang tinggi, maka
peneliti menggunakan rumus Alpha. Untuk
perhitungan reliabilitas tes dengan
menggunakan rumus Alpha sebagai
berikut:

Dengan keterangan:
= Reliabilitas yang dicari

= Banyaknya butir soal
= Jumlah varians skor tiap-tiap

butir soal
= Varians Total

Sebelum menghitung reliabilitas tes,
terlebih dahulu dicari varians setiap soal
dan varians total. Dengan menggunakan
rumus Alpha varians sebagai berikut:

Kriteria pengujian : taraf signifikan
dengan dk = N-2, jika
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maka soal dinyatakan

reliabel.
Tingkat Kesukaran Soal. Soal yang

baik adalah soal yang tidak terlalu mudah
atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu
mudah tidak merangsang siswa untuk
mempertinggi usaha untuk
memecahkannya dan soal yang terlalu
sukar akan menyebabkan siswa menjadi
putus asa dan tidak mempunyai semangat
untuk mencoba lagi karena di luar
jangkauannya. Bilangan yang
menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu
soal disebut indeks kesukaran. Besarnya
indeks kesukaran antara 0,00 sampai
dengan 1,0. Indeks kesukaran ini
menunjukkan taraf kesukaran soal.

Untuk mengetahui indeks
kesukaran soal dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

Dengan Keterangan:
= Indeks kesukaran soal
= Jumlah skor individu

kelompok atas
= Jumlah skor individu

kelompok bawah
= 27% x banyak subjek x 2
= Skor tertinggi

Kriteria Indeks Kesukaran.
Menurut ketentuan yang sering diikuti,
indeks kesukaran sering diklasifikasikan
sebagai berikut:
a. Soal dengan TK  0,00 sampai 0,30

adalah sukar
b. Soal dengan TK 0,31 sampai 0,70

adalah sedang
c. Soal dengan TK  0,71 sampai 1,00

adalah mudah
Daya Pembeda. Untuk mencari

daya pembeda atas instrumen yang disusun
pada variabel kemampuan pemahaman
konsep matematika siswa dengan rumus
sebagai berikut:

Dengan Keterangan:
DB = Daya Pembeda
M1 = Rata-rata kelompok atas
M2 = Rata-rata kelompok bawah

 2
1X = Jumlah kuadrat kelompok atas

 2
2X = Jumlah kuadrat kelompok bawah

N1 = 27% x N
Daya beda dikatakan signifikan jika
DBHitung> DBTabel pada tabel distribusi t
untuk dk = N – 2 pada taraf nyata 5%.

Teknik analisis data dimulai dari
menghitung rata-rata skor masing-masing
kelompok sampel dapat digunakan rumus :

Dengan keterangan:
: Mean
: Skor
: Jumlah sampel

Untuk menghitung standar deviasi
atau simpangan baku dapat digunakan
rumus :

  
 1

22
2




  

nn

xxn
S ii ( Sudjana,

2001:94)
Dimana :
S2 = simpangan baku atau standar

deviasi
S = Varians
n = banyak data
xi = skor

Uji normalitas ialah mengadakan
pengujian apakah sampel berasal dari
populasi yang berdistribusi normal.
Pengujian dilakukan dengan uji normalitas
dari data yang menggunakan rumus
Liliefors. Jika data berdistribusi normal
maka dilakukan teknik analisis regresi
linier sederhana, namun jika data
berdistribusi normal maka dilakukan
teknik pengujian data dengan korelasi
pangkat.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah diberikan perlakuan

terhadap kelas eksperimen yaitu kelas
yang diajarkan dengan
menggunakanmodel pembelajaran Think
Pair Share (TPS) dengan menggunakan
media audio visual, para peserta didik
merasa senang untuk belajar. Mereka lebih
semangat dalam pembelajaran dan
melaksanakan segala aktivitas
pembelajaran dengan antusias yang tinggi.
Karena dalam pembelajaran mereka dapat
berdiskusi dalam kelompok. Pada akhir
pertemuan setelah semua materi selesai
diajarkan peserta didik diberikanPost-Test
untuk mengukur kemampuan komunikasi
mereka.

Hasil pengamatan kelas pada
sampel dengan menggunakan model
pembelajaran Kooperatif type TPS
terhadap kemampuankomunikasi
matematis diperoleh nilai terendah 63 dan
nilai tertinggi 92. Nilai rata-rata 76,89
dengan simpangan baku 10,56. Setelah
data hasil observasi dan data Post-Test
diperoleh maka dilakukan analisis data
untuk mengetahui perbedaan kedua
kelompok tersebut. Untuk mengetahui
apakah perbedaan hasil data observasi dan
data Post-Test signifikan atau tidak dengan
menggunakan analisis statistik. Adapun
langkah-langkah yang dilakukan antara
lain:

Untuk menentukan data normal
atau tidak normal digunakan dengan uji
statistik dengan aturan Liliefors. Formulasi
Hipotesisnya adalah:
H0 : data berdistribusi normal
H1 : data tidak berdistribusi normal
Dengan Kriteria Pengujian:
Terima Ho apabila Ltabel > Lhitung, Tolak
Ho apabila Ltabel ≤  Lhitung

Dari hasil perhitungan dengan
menggunakan aturan Liliefors untuk
lembar observai diperoleh diperoleh harga
Lhitung0.1398 dengan menggunakan tabel
Uji Liliefors untuk n = 40 dan taraf
signifikan 0.05 maka harga Ltabel sebesar
0,140089. Selanjutnya harga Lhitung

dibandingkan dengan harga Ltabel, dan hasil

perbandingannya Lhitung<Ltabel dengan
demikian disimpulkan Ho diterima. Hal ini
menunjukan bahwa data hasil observasi
berdistribusi normal. Selanjutnya harga
Lhitung dibandingkan dengan harga Ltabel,
dan hasil perbandingannya Ltabel > Lhitung

dengan demikian disimpulkan Ho
diterima. Hal ini menunjukan bahwa data
hasil observasi berdistribusi normal. Dari
hasil perhitungan dengan menggunakan
aturan Liliefors untuk data post-test
diperoleh harga Lhitung 0,0838, dengan
menggunakan tabel Uji Liliefors untuk n =
40 dan taraf signifikan 0.05 maka harga
Ltabel sebesar0,140089. Selanjutnya harga
Lhitungdibandingkan dengan harga Ltabel,
dan hasil perbandingannya Ltabel

>Lhitungdengan demikian disimpulkan
Hoditerima.Hal ini menunjukan bahwa
data Post-Test berdistribusi normal.
Selanjutnya harga Lhitung dibandingkan
dengan harga Ltabel, dan hasil
perbandingannya Ltabel > Lhitung dengan
demikian disimpulkan Ho diterima. Hal ini
menunjukan bahwa data Post-Test
berdistribusi normal.

Regresi sederhana bertujuan
untuk mengetahui apakah kedua variabel
mempunyai hubungan yang linier dengan
persamaan Ŷ= a + bx. Dari hasil
perhitungan diperoleh a sebesar 3,663 dan
b sebesar 0,932 sehingga didapat
persamaan regresi: Ŷ= 3,663 + 0,932x.
Dari perhitungan diperoleh b bernilai
positif sebesar 0,932 maka dapat
disimpulkan kedua variabel tersebut
mempunyai hubungan linear yang positif.
Untuk menguji kelinearan dan Hipotesis
Regresi, dilakukan dengan uji regresi
sederhana X dan Y. Dari perhitungan
analisis varians disusun tabel ANAVA
diperoleh FHitung sebesar 2,12selanjutnya
dibandingkan dengan FTabel. Nilai FTabel

nya adalah 2,39. Dengan demikian FHitung <
FTabel atau 2,12 < 2,39 maka Ho diterima
dan Ha ditolak sehingga model regresi
linier.

Berdasarkan tabel ANAVA pada
lampiran 24 diperoleh Fhitung = 32,95
selanjutnya dikonsultasikan pada Ftabel.
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Nilai Ftabel nya yaitu 4,14. Jika α = 5%,
maka Df pembilang 1 dan Df penyebut 33,
dari daftar distribusi F didapat F0.95(1.33) =
4,14. Dengan demikian karena Fhitung >
Ftabel atau 32,95 > 4,14 maka Ho ditolak
dan Ha diterima. sehingga model regresi
berarti. Jadi dapat disimpulkan bahwa
model regresi linier dan berarti sehingga
diartikan bahwa terdapat pengaruh model
pembelajaran Kooperatif type TPS
terhadap pemahaman konsep siswa.
Berdasarkan hasil perhitungan koefisien
korelasi dengan menggunakan rumus
Product Momen diperoleh koefisien
korelasi sebesar 0,6815 Maka dapat
disimpulkan berdasarkan tingkat keeratan
hubungan dari Guilford Emperical Rulesi
bahwa variabel X (model  pembelajaran
Kooperatif type TPS) dan variabel Y
(kemampuankomunikasi matematis)
memiliki hubungan yang kuat.
Berdasarkan hasil perhitungan koefisien
determinasi (r2) = 46,4% . Yang berarti
bahwa 46,4% variabel Y
(kemampuankomunikasi matematis) dapat
diterangkan dengan variabel X (model
pembelajaran Kooperatif type TPS)
sedangkan sisanya 44,9 % dipengaruhi
oleh variabel yang tidak diteliti atau
variabilitas yang inheren.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Yang menjadi kesimpulan dalam
penelitian ini yaitu Ada pengaruh model
Think Pair Share (TPS) dengan
menggunakan media audio visual tehadap
kemampuan komunikasi matematika
disemester II PRODI PENDIDIKAN
MATEMATIKA FKIP UHN Medan.
Saran

Saran yang dapat penulis
sampaikan berdasarkan penelitian ini
adalah:
1. Guru dapat mempertimbangkan

menggunakan model  pembelajaran
Kooperatif type TPS dalam proses
pembelajaran .

2. Guru sebaiknya memberikan lebih
banyak lagi soal kemampuan
pemahaman konsep agar dapat

merangsang siswa untuk memahami
konsep dari materi yang diajarkan dan
mampu menghubungkan konsep
tersebut dengan materi yang lain.

3. Karena beberapa keterbatasan dalam
melaksanakan penelitian ini, maka
disarankan ada penelitian lanjut yang
meneliti tentang model  pembelajaran
Kooperatif type TPS terhadap
kemampuankomunikasi matematis.
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