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Abstrak—Makalah ini merupakan hasil kajian tentang pengembangan kemampuan 

komunikasi matematis siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games 

Tournament (TGT) dengan teknik kancing gemerincing. Dalam pembelajaran matematika, 

kemampuan komunikasi matematis perlu menjadi perhatian guru sebagai salah satu faktor 

tercapainya hasil belajar yang optimal. Kamampuan komunikasi matematis merupakan 

kemampuan siswa dalam menyampaikan ide-ide dan memperjelas pemahaman dalam 

matematika. Harapannya melalui kemampuan komunikasi matematis ini, siswa mampu 

memahami dan menyampaikan ide-ide matematika dengan benar, baik secara lisan maupun 

tertulis kepada teman atau guru. Salah satu cara mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dengan teknik kancing gemerincing. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan 

teknik kancing gemerincing merupakan modifikasi dari model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT dengan menerapkan teknik kancing gemerincing pada langkah diskusi kelompok. 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan teknik kancing gemerincing menuntut 

seluruh siswa menyampaikan ide-ide matematika secara lisan maupun tertulis dalam 

menyelesaikan lembar kerja siswa yang diberikan oleh guru. Dengan adanya tuntutan 

tersebut, siswa dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis baik secara lisan 

maupun tertulis. 

Kata kunci: komunikasi matematis, TGT, kancing gemerincing. 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan mata pelajaran yang diterapkan di semua jenjang pendidikan mulai 

dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan atas seperti tertuang dalam 

[1] tentang Standar Nasional Pendidikan. Matematika tidak hanya sekedar alat bantu berfikir tetapi 

dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi antar siswa dan siswa dengan guru. Dengan demikian 

semua orang dapat menggunakan bahasa matematika untuk mengkomunikasikan informasi maupun 

ide-ide yang diperolehnya dan menyampaikan apa yang dipikirkan kepada orang lain. 

Komunikasi matematis merupakan cara berbagi ide dan memperjelas pemahaman dalam 

matematika [2]. Kemampuan komunikasi matematis perlu menjadi perhatian guru sebagai salah satu 

faktor tercapainya hasil belajar yang optimal. Untuk memahami dan menyampaikan ide-ide tersebut 

diperlukan kemampuan komunikasi matematis. Jika kemampuan komunikasi lemah, maka akan 

berakibat pada lemahnya kemampuan matematika yang lain. [3] Menyatakan pentingnya komunikasi 

matematis siswa dalam pembelajaran matematika. Melalui komunikasi yang efektif, siswa akan 

mampu untuk mengorganisasikan dan menyampaikan ide-ide kepada guru, teman, dan lainnya. Di 

samping itu, diharapkan siswa mampu menganalisa dan mengevaluasi pemikiran matematika. 

Penelitian yang dilakukan oleh [4] menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

komunikasi matematis tertulis dan lisan pada siswa.  

Pemilihan model pembelajaran yang melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan dan menumbuhkembangkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Model pembelajaran yang efektif dan diperkirakan dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi dan penalaran matematis siswa adalah model pembelajaran kooperatif 

dimana siswa dikelompokkan secara heterogen berdasarkan kemampuan, jenis kelamin, suku, dan 

lain-lain. Dengan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, selain dapat saling membantu 

dalam memahami materi pelajaran, dapat juga meningkatkan rasa percaya diri, kerja sama, dan 

komunikasi interpersonal siswa [5]. Model pembelajaran kooperatif akan berdampak positif terhadap 

pendidikan matematika dan kemampuan berkomunikasi siswa [6].  
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Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika adalah model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT). Model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang 

didalamnya terdapat unsur permainan akademik. Dengan adanya unsur permainan diharapkan siswa 

dapat belajar lebih rileks [7]. Akan tetapi, dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT dimungkinkan masih terdapat kekurangan dimana belum semua siswa akan terlibat aktif dalam 

diskusi kelompok (tim). Oleh karena itu, diterapkan teknik kancing gemerincing dimana setiap siswa 

dituntut untuk menyampaikan gagasan atau ide-ide yang ada dalam pikiran kepada teman dalam satu 

tim. Dengan adanya keterlibatan aktif setiap siswa dalam diskusi kelompok, maka diharapkan akan 

berdampak positif terhadap pengembangan kemampuan komunikasi matematis siswa. Makalah ini 

menawarkan kajian mengenai model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan teknik kancing 

gemerincing sebagai suatu cara untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kajian teori, yaitu penelitian yang dilakukan hanya 

berdasarkan kajian karya tertulis. Penulis mengumpulkan informasi yang relevan berkaitan dengan 

tema kemampuan komunikasi matematis dan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan teknik 

kancing gemerincing. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kemampuan KomunikasiMatematis 

“Komunikasi merupakan cara berbagi gagasan dan mengklasifikasikan pemahaman. Melalui 

komunikasi, gagasan menjadi objek-objek refleksi, penghalusan, diskusi, dan perombakan” [8]. Melalui 

komunikasi, seseorang dapat menyampaikan gagasan berupa informasi kepada pihak lain yang diajak 

berkomunikasi. Selain itu, dengan adanya komunikasi maka gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran 

dapat diketahui orang lain.  

Komunikasi matematis (mathematical communication) menurut [9] diartikan sebagai “kemampuan 

dalam menulis, membaca, menyimak, menelaah, menginterpretasikan, serta mengevaluasi ide, simbol, 

istilah, dan informasi matematika”. Sedangkan menurut [10],” komunikasi matematis dapat diartikan 

sebagai upaya seseorang dalam menyampaikan gagasan atau ide matematika berupa simbol, angka, tabel, 

atau media lainnya untuk memperjelas suatu permasalahan serta mendiskusikan dengan orang lain”. Dari 

pemaparan tersebut, kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang 

dalam menyampaikan gagasan, ide, informasi matematika dalam bentuk angka, tabel, symbol untuk 

mendiskusikan dengan orang lain. Kemampuan komunikasi matematis mencakup dua hal yaitu 

kemampuan komunikasi lisan dan tertulis. 

Standar komunikasi matematis dalam National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) dikutip 

dari [11], menekankan pengajaran matematika pada kemampuan siswa dalam hal: 

a. Mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan berfikir matematis (mathematical thinking) melalui 

komunikasi, 

b. Mengkomunikasikan mathematical thinking secara koheren (tersusun secara logis) dan jelas 

kepada teman, guru, dan orang lain, 

c. Menganalisis dan mengevaluasi mathematical thinking dan strategi yang dipakai orang lain, 

d. Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematika secara benar. 

[8] Menyatakan bahwa salah satu model komunikasi matematis yang dikembangkan adalah 

komunikasi model Cai, Lane, dan Jacobsin, meliputi:  

a. Menulis matematis. Siswa dituntut untuk dapat menuliskan penjelasan dari jawaban 

permasalahannya secara matematis, masuk akal, jelas serta tersusun secara logis dan sistematis, 

b. Menggambar secara matematis. Siswa dituntut untuk dapat melukiskan gambar, diagram, dan 

tabel secara lengkap dan benar. 

c. Ekspresi matematis. Siswa diharapkan dapat memodelkan permasalahan matematis secara benar, 

kemudian melakukan perhitungan atau mendapatkan solusi secara lengkap dan benar.  

Brenner dalam [11] menyatakan bahwa pembentukan kelompok-kelompok kecil memudahkan 

pengembangan kemampuan komunikasi matematis. Dengan adanya kelompok dan diskusi diharapkan 

intensitas siswa dalam mengemukakan pendapat akan semakin tinggi. Di samping itu, upaya untuk 

mengasah kemampuan komunikasi matematis [12] dapat dilakukan dengan berbagai representasi 

eksternal seperti deskripsi verbal, grafik (visual), ataupun formula. Aktivitas tersebut tidak hanya terfokus 

pada hasil akhir tetapi juga pada proses translasi seperti interpretasi pengukuran, pemodelan, dan lainnya. 
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B. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament (TGT) 

Model pembelajaran kooperatif tipe TGT merupakan model pembelajaran pertama dari Johns 

Hopkins yang dikembangkan oleh David De Vries dan Keith Edward. TGT mempunyai kemiripan 

dengan STAD, tetapi menggantikan kuis dengan turnamen di akhir minggu atau akhir pokok bahasan, 

dimana siswa memainkan game akademik dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan poin bagi skor 

timnya [13]. Menurut [7], “pembelajaran kooperatif tipe TGT merupakan salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan karena melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus 

ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan”.  

Menurut [13], terdapat lima komponen dalam model pembelajaran kooperatif tipe TGT, sebagai 

berikut :  

a. Presentasi Kelas 

Pada awal pembelajaran, materi diperkenalkan dalam presentasi di kelas dengan 

pengajaran langsung, diskusi, atau presentasi audiovisual. Siswa harus memberi perhatian 

selama presentasi kelas karena akan membantu pada saat kerja kelompok dan pada saat game 

berlangsung.  

b. Tim 

Tim terdiri dari empat atau lima siswa yang anggotanya heterogen dilihat dari prestasi 

akademik, jenis kelamin, ras, atau etnik. Fungsi utama tim adalah memastikan bahwa semua 

anggota tim benar-benar belajar dan mempersiapkan anggotanya agar bekerja lebih optimal 

pada saat game.  

c. Game 

Game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan untuk menguji pengetahuan siswa yang 

diperoleh dari presentasi di kelas dan pelaksanaan kerja tim. Game dimainkan di atas meja 

dengan tiga orang siswa mewakili tim yang berbeda. Seorang siswa mengambil sebuah kartu 

bernomor dan harus menjawab pertanyaan sesuai nomor yang tertera pada kartu tersebut.  

d. Turnamen 

Turnamen merupakan struktur dimana game berlangsung, biasanya berlangsung pada 

akhir minggu. Pada turnamen pertama, guru menunjuk siswa untuk berada di meja turnamen, 

tiga orang siswa kelompok tinggi pada meja 1, tiga berikutnya pada meja 2, dan seterusnya.  

Kompetisi yang seimbang memungkinkan para siswa dari semua tingkat berkontribusi 

maksimal terhadap skor tim sehingga mereka akan melakukan yang terbaik. 

e. Rekognisi tim 

Tim akan mendapat sertifikat atau bentuk penghargaan lain apabila skor rata-rata mereka 

mencapai kriteria tertentu. Penghargaan diberikan untuk tim bukan individu sehingga 

keberhasilan tim ditentukan oleh keberhasilan setiap anggota tim. Penghargaan tim didasarkan 

pada rata-rata poin tim, dengan ketentuan:  

TABEL 1. KRITERIA PENGHARGAAN KELOMPOK TGT  

Rata-rata Poin Tim 

Penghargaan Tim 

40 Tim Baik (Good Team) 

45 Tim Sangat Baik(Great Team) 

50 Tim Super (Super Team) 

Guru mengumumkan skor masing-masing tim dan akan memberikan penghargaan kepada 

tim dengan nilai rata-rata mencapai kriteria tertentu. Masing-masing tim akan mendapat julukan 

sesuai rata-rata poin yang telah diperoleh dalam game dan turnamen. 

Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah sebagai berikut: 

1. Guru membentuk kelompok yang beranggotakan 6 siswa secara heterogen, 

2. Siswa diminta mengajukan pertanyaan tentang beberapa hal yang belum dipahami berkaitan 

dengan materi yang dipelajari, 

3. Siswa mendiskusikan materi yang telah dibahas guru pada tiap tim yang sudah terbentuk 

dengan menggunakan lembar kerja siswa, 

4. Guru memimpin diskusi kelas untuk memvalidasi jawaban/kesimpulan dari masing-masing tim, 

5. Turnamen akademik, 

Pada awal permainan, akan diumumkan penempatan meja bagi setiap siswa dimana 

siswa dengan tingkat kemampuan homogen ditempatkan pada meja turnamen yang sama. Tiap 
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meja turnamen diberi nama atau huruf sehingga siswa tidak tahu mana meja yang tinggi dan 

mana meja yang rendah tingkatannya. Untuk memulai permainan, para siswa menarik kartu 

untuk menentukan pembaca yang pertama, yaitu siswa yang menarik nomor tertinggi. Pembaca 

pertama mengocok kartu bernomor dan mengambil kertas yang teratas, kemudian mencari soal 

yang sesuai dan membacanya dengan keras serta mencoba menjawabnya. Pembaca yang tidak 

yakin dengan jawabannya diperbolehkan menebak tanpa dikenai sanksi. Semua siswa (bukan 

hanya pembaca) harus mengerjakan soal tersebut sehingga mereka akan siap menantang, 

setelah pembaca memberikan jawabannya.  

Penantang pertama mempunyai kesempatan untuk menantang jika mempunyai jawaban 

berbeda atau melewatinya. Jika penantang pertama lewat dan penantang kedua mempunyai 

jawaban yang berbeda, maka penantang kedua diperbolehkan menjawab atau melewatinya, dan 

seterusnya sampai penantang terakhir. Setiap penantang yang memberikan jawaban berbeda 

akan memiliki konsekuensi mengembalikan kartu yang dimiliki apabila jawaban yang diberikan 

tidak tepat. Jika setiap siswa telah menjawab, menantang atau lewat, maka penantang terakhir 

mencocokkan jawabannya pada kunci jawaban. Pemain yang menjawab dengan benar dapat 

menyimpan kartu tersebut. Jika penantang memberikan jawaban salah, maka mereka mendapat 

sanksi yaitu harus mengembalikan kartu yang dimenangkan sebelumnya.  

Untuk putaran berikutnya, semua pemain berpindah posisi, yaitu penantang pertama 

menjadi pembaca, penantang kedua menjadi penantang pertama, dan seterusnya, dan pembaca 

menjadi penantang terakhir. Permainan berlanjut seperti yang telah ditentukan oleh guru sampai 

waktu habis atau kartunya habis. Apabila permainan sudah berakhir, para pemain mencatat 

jumlah kartu yang telah mereka menangkan pada lembar pencatat skor dalam game 1. Jika 

masih ada waktu, para siswa mengocok kartu lagi dan memainkan game kedua sampai waktu 

habis dan mencatat nomor kartu-kartu yang dimenangkan pada game 2 pada lembar skor. 

6. Penghargaan Tim/Kelompok 

Setelah turnamen selesai, siswa menghitung rata-rata yang diperoleh dalam satu 

kelompok. Kemudian guru memberikan penghargaan kepada masing-masing kelompok 

berdasarkan nilai rata-rata perhitungan yang mereka peroleh dari hasil turnamen. 

C. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament (TGT) dengan Teknik Kancing 

Gemerincing 

Teknik kancing gemerincing merupakan pengembangan dari teknik talking chips yang diciptakan 

oleh Spencer Kagan tahun 1992. Teknik ini pada dasarnya mengkondisikan siswa untuk bekerja sama 

dalam satu kelompok kecil dalam memecahkan dan menyelesaikan persoalan. Teknik kancing 

gemerincing merupakan salah satu dari jenis metode struktural, yaitu metode yang menekankan pada 

struktur-struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi siswa. Kagan 

mengemukakan tipe kancing gemerincing dengan istilah talking chips. Dalam pelaksanaan talking chips, 

setiap anggota kelompok diberi sejumlah kancing atau “chips” (biasanya dua sampai tiga buah). Setiap 

kali seorang siswa menyampaikan pendapat dalam diskusi, ia harus meletakan satu chip di tengah 

kelompok. Setiap anggota diperkenankan menambah pendapatnya sampai semua chip yang dimilikinya 

habis. Jika chip yang dimilikinya habis, ia tidak boleh berbicara lagi sampai semua anggota kelompoknya 

juga menghabiskan semua chip mereka. Jika semua chip telah habis, sedangkan tugas belum selesai, 

kelompok boleh mengambil kesempatan untuk membagi-bagi chip lagi dan diskusi dapat diteruskan 

kembali. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik kancing gemerincing merupakan pengembangan 

dari teknik talking chips yang diciptakan olek Kagan. Kancing gemerincing merupakan suatu teknik 

dalam model pembelajaran kooperatif yang menggunakan kancing atau benda-benda lain sebagai media 

untuk pola interaksi siswa dalam kelompok belajar dengan cara mengkondisikan setiap siswa untuk aktif 

berinteraksi dan bekerja sama pada suatu kelompok kecil untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan 

terhadap suatu lembar kerja kelompok.  

Pada teknik kancing gemerincing, masing-masing anggota kelompok mendapat kesempatan yang 

sama untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota yang 

lain. Adapun cara melaksanakan teknik kancing gemerincing ini sebagai berikut: [14] 

1. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing-kancing (dapat diganti dengan benda-

benda kecil lainnya, seperti kacang-kacangan, batang es krim, dan lain-lain), 

2. Sebelum kelompok memulai tugasnya, setiap siswa dalam kelompok mendaptkan dua atau tiga 

buah kancing (banyaknya kancing tergantung tingkat kesukaran tugas yang diberikan), 
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3. Setiap kali seorang siswa berbicara atau berrpendapat, dia harus menyerahkan salah satu 

kancingnya dan meletakkan di tengah-tengah, 

4. Jika kancing yang dimiliki siswa habis, dia tidak diperolehkan berbicara lagi sampai semua 

rekannya juga menghabiskan kancing mereka, 

5. Jika semua kancing telah habis sedangkan tugas belum selesai, kelompok diperbolehkan untuk 

membagikan kancing dan mengulangi prosedurnya kembali.  

Perbedaan langkah pada model pembelajaran kooperatif tipe TGT sebelum dan setelah dimodifikasi 

terletak pada pelaksanaan belajar dalam kelompok (tim). Langkah-langkah model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT dengan teknik kancing gemerincing sebagai berikut: 

1. Guru membentuk kelompok yang beranggotakan 6 siswa secara heterogen, 

2. Siswa melakukan pengamatan berkaitan dengan materi yang dipelajari, 

3. Siswa diminta mengajukan pertanyaan tentang beberapa hal yang belum dipahami berkaitan 

dengan materi yang dipelajari, 

4. Siswa mendiskusikan materi yang telah dibahas guru pada tiap tim yang sudah terbentuk dengan 

menggunakan lembar kerja siswa. 

Pada langkah ini dilakukan teknik kancing gemerincing, sebagai berikut: 

a. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing-kancing, 

b. Sebelum kelompok memulai tugasnya, setiap siswa dalam kelompok mendapatkan tiga buah 

kancing, 

c. Setiap kali berbicara atau berpendapat, siswa harus menyerahkan salah satu kancing dan 

meletakkan di tengah-tengah, 

d. Jika kancing yang dimiliki siswa habis, dia tidak diperolehkan berbicara lagi sampai semua 

rekannya juga menghabiskan kancing mereka, 

e. Jika semua kancing telah habis sedangkan tugas belum selesai, kelompok diperbolehkan 

untuk membagikan kancing dan mengulangi prosedurnya kembali.  

5. Guru memimpin diskusi kelas untuk memvalidasi jawaban/kesimpulan dari masing-masing 

kelompok, 

6. Dilakukan turnamen akademik, 

7. Penghargaan Tim/Kelompok. 

D. Pengambangan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dengan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe TGT dengan Teknik Kancing Gemerincing 

Kemampuan komunikasi matematis siswa diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang dalam 

menyampaikan gagasan, ide, informasi matematika dalam bentuk angka, tabel, simbol untuk 

mendiskusikan dengan orang lain. Kemampuan komunikasi matematis mencakup dua hal yaitu 

kemampuan komunikasi lisan dan tertulis. Karena pentingnya kemampuan komunikasi matematis, maka 

kemampuan komunikasi matematis ini perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika di sekolah. 

Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dengan teknik kancing gemerincing. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan teknik kancing 

gemerincing merupakan modifikasi dari model pembelajaran kooperatif tipe TGT dimana modifikasi 

dilakukan pada tahap diskusi dalam tim.  

Teknik kancing gemerincing merupakan pengembangan dari teknik talking chips yang diciptakan 

olek Kagan. Pada teknik ini, guru menyiapkan kancing atau benda-benda lainnya sebagai media untuk 

pola interaksi siswa dalam kelompok belajar dengan cara mengkondisikan setiap siswa agar aktif 

berinteraksi dan bekerja sama pada suatu kelompok kecil untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan 

terhadap suatu lembar kerja kelompok. Dengan adanya media kancing atau benda lainnya, maka siswa 

dituntut untuk lebih aktif dalam menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok menyelesaikan lembar 

kerja siswa. Setiap siswa akan menyampaikan gagasan atau ide-ide yang dipikirkan kepada teman dalam 

satu kelompok. Siswa yang awalnya merasa malu atau takut untuk berpendapat akan mencoba untuk 

mulai berpendapat. Kegiatan diskusi dalam tim akan dapat mengasah kemampuan komunikasi matematis 

siswa hususnya secara lisan. Sedangkan pada tahap turnamen, kemampuan komunikasi tertulis akan 

terasah dimana siswa menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan. Hal ini akan berdampak pada 

pengembangan kemampuan komunikasi matematis siswa.  
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