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Abstrak— Komponen tujuan pendidikan matematika di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) menurut Permendiknas No.22 Tahun 2006 antara lain agar peserta didik 

memiliki kemampuan memahami konsep; menjelaskan keterkaitan antar konsep dan; 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah; 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. 

Berdasarkan tujuan tersebut belajar matematika tentunya tidak hanya 

mengembangkan kemampuan matematis tetapi juga sikap siswa terhadap matematika. 

Salah satu kemampuan matematis yang harus dimiliki adalah kemampuan komunikasi 

matematis karena sesuai dengan hakikat matematika sebagai bahasa yang esensial dan 

“mathematics as a human activity”. Salah satu model pembelajaran yang dirancang 

agar dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa adalah melalui 

pembelajaran kooperatif Mood-CURDER dengan pendekatan Quantum Learning. 

Makalah ini disusun berdasarkan hasil review dari kajian pustaka dan penelitian yang 

relevan. Makalah ini membahas tentang pengertian, karakteristik, langkah/proses, dan 

efektifitas dari model pembelajaran kooperatif Mood-CURDER dengan pendekatan 

Quantum Learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. 

Kata kunci: kemampuan komunikasi matematis, pembelajaran kooperatif Mood-

CURDER, Quantum Learning 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia pendidikan, matematika merupakan salah satu pelajaran yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari – hari. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai 

dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir logis, analisis, sistematis, 

kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. SMK merupakan salah satu lembaga pendidikan formal 

di Indonesia yang sederajat dengan SMA. Perbedaan yang mendasar dari keduanya adalah dari orientasi 

lulusan yang dihasilkannya, lulusan SMA lebih dipersiapkan untuk melanjutkan ke universitas sedangkan 

lulusan SMK lebih dipersiapkan untuk dapat bekerja, namun tidak menutup kemungkinan lulusan SMK 

untuk melanjutkan ke universitas.  

Dalam buku “Principles and Standard for School Mathematics” menyatakan bahwa lima 

kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa yaitu mathematical communication; mathematical 

reasoning; mathematical problem solving; mathematical connection; dan mathematical representation 

[1]. Sedangkan berdasar Permendiknas No 22 dalam [2] tujuan pendidikan matematika di SMK antara 

lain agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; (3) 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. Berdasarkan tujuan 

pembelajaran matematika tersebut dapat ditelusuri bahwa belajar matematika tentunya tidak hanya 

mengembangkan kemampuan matematis tetapi juga sikap siswa terhadap matematika. Menurut 

Soemarmo[3] salah satu kemampuan matematis yang harus dimiliki adalah kemampuan komunikasi 

matematis karena sesuai dengan hakikat matematika sebagai bahasa yang esensial, simbol yang efisien 

dan universal serta “mathematics as a human activity”.  

PM - 1 

mailto:noe_ryanti@yahoo.co.id


                                                                                                           ISBN. 978-602-73403-0-5 

2 

 

Jika pembelajaran dipandang sebagai suatu proses yang melibatkan komunikasi, maka interaksi 

antara siswa dan guru dan antara siswa dengan siswa lainnya sangatlah penting. Namun peluang 

komunikasi muncul bukan hanya karena adanya interaksi, tetapi yang lebih penting adalah terjadinya 

transaksi antara orang yang terlibat di dalamnya untuk mengkontruksi makna. Sekalipun kemampuan 

komunikasi matematis siswa penting untuk dikembangkan, akan tetapi kenyataannya kemampuan 

komunikasi matematis siswa SMK masih rendah dan sayangnya kemampuan komunikasi matematis 

kurang mendapat perhatian guru. Guru lebih berusaha agar siswa mampu menjawab soal dengan benar 

tanpa meminta alasan ataupun meminta siswa mengkomunikasikan idenya. Kemampuan komunikasi 

matematis yang rendah dapat dilihat dari kurangnya kemampuan siswa dalam memahami soal, 

kebingungan dalam memodelkan soal, tidak terbiasa menyelesaikan soal dengan bahasa mereka sendiri 

karena terpaku dengan prosedur, tidak peduli cara menperjelas jawaban dengan bahasa matematika yang 

benar, kurang memahami bagaimana menjadi pendengar yang baik dalam diskusi, malu bertanya jika ada 

kesulitan, bahkan tidak perduli akan tujuan dan manfaat belajar matematika. Untuk itu diperlukan suatu 

strategi belajar baru yang lebih memberdayakan siswa (student centered). Sebuah strategi belajar yang 

tidak mengharuskan siswa menghafal  fakta-fakta  tetapi  sebuah  strategi  yang  mendorong  siswa  

mengkontruksi pengetahuan dibenak mereka sendiri. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran, diharapkan akan lebih menyenangkan bagi siswa, lebih bermakna dan siswa lebih 

memahami konsep yang ia pelajari serta ingatannya akan konsep tersebut lebih bertahan lama. 

Berbagai model pembelajaran dikembangkan untuk dapat meningkatkan kemampuan matematis 

siswa. Salah satunya adalah cooperative learning yang mempunyai beberapa tipe diantaranya Jigsaw, 

Team Game Tournament (TGT), Student Teams Achievement Divisions (STAD), dll [4]. Dalam 

International conference on thinking di Singapura pada tahun 1997, George M. Jacobs memperkenalkan 

pembelajaran kooperatif  Mood - Conceptual Understanding–Recall – Detect –Elaborate – Review 

(Mood-CURDER) [5]. Sedangkan dalam [6] pada tahun 1980-an Bobbi DePorter mengembangkan 

Quantum learning berdasarkan falsafah dasar bahwa belajar dapat dan harus menyenangkan. 
Matematika bukanlah pelajaran yang dapat dipelajari dengan menghafal saja akan tetapi 

diperlukan pemahaman dan penguasaan konsep. Dengan pembelajaran kooperatif diharapkan siswa 
menemukan sendiri konsep atau pengetahuannya agar siswa dapat lebih memahami dan menguasai 
konsep tersebut. Dengan mengupayakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton 
maka siswa akan aktif secara fisik, mental dan emosional. Dengan menciptakan suasana belajar yang 
optimal, maka perasaan aman, nyaman akan tumbuh dalam diri siswa sehingga mereka siap dan percaya 
diri dalam belajar.   

B. Rumusan dan Tujuan 

Alternatif solusi pembelajaran yang dapat diupayakan untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa salah satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

Mood-CURDER dengan pendekatan Quantum Learning. Apabila model pembelajaran kooperatif Mood-

CURDER dikombinasikan dengan Quantum Learning maka terciptalah kesiapan fisik, mental dan 

emosional sehingga diharapkan siswa aktif dalam belajar, berani menyampaikan gagasan dan menerima 

gagasan dari orang lain, senang dalam belajar, serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Pembelajaran 

ini telah diteliti dan diterapkan dalam menumbuhkembangkan aspek kognitif dan afektif siswa. Dengan 

demikian, karena kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu aspek kognitif yang akan 

berpengaruh terhadap hasil pembelajaran matematika, maka fokus dan tujuan dalam makalah ini adalah 

“Bagaimana efektifitas model pembelajaran kooperatif Mood-CURDER dengan pendekatan Quantum 

Learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa?”. Dalam pembelajaran 

kooperatif Mood-CURDER dengan pendekatan Quantum Learning ini diharapkan akan dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa sehingga siswa dapat mengkomunikasikan 

matematika dan berkomunikasi secara matematis. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penyusunan makalah ini dilakukan berdasarkan hasil review dari kajian pustaka dan penelitian 

yang relevan. Metode yang digunakan meliputi: 

1. Perumusan masalah diperlukan agar permasalahan yang dibahas dalam makalah ini jelas dan fokus. 

2. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan dengan 

mencari sumber-sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan, berupa buku-buku, jurnal, 

artikel, tesis dan sebagainya.  

3. Pembahasan dilakukan dengan pendekatan teoritik berdasarkan hasil studi pustaka. Proses analisis dan 

sintesis data yang dilakukan dalam penulisan artikel ini mencakup reduksi data dan sajian data. 
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4. Penarikan kesimpulan menggunakan teknik induksi berdasarkan uraian pada pembahasan dan 

perumusan saran dilakukan untuk memberikan rekomendasi pengembangan dan penelitian yang 

memungkinkan untuk dilakukan selanjutnya.  
 

III. PEMBAHASAN 

 

A. Pembelajaran Kooperatif  Mood-CURDER 

Dalam [5] menyatakan bahwa Mood-CURDER merupakan gabungan kata yang terdiri dari Mood, 

Conceptual Understanding, Recall, Detect, Elaborate, dan Review. 

1. Mood (Suasana Hati) 

Mood adalah istilah dalam bahasa inggris yang artinya suasana hati. Dalam belajar suasana hati 

yang positif bisa menciptakan semangat belajar sehingga konsentrasi belajar menjadi maksimal dan 

informasi dapat diserap sebaik mungkin. Oleh karena itu menurut Izzati [7] jika suasana hati tidak 

mendukung, maka kemungkinan konsentrasi akan terbuyarkan oleh hal-hal yang tidak penting. 

Suasana hati yang menyenangkan, terbebas dari rasa takut dan menegangkan, akan memungkinkan 

potensi siswa dapat berkembang secara optimal, memunculkan sikap percaya diri, yakin, dan berusaha 

semaksimal mungkin mencapai keberhasilan. 

2. Conceptual Understanding (Pemahaman Konsep) 

Dalam [8] menyatakan bahwa pemahaman adalah mengerti benar atau mengetahui benar. 

Pemahaman juga dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran, maka belajar berarti harus 

mengerti makna dari sesuatu, maksud dan implikasinya serta aplikasinya. Mengerti maksud dan 

mampu menangkap makna adalah tujuan akhir pembelajaran. Konsep matematika tersusun secara 

hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis mulai dari konsep yang paling sederhana sampai kompleks, 

oleh karena itu dalam mempelajari matematika haruslah runtun. Yang perlu diperhatikan adalah 

pemahaman tidak hanya sekedar tahu akan tetapi mampu menerapkan apa yang diketahui tersebut 

dalam memecahkan suatu persoalan[7]. 

3. Recall (Pengulangan) 

Pengulangan adalah usaha aktif untuk memasukkan informasi dari ingatan jangka pendek ke 

ingatan jangka panjang. Menurut Juanda dalam [9] pengulangan dapat dilakukan dengan “mengikat” 

fakta ke dalam ingatan visual, auditorial, atau fisik. Otak memiliki banyak perangkat ingatan, semakin 

banyak perangkat (indra) yang dilibatkan maka semakin baik pula suatu informasi dapat dicatat dan 

diingat. Sejalan dengan itu, dalam [6] dinyatakan bahwa melalui pengulangan, sel sel saraf menjadi 

terhubung untuk memudahkan dalam mengingat informasi. Pengulangan dapat dilakukan dengan 

membaca ulang, merangkumnya dengan bahasa sendiri yang lebih mudah dipahami, menulis ulang 

atau bahkan membuat penyelesaian soal dengan cara yang berbeda yang secara otomatis menuntut 

siswa untuk mengingat kembali konsep yang telah mereka ketahui sebelumnya yang berkaitan dengan 

persoalan yang diberikan. 

4. Detect (Pendeteksian) 

Detect adalah aktifitas yang dilakukan untuk mendeteksi kekurangan, atau kealfaan dari materi 

yang dipelajari. Isi atau materi pembelajaran merupakan komponen yang penting dalam pembelajaran 

akan tetapi yang tak kalah pentingnya adalah keberhasilan suatu proses pembelajaran diukur dari 

sejauh mana siswa dapat menguasai materi yang disampaikan guru. Apabila siswa bisa mendetaksi 

kekurangan dari suatu materi ini artinya siswa sudah mulai memahami materi secara lebih 

mendalam[5]. 

5. Elaborate ( Pengelaborasian) 

Elaborate dalam [5] adalah kemampuan menambah suatu situasi atau masalah sehingga menjadi 

lengkap, dan merincinya secara detail. Pertanyaan yang dapat diajukan pada saat elaborasi adalah:  

kritik apa yang hendak diajukan; cara mengaplikasikan materi tersebut ke dalam hal yang disukai; 

cara membuat informasi atau materi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh orang lain. 

Menurut [9] elaborasi dalam pembelajaran matematika dapat dilakukan pada solusi atau pemecahan 

masalah dari soal yang dikerjakan yang dapat berupa tabel, grafik, gambar, model atau kata-kata. 

Dengan pengelaborasian, maka solusi yang dihasilkan akan lebih mendalam dan sempurna. 

6. Review (Pelajari kembali) 

Me-review materi pelajaran yang sudah disampaikan, akan sangat bermanfaat untuk memanggil 

informasi dari ingatan dan agar terhindar dari mudah lupa sehingga pembelajaran akan berlangsung 

efektif [7]. Mengingat adalah proses menerima, menyimpan dan memanggil kembali informasi yang 

sudah disimpan. Proses mengingat akan lebih efektif apabila individu memiliki minat yang besar, 

motivasi yang kuat, dan memiliki metode tertentu dalam pembelajaran. Oleh karena itu dengan 
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mempelajari kembali suatu materi yang telah dipelajari merupakan suatu usaha penekanan 

(reinforcement) agar ingatan itu tidak mudah lepas dan bisa tersimpan dalam jangka waktu yang lama. 

Dalam pembelajaran matematika kegiatan review ini dapat dilakukan dengan memeriksa dan 

mendiskusikan hasil pekerjaan di dalam kelompok, antar kelompok ataupun di depan kelas. 

 

B. Pendekatan Quantum Learning 

Quantum Learning dikembangkan sejak awal tahun 1980-an dan menemukan bentuknya di 

SuperCamp. Di SuperCamp, Bobbi DePorter dan Mike Hernacki awalnya bekerja menciptakan program 

sepuluh hari yang mengombinasikan penumbuhan rasa percaya diri, ketrampilan belajar, dan kemampuan 

berkomunikasi dalam suatu lingkungan yang menyenangkan. Kurikulum SuperCamp adalah kombinasi 

dari beberapa unsur yaitu ketrampilan akademis, ketrampilan dalam hidup, dan prestasi fisik yang 

berdasarkan falsafah dasar yaitu belajar dapat dan harus menyenangkan. 

Menurut DePorter dalam [6], Quantum Learning berakar dari upaya Georgi Lozanov, seorang 

pendidik berkebangsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan “suggestology” atau “suggestopedia”. 

Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil belajar, dan setiap detail apapun 

memberikan sugesti positif atau negatif. Beberapa teknik yang digunakan untuk memberi sugesti positif 

adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan Belajar Yang Optimal 

Belajar atau bekerja pada lingkungan yang menyenangkan, akan memudahkan siswa membuka 

diri untuk mengembangkan kemampuan. Cara menata perabotan, adanya iringan musik, tanaman, 

penataan cahaya, dan bantuan visual di dinding merupakan kunci menciptakan lingkuangan belajar 

yang optimal.  

2. Iringan Musik: Kunci Menuju Quantum Learning  

Musik sangat penting dalam Quantum Learning karena musik sebenarnya berhubungan dan 

mempengaruhi kondisi fisiologis. Selama melakukan pekerjaan mental yang berat, tekanan darah dan 

denyut jantung cenderung meningkat, dan otot–otot menjadi tegang. Sedangkan selama relaksasi 

denyut jantung dan tekanan darah menurun, dan otot–otot mengendur. Biasanya, akan sulit 

berkonsentrasi ketika benar–benar relaks dan sebaliknya sulit untuk relaks ketika berkonsentrasi 

penuh. 

Georgi Lozanov mencari cara untuk mengkombinasikan pekerjaan mental yang menekan dengan 

fisiologi relaks dengan suatu percobaan  intensif bahwa musik membuat pikiran selalu siap dan 

mampu berkonsentrasi. Musik yang menurutnya paling membantu adalah musik barok, seperti Bach, 

Handel, Pachelbel, dan Vivaldi. Para komposer ini menggunakan ketukan yang sangat khas dan pola–

pola yang secara otomatis menyinkronkan tubuh dan pikiran. Musik barok ini kebanyakan mempunyai 

tempo enam puluh ketukan per menit, yang sama dengan detak jantung rata–rata dalam keadaan 

normal. 

3. Ikuti Tanda–Tanda Positif  

Tanda–tanda positif yang dapat memberi semangat agar dapat melakukan hal yang membanggakan 

dalam hidup adalah rangsangan visual yang mengingatkan bahwa semua orang mampu untuk menjadi 

orang yang istimewa. DePorter dalam [6] menyarankan beberapa hal yang dapat dimanfaatkan dalam 

tempat kerja, yaitu pemacu semangat seperti slogan atau kata–kata mutiara, sertifikat dan penghargaan 

yang telah diterima, bentuk–bentuk dukungan berupa foto–foto saat berada pada puncak prestasi, serta 

catatan, hadiah, atau penghargaan.  

4. Mencatat yang Efektif 

Mencatat yang efektif merupakan salah satu kemampuan yang penting dalam belajar. Mencatat 

dapat meningkatkan daya ingat, pikiran manusia yang menakjubkan dapat menyimpan segala sesuatu 

yang dilihat, didengar dan dirasakan. Tujuan mencatat adalah membantu mengingat apa yang 

tersimpan dalam memori. Beberapa teknik yang dapat dilakukan adalah dengan membuat peta pikiran 

yang sesuai dengan cara kerja otak, dan membuat catatan “Tulis dan Susun” yaitu dengan menulis 

poin-poin utama dalam pembelajaran dan menyusun pemikiran, kesan, pertanyaan mengenai materi 

yang disampaikan. 

5. Konsolodasi (Waktu Untuk Berhenti) 

DePorter dalam [6] mengatakan alasan mengapa jeda sangat penting, yaitu: dalam belajar, hal 

yang paling diingat dengan baik adalah informasi yang dipelajari pertama dan terakhir, jika sering 

melakukan jeda berarti semakin banyak awal dan akhir sehingga semakin banyak informasi yang 

diingat; ketika pikiran letih, perubahan keadaan mental yang terjadi selama jeda akan menyegarkan 

kembali sel–sel otak untuk langkah berikutnya. 
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C. Kemampuan Komunikasi Matematik 

Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin 

disampaikan. Matematika dipandang sebagai bahasa karena “dalam matematika terdapat sekumpulan 

lambang/simbol dan kata (baik kata dalam bentuk lambang)”. Misalnya “ >” yang melambangkan kata 

“lebih besar”, maupun kata yang diadobsi dari bahasa biasa, misalnya kata “fungsi” yang dalam 

matematika menyatakan suatu hubungan dengan aturan tertentu antara unsur-unsur dalam dua buah 

himpunan. Simbol-simbol matematika bersifat “artificial” yang baru memiliki arti setelah sebuah makna 

diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan simbol dan rumus yang 

kering akan makna. Dalam [8] dinyatakan, komunikasi berarti pengiriman dan penerimaan berita atau 

pesan antara dua orang atau lebih. Hal ini berarti, komunikasi terjadi minimal antara dua orang yang 

saling memberi dan menerima informasi agar pada akhirnya terbentuk suatu pemahaman yang disepakati 

bersama. Interaksi yang terjadi baik secara tertulis maupun lisan antara pemberi pesan dan penerima 

pesan, dapat berlangsung searah, dua arah bahkan banyak arah. Dalam pembelajaran matematika 

komunikasi memegang peranan penting.  

Fuata dalam [10] menyatakan bahwa “working and communicating mathematically is being 

encouraged as part of everyday mathematical learning in scholls”. Komunikasi dijadikan sebagai alat 

baik bagi guru maupun siswa untuk dapat memahami matematika dengan cara bertukar pendapat atau 

gagasan, menyampaikan pendapat serta menjadikan siswa sebagai pribadi yang meyakinkan. Hal senada 

dikemukakan Asiskin dalam [10] yang pada intinya peran komunikasi dalam pembelajaran matematika 

dapat dirangkum sebagai berikut: melalui komunikasi yang dilakukan dalam pembelajaran dapat 

mengeksploitasi matematika dalam berbagai sudut pandang; komunikasi dapat dijadikan alat untuk 

mengukur pemahaman; komunikasi dalam pembelajaran matematika sangat penting untuk 

pengkontruksian pengetahuan matematik, pengembangan kemampuan pemecahan masalah, 

menumbuhkan rasa percaya diri serta peningkatan ketrampilan sosial. 

Kemampuan komunikasi menjadi sangat penting ketika siswa diharapkan mampu menyatakan, 

menjelaskan, menggambarkan, mendengarkan, menanyakan dan bekerjasama sehingga dapat membawa 

siswa pada pemahaman yang mendalam tentang matematika. Kemampuan siswa mengkomunikasikan 

gagasan atau jawabannya sangat mempengaruhi penilaian guru terhadap siswa. Terkadang karena kurang 

terampilnya mengkomunikasikan gagasan atau jawaban tersebut terkadang siswa dianggap tidak paham. 

Sejalan dengan hal itu dalam [12] menyatakan bahwa komunikasi memainkan peranan penting dalam 

membantu siswa mengkontruksi hubungan antara gagasan intuitif informal mereka dengan simbol dan 

bahasa abstrak matematika; juga memainkan peranan kunci untuk membantu siswa membuat hubungan 

penting antara fisik, piktorial, grafik, simbolik, verbal dan representasi mental dari ide-ide matematika. 

Dalam [12], pada kelas 9-12, kurikulum matematika harus memasukkan pengembangan bahasa 

berkelanjutan dan simbolisasi untuk mengkomunikasikan ide-ide matematis sehingga siswa dapat (1) 

mengungkapkan dan menjelaskan pemikiran mereka tentang ide-ide matematika dan hubungan-

hubungannya; (2) merumuskan definisi secara matematik dan membuat generalisasi yang diperoleh 

melalui investigasi; (3) mengungkapkan ide-ide matematik secara lisan dan tulisan; (4) menyajikan 

matematika tertulis dengan pemahaman; (5) menjelaskan dan mengajukan pertanyaan yang dihubungkan 

dengan matematika tentang yang mereka baca atau dengar; (6) menghargai nilai ekonomis, kekuatan, dan 

keindahan notasi matematika dan perannya dalam mengembangkan ide-ide matematika. 

Sedangkan menurut Soemarmo [3] kegiatan yang tergolong pada komunikasi matematik di 

antaranya adalah: (1) melukiskan atau merepresentasikan benda nyata, gambar dan diagram dalam bentuk 

ide dan atau simbol matematika; (2) menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau 

tulisan dengan menggunakan benda nyata, gambar, grafik dan ekspresi aljabar; (3) menyatakan peristiwa 

sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika atau menyusun model matematika suatu peristiwa; (4) 

mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; (5) membaca dengan pemahaman suatu 

representasi matematik; (6) menyusun konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan 

generalisasi; (7) mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragrap matematika dalam bahasa sendiri. 

Lebih jauh lagi [1] menjelaskan penilaian kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan matematika 

harus memberikan bukti bahwa siswa dapat (1) menyatakan ide-ide matematik dengan berbicara, menulis, 

mendemonstrasikan, dan menggambarkannya secara visual; (2) memahami, menafsirkan, dan menilai ide-

ide matematika yang disajikan  dalam bentuk tulisan, lisan, atau visual; (3) menggunakan kosa kata, 

notasi, dan struktur matematik untuk menyajikan kembali ide-ide, menggambarkan hubungan, dan 

memodelkan situasi. 

Berdasarkan  pendapat-pendapat tersebut, kemampuan komunikasi matematik adalah kemampuan 

(1) melukiskan atau merepresentasikan benda nyata, gambar dan diagram dalam bentuk ide dan atau 

simbol matematika; (2) menjelaskan dan menilai ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan, tulisan 
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atau visual; (3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika atau menyusun 

model matematika suatu peristiwa; (4) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; (5) 

membaca dengan pemahaman suatu representasi matematik; (6) menyusun konjektur, menyusun 

argumen, merumuskan definisi dan generalisasi; (7) mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragrap 

matematika dalam bahasa sendiri.  

 

D. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif Mood-CURDER dengan Pendekatan Quantum Learning 

Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu dipastikan bahwa lingkungan kelas dalam kondisi 

yang bersih, nyaman, cukup pencahayaan, terpasang poster dan tanda-tanda positif, sehingga tercipta 

lingkungan belajar yang optimal. Menurut izzati dalam [7] langkah  pembelajaran kooperatif Mood-

CURDER dengan Pendekatan Quantum Learning adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dibagi kedalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4 orang. Kemampuan siswa 

dalam tiap kelompok heterogen. Kemudian setiap kelompok dibagi lagi menjadi dua pasangan dyad, 

yaitu dyad -1 dan dyad -2. 

2. Guru memberikan apersepsi dengan mengajak siswa untuk berdiskusi tentang hal-hal yang terkait 

dengan pokok bahasan, memotivasi siswa sehingga Mood siswa terbangun.(Mood). Pada tahap 

membangun mood guru dapat menayangkan video yang terkait dengan pembelajaran ataupun video 

motivasi sehingga siswa secara fisik, mental ataupun emosional siap untuk belajar[11]. 

3. Guru membahas materi pendahuluan dan memberikan tugas kepada masing-masing pasangan dyad. 

Masing-masing anggota dyad-1 mengerjakan tugasnya kemudian didiskusikan dengan pasangan, 

untuk kemudian dikoreksi jika ada kekeliruan. Hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan dyad-2. 

(Conceptual understanding). Dalam diskusi ini diharapkan siswa akan memperoleh pemahaman 

konsepnya sendiri [9]. 

4. Setelah masing-masing pasangan dyad-1 dan dyad-2 selesai mengerjakan tugas, mereka saling 

bertukar jawaban untuk kemudian dikoreksi lagi satu sama lain sehingga terbentuklah laporan yang 

lengkap untuk seluruh tugas hari itu.(recall, detect).  

5. Masing-masing anggota kelompok melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi terhadap laporan yang 

akan dikumpulkan. Laporan terhadap tugas-tugas yang telah dikerjakan disusun 

perkelompok.(elaborate) 

6. Beberapa perwakilan kelompok mempresentasikan di depan kelas, kemudian laporan yang disusun ini 

dikoreksi, dikomentari, dinilai dalam diskusi kelas. Dalam tahap ini siswa dapat diminta membuat 

catatan dengan peta pikiran ataupun catatan dengan bahasa mereka sendiri.(review). 

Menurut Nur [11] dalam pembelajaran iringan musik dapat dipasang pada saat mereka diskusi atau 

diwaktu- waktu tertentu. Waktu jeda juga dapat ditentukan oleh guru ataupun siswa. Untuk mengisi 

waktu jeda guru dapat memutar video motivasi, melakukan relaksasi, memutar lagu yang disenangi siswa 

ataupun meminta siswa bercerita tentang pengalaman hidupnya yang menarik. 

 

E. Efektifitas Pembelajaran Kooperatif Mood-CURDER dengan Pendekatan Quantum Learning 

Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif Mood-CURDER dapat memperkuat 

pembelajaran karena anggota kelompok secara verbal dituntut untuk dapat mengemukakan, menjelaskan, 

memperluas, dan mencatat ide-ide utama dari suatu informasi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

dalam diskusi diarahkan untuk mengetahui “Bagaimana bisa memperoleh suatu penyelesaian masalah?” 

dan tidak sekedar “Apa penyelesaian masalahnya?”. 

Menurut Johari [10] pembentukan kelompok-kelompok kecil dan pasangan dyad dilakukan agar 

siswa lebih berani dalam mengemukakan pendapatnya sehingga memungkinkan timbulnya komunikasi 

dan interaksi yang lebih baik. Dengan kata lain intensitas seorang siswa dalam mengemukakan 

pendapatnya akan semakin tinggi. Sehingga memberikan peluang yang lebih besar untuk 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut 

Izzati [7] pada saat pembagian kelompok perlu diperhatikan komposisi siswa yang pandai, sedang, dan 

kurang. Kehadiran siswa pandai dapat menjadi tutor sebaya untuk rekan-rekannya. Bantuan belajar dari 

teman sebaya dapat menghilangkan kecanggungan, dan bahasa dari teman sebaya lebih mudah dipahami. 

Tidak ada rasa enggan, rendah diri, malu dan sebagainya untuk bertanya maupun minta bantuan kepada 

teman sebaya. Guru berperan penting dalam menentukan dan mempertimbangkan anggota-anggota 

pasangan atau kelompok serta memfasilitasi jalannya diskusi agar pembelajaran lebih optimal. Guru harus 

dapat berperan sebagai sebagai fasilitator, moderator, organisator dan mediator yang baik. 

Membangun Mood siswa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: menata ruang belajar yang 

optimal; pemasangan tanda-tanda positif; pemasangan musik latar; pemutaran video-video motivasi dll 

[11]. Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah siswa diberi hak untuk menentukan pasangan dyadnya dan 
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kelompoknya agar siswa merasa nyaman. Jika Mood sudah terbangun maka akan muncullah sikap positif 

dalam belajar. Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil belajar, dan setiap 

detail apapun memberikan sugesti positif atau negatif. Sugesti yang positif akan membangun kesiapan 

dan percaya diri siswa dalam belajar. Kesiapan dan kepercayaan diri inilah yang akan mendorong siswa 

untuk berani menkomunikasikan gagasan/idenya baik secara lisan atau tertulis. 

Dalam pembelajaran kooperatif Mood-CURDER dengan pendekatan Quantum Learning siswa 

diberi kesempatan untuk mengembangkan pengalaman mereka dan mempertajam pemikiran mereka, 

yaitu ketika siswa mengkomunikasikan hasil pemikiran mereka kepada orang lain secara lisan atau 

tertulis, belajar untuk menjelaskan dan meyakinkan orang lain, dan mendengarkan gagasan atau 

penjelasan orang lain. Dari interaksi tersebut diharapkan pemahaman siswa akan terbangun, sehingga 

mereka menemukan konsep mereka sendiri(conceptual understanding). Selain itu jika siswa memiliki 

kesempatan, dorongan dan dukungan untuk berbicara, menulis, membaca, mendengar dalam kelas 

matematika akan memiliki keuntungan ganda, yaitu mereka berkomunikasi untuk belajar matematika dan 

mereka belajar berkomunikasi secara matematika. Di samping itu pada langkah detect dan elaborate 

memungkinkan sang korektor menghubungkan informasi-informasi yang penting dengan pengetahuan 

yang telah dimiliki sebelumnya (recall). Pada kegiatan review siswa dapat merangkum secara total 

seluruh kegiatan pembelajaran mulai dari menemukan konsep, menelaah kekurangan dan kelebihannya, 

mengembangkan, dan pada akhirnya membentuk atau menyusun kembali konsep mereka sendiri bahkan 

mungkin dengan bahasa mereka sendiri. Secara keseluruhan proses tersebut bertujuan agar informasi baru 

tidak lepas, akan tetapi membekas dalam ingatan. 

Dalam pembelajaran kooperatif menurut Juanda [9] menekankan pentingnya kemampuan 

berbahasa atau keterampilan verbal siswa dalam mengulang dan merekontruksi informasi, untuk 

dipahami dan dijadikan sebagai miliknya yang kemudian mampu dikomunikasikan kembali dengan baik 

secara tertulis ataupun lisan. Dari konflik-konflik verbal yang terjadi selama pembelajaran maka siswa 

akan semakin terbiasa dan pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan komunikasi matematisnya. 

Suasana kelas yang demokratis, yang saling membelajarkan memberi peluang lebih besar dalam 

memberdayakan potensi siswa secara maksimal. Dengan melibatkan penggunaan keahlian membaca, 

mengungkapkan dan merefleksikan pikiran (menulis), mendengarkan, menjelaskan dan adu argumentasi 

dalam diskusi maka akan terjadi peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa. Kegiatan dalam 

pembelajaran kooperatif Mood-CURDER dengan pendekatan Quantum Learning akan mendorong 

tercapainya indikator kemampuan komunikasi matematis. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Komunikasi adalah bagian yang esensial dari matematika dan pendidikan matematika. Karena 
begitu pentingnya kemampuan komunikasi matematis, dalam kurikulum nasional kemampuan ini 
ditetapkan sebagai salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah. Kemampuan komunikasi yang 
dimaksud adalah kemampuan siswa yang melibatkan penggunaan keahlian membaca, menulis, 
menyimak, menelaah, mendengar, berdiskusi, menginterpretasi, mengevaluasi simbol, ide, istilah serta 
informasi matematika. Dari rangkaian pembelajaran kooperatif Mood-CURDER dengan pendekatan 
Quantum Learning terdapat langkah-langkah yang mendukung pada peningkatan kemampuan komunikasi 
matematis karena siswa diberi kebebasan untuk belajar secara aktif dan menyenangkan dalam lingkungan 
belajar yang optimal. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran kooperatif Mood-CURDER dengan pendekatan Quantum Learning memiliki potensi besar 
dalam peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa.  

B. Saran 

Setelah memaparkan hasil kajian teoritis, disarankan kepada para peneliti agar melakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai model pembelajaran kooperatif Mood-CURDER dengan pendekatan 
Quantum Learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Dalam penerapan 
model pembelajaran kooperatif Mood-CURDER dengan pendekatan Quantum Learning mungkin akan 
menemukan siswa yang super aktif maupun yang pasif, untuk memacu siswa yang pasif guru dapat 
menambahkan cerita/video yang memacu siswa untuk dapat bersikap positif, baik terhadap pelajaran 
matematika maupun terhadap pembelajaran matematika. Guru harus dapat berperan sebagai sebagai 
fasilitator, organisator , motivator dan mediator yang baik agar suasana kelas lebih hidup dan lebih 
bermakna.  
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