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ABSTRAK 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika siswa kelas VII SMP Negeri 3 Binjai dengan menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) pada materi 
Pecahan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa Kelas VII-11 SMP Negeri 3 
Binjai Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 40 orang. Objek dari penelitian 
ini adalah kemampuan komunikasi matematik siswa melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) pada materi Pecahan. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas. 

Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah tes 
kemampuan komunikasi matematika dan lembar observasi. Penelitian ini terdiri 
dari 2 siklus dan di akhir setiap siklus diberikan tes kemampuan komunikasi 
matematika. Sebelum diberikan, tes terlebih dahulu divalidkan ke validator. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
Two Stay Two Stray (TS-TS) pada materi Pecahan dapat meningkatkan 
kemampuan komunikasi matematika siswa. Hal ini dilihat dari hasil sebelum 
tindakan diberikan, pada pemberian tes awal dari 40 siswa hanya sebanyak 7 
siswa (17,5%) yang mencapai nilai ≥ 65 dengan nilai rata-rata kelas 45. Setelah 
diberi tindakan, tes kemampuan komunikasi matematik I pada siklus I, dari 40 
siswa sebanyak 24 siswa (60%) mencapai nilai ≥  65 dengan nilai rata-rata kelas 
69,4. Dari analisis data tes kemampuan komunikasi matematika II pada siklus II 
diperoleh bahwa dari 40 siswa terdapat 36 siswa (90%) yang mencapai nilai ≥  65 
dengan nilai rata-rata kelas 83,2. Berdasarkan hasil observasi, pengelolaan 
pembelajaran yang dilaksanakan peneliti pada siklus I, termasuk kategori baik 
dengan skor 2,7. Selanjutnya pada siklus II, kemampuan peneliti dalam mengelola 
pembelajaran meningkat menjadi 3,32 sehingga termasuk kategori sangat baik.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TS-TS) dapat meningkatkan 
komunikasi matematika siswa pada materi Pecahan. Saran yang diajukan kepada 
guru matematika kelas VII SMP Negeri 3 Binjai diharapkan dapat menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan menuntun siswa 
untuk selalu meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, yaitu selalu 
memancing siswa untuk selalu bertanya dan menjawab soal – soal yang diberikan, 
serta melibatkan siswa dalam proses belajar. 
 


