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Abstrak 

 
Untuk menjadi guru matematika yang mampu mengomunikasikan ide-ide matematik 

secara efektif  kepada siswanya, mahasiswa calon guru matematika harus dilatih untuk 
mampu: (1) menyebutkan dan menuliskan alasan dari setiap langkah penyelesaian masalah 
matematika yang dikemukakannya dengan masuk akal, benar, lengkap, sistematis, dan jelas; 
(2)  menggunakan istilah, gambar, tabel, diagram, notasi, atau rumus matematika secara 
tepat; dan (3) menganalisis atau menilai pikiran matematis orang lain. Kemampuan ini dapat 
dilatihkan dan ditingkatkan melalui perkuliahan.  

Pendekatan perkuliahan berbasis masalah (PBL) dengan model kolaboratif, yang  
selanjutnya disebut strategi perkuliahan kolaboratif berbasis masalah, sangat cocok 
digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis, karena dalam proses 
menyelesaikan masalah yang diberikan oleh dosen, para mahasiswa akan mengklarifikasi 
pemahaman mereka, menyampaikan ide atau gagasan kreatifnya kepada teman-teman dalam 
kelompoknya, membuat konjektur, memilih strategi penyelesaian, dan menyelesaikan 
masalah yang diberikan. Belajar dalam kelompok ditekankan pada terjadinya interaksi sosial 
melalui diskusi, dialog, saling bertanya, dan memberi pendapat untuk meningkatkan 
pemahaman masing-masing. Interaksi yang demikian ini merupakan bagian dari cara untuk 
meningkatkan kemampuan komunikasi matematis.  

Di dalam makalah ini akan dibahas keunggulan strategi perkuliahan kolaboratif 
berbasis masalah dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa 
calon guru matematika. 

 

 Kata kunci: komunikasi matematis, mahasiswa, kolabortif, berbasis masalah.  

 
Pendahuluan 

Salah satu faktor penyebab rendahnya prestasi belajar siswa dalam matematika adalah 

masih banyak siswa yang meyakini matematika sebagai pelajaran yang sulit dan sangat 

abstrak.  Akibatnya, sebagian besar siswa tidak cukup antusias dan percaya diri dalam belajar 

matematika. Juga, banyak siswa yang belajar matematika dengan menghafal, tanpa 

pemahaman yang memadai. Keyakinan terhadap matematika yang keliru ini berdampak 

negatif terhadap prestasi belajar siswa. 
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Para guru matematikalah yang berperan dalam membangun keyakinan siswa tentang 

matematika. Kunci dari gambaran siswa yang dibangun melalui interaksinya dengan para 

guru ini terletak pada apa yang telah guru-guru berikan kepada siswa selama ini, dan 

bagaimana para guru mengomunikasikannya. Pengalaman belajar matematika seperti apa 

yang sudah didapatkan para siswa dalam kelasnya, dan bagaimana selama ini para guru 

matematika mengomunikasikan konsep, struktur, teorema, atau rumus matematis kepada para 

siswa, akan berpengaruh kepada keyakinan mereka terhadap matematika.  

Oleh karena itu, program pendidikan untuk calon guru matematika haruslah menaruh 

perhatian yang sangat serius terhadap pembekalan kemampuan yang dibutuhkan mahasiswa 

untuk menjadi guru yang mampu membangun keyakinan siswa yang positip terhadap 

matematika. Diantara kebutuhan tersebut, yang saat ini masih menjadi masalah adalah 

kemampuan berkomunikasi secara matematis.  

Menyangkut kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon guru matematika, 

pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kemampuan tersebut dapat dilatihkan dan 

ditingkatkan selama mereka mengikuti perkuliahan? Tentu saja, pemilihan model dan 

pendekatan perkuliahan yang tepat akan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis mahasiswa. Pendekatan perkuliahan berbasis masalah dengan model kolaboratif  

direkomendasilkan sebagai strategi perkuliahan yang dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis mahasiswa. 

Pembahasan 

a. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Beberapa ketrampilan dari bentuk komunikasi, khususnya percakapan, bahasa tubuh, 

kontak mata, dan tulisan, sangat diperlukan oleh guru bidang apapun, terutama agar ia dapat 

menjalin interaksi yang baik dengan para siswanya, sehingga dapat menjadi fasilitator dan 

mediator yang berguna dalam mengembangkan potensi siswa. Dengan interaksi guru-siswa 

yang baik, seorang guru akan dapat mengetahui apa yang dipikirkan siswa atau apa yang 

menjadi ketidaktahuan siswa.  

Menurut Lang & Evans (2006) seorang guru perlu menjadi seorang komunikator 

yang efektif. Guru harus berkomunikasi dengan para siswa, guru lain, staf administrasi, orang 

tua siswa dan masyarakat luar. Komunikasi yang efektif menyaratkan berbagai macam 
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pengetahuan dan ketrampilan, antara lain pengetahuan diri, pengetahuan tentang mata 

pelajaran, pengetahuan tentang pendekatan pembelajaran untuk siswa, dan ketrampilan 

berkomunikasi antar perorangan. Kauchak dan Eggen (dalam Lang & Evans, 2006), 

berdasarkan pada suatu penelitian, telah mengidentifikasi 5 komponen dari komunikasi yang 

efektif, yaitu: (1) Istilah yang tepat; (2) Percakapan yang “nyambung”; (3) Isyarat untuk 

transisi; (4) Penekanan; dan (5) Kesesuaian antara tindak-tanduk verbal dan non verbal.  

Dalam matematika, komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Komunikasi 

menjadi bagian yang esensial dari matematika dan pendidikan matematika. Bagi siswa, 

terlibat dalam komunikasi matematis, baik dengan guru maupun dengan teman-temannya, 

baik secara lisan maupun tertulis, baik pada saat pembelajaran berlangsung maupun di luar 

kelas, akan sangat banyak manfaatnya untuk meningkatkan pemahaman matematis mereka. 

Menurut NCTM (2000) saat para siswa ditantang untuk berfikir dan bernalar tentang 

matematika, serta untuk mengomunikasikan hasil-hasil pemikiran mereka itu pada orang lain 

secara lisan atau tertulis, maka mereka telah belajar untuk menjadi jelas dan meyakinkan. 

Menyimak penjelasan-penjelasan orang lain juga memberi para siswa kesempatan untuk 

membangun pemahaman mereka sendiri. Percakapan-percakapan di mana gagasan-gagasan 

matematis dieksplorasi dari berbagai perspektif membantu mereka yang ikut dalam 

percakapan itu untuk mempertajam pemikiran mereka dan membuat hubungan-hubungan.  

Demikian pentingnya aspek komunikasi matematis dalam matematika ini, sehingga di 

dalam Principles & Standards for School Mathematics dari NCTM Tahun 2000 disebutkan 

bahwa  program-program pembelajaran dari pra TK hingga kelas 12  seharusnya 

memungkinkan semua siswa untuk: (1) Mengatur dan menggabungkan pemikiran matematis 

mereka melalui komunikasi; (2) Mengomunikasikan pemikiran matematis mereka secara 

koheren dan jelas kepada teman-teman, guru, dan orang lain; (3) Menganalisis dan 

mengevaluasi pemikiran dan strategi-stategi matematis dari orang lain; dan (4) Menggunakan 

bahasa matematika untuk mengekspresikan gagasan matematis secara tepat.  

Hampir sama dengan standar komunikasi matematis untuk siswa, khusus untuk calon 

guru matematika, menurut NCTM Program Standards (2003), indikator untuk kemampuan 

komunikasi matematis calon guru matematika adalah mampu: (1) Mengomunikasikan 

pikiran matematisnya secara koheren dan jelas kepada teman-temannya, para dosen, dan 

kepada yang lainnya; (2) Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan 
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ide/gagasannya secara tepat; (3) Mengelola pikiran matematisnya melalui komunikasi; dan 

(4) Menganalisis dan mengevaluasi pikiran matematis dan strategi-strategi orang lain.  

Dengan demikian, untuk mempersiapkan seseorang menjadi guru matematika yang 

mampu mengomunikasikan ide-ide matematik secara efektif  kepada siswanya, mahasiswa 

calon guru matematika harus dilatih untuk mampu: (1) menyebutkan dan menuliskan alasan 

dari setiap langkah penyelesaian masalah matematika yang dikemukakannya dengan masuk 

akal, benar, lengkap, sistematis, dan jelas, (2)  menggunakan istilah, gambar, tabel, diagram, 

notasi, atau rumus matematika secara tepat, dan (3) menganalisis atau menilai pikiran 

matematis orang lain.  

b. Perkuliahan Berbasis Masalah (PBL) 

Perkuliahan atau pembelajaran berbasis masalah (Problem based Learning- PBL), 

adalah perkuliahan yang menjadikan masalah sebagai dasar atau basis bagi mahasiswa untuk 

belajar. Menurut Duch, et.al. (2000) prinsip dasar yang mendukung konsep dari PBL ada 

sudah lebih dulu dari pendidikan formal itu sendiri, yaitu bahwa pembelajaran dimulai 

(diprakarsai) dengan mengajukan masalah, pertanyaan, atau teka-teki, yang menjadikan 

mahasiswa yang belajar ingin menyelesaikannya. Tan (2004) menyebutkan bahwa PBL telah 

diakui sebagai suatu pengembangan pembelajaran aktif dan pendekatan yang berpusat pada 

siswa, dimana masalah-masalah yang tidak terstruktur digunakan sebagai titik awal dan 

jangkar atau sauh untuk proses pembelajaran. Sedangkan Roh (2003) mengatakan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran di kelas yang mengatur atau 

mengelola pembelajaran matematika disekitar kegiatan pemecahan masalah dan memberikan 

kepada para siswa kesempatan untuk berfikir secara kritis, mengajukan ide kreatif mereka 

sendiri, dan menkomunikasikan dengan temannya secara matematis.  

Memperhatikan beberapa pengertian PBL seperti tersebut di atas dapatlah 

disimpulkan bahwa PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah 

nyata atau masalah simulasi yang kompleks sebagai titik awal pembelajaran, dengan 

karakteristik: (1) Pembelajaran dipandu oleh masalah yang menantang; (2) Para siswa 

(mahasiswa) bekerja dalam kelompok kecil; (3) Guru (dosen) mengambil peran sebagai 

fasilitator dalam pembelajaran.  
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Menurut  Ibrahim dan Nur (2000) landasan teoritik dari pembelajaran berbasis 

masalah  adalah teori John Dewey dengan kelas demokrasinya, Piaget dan Vygotsky dengan 

konstruktivismenya, dan Jerome Bruner dengan pembelajaran penemuannya, dengan akar 

intelektualnya ada pada metode Socrates yang dicetuskan pada zaman Yunani awal, yang 

menekankan pentingnya penalaran induktif dan dialog pada proses belajar mengajar.  

John Dewey memerikan agak rinci pentingnya apa yang disebut berfikir reflektif, dan 

proses yang seharusnya digunakan guru untuk membantu siswa menerapkan ketrampilan 

berfikir produktif dan ketrampilan proses. Dalam bukunya yang berjudul Democracy and 

Education (1916), Dewey telah  menggambarkan suatu pandangan tentang pendidikan. 

Menurutnya, sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas 

merupakan laboratorium untuk pemecahan masalah kehidupan yang nyata. Ilmu mendidik 

Dewey menganjurkan guru untuk mendorong siswa terlibat dalam proyek atau tugas 

berorentasi masalah dan membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan 

sosial (Ibrahim dan Nur, 2000). Dasar filosofis Dewey inilah yang digunakan dalam PBL.  

Jika Dewey telah memberikan dasar filosofis untuk PBL, maka teori konstruktivisme 

dari Piaget dan Vygotsky telah menjadi dasar teoritis untuk PBL. Piaget beranggapan bahwa 

pengetahuan tidaklah statis tetapi secara terus menerus tumbuh dan berubah pada saat siswa 

menghadapi pengalaman baru yang memaksa mereka membangun dan memodifikasi 

pengetahuan awal mereka.  

Menurut paham konstruktivisme, pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia. 

Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan obyek, 

fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka (Suparno, 1996). Sedangkan Piaget 

beranggapan bahwa berhadapan dengan tantangan, pengalaman, gejala yang baru, dan skema 

pengetahuan yang sudah dipunyai, seseorang ditantang untuk menanggapinya. Dalam 

menghadapi hal-hal baru ini dapat terjadi skema seseorang dikembangkan lebih umum atau 

lebih rinci, dapat pula mengalami perubahan total karena skema yang lama tidak cocok lagi 

untuk menjawab dan menginterpretasikan pengalaman baru. Proses asimilasi dan akomodasi 

terhadap skema ini diatur otomatis oleh keseimbangan dalam pikiran manusia. Dengan cara 

seperti inilah pengetahuan seseorang berkembang. Oleh karena itu, memberi tantangan 

kepada siswa/mahasiswa berupa masalah yang harus dipecahkannya akan menjadikan 

pengetahuan mereka berkembang.  
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Sebagaimana Piaget, Vygotsky juga percaya bahwa perkembangan intelektual terjadi 

pada saat individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang, dan ketika mereka 

berusaha memecahkan masalah yang dimunculkan oleh pengalaman tersebut. Namun 

berbeda dengan Piaget, Vygotsky memberi tempat yang lebih penting pada aspek sosial 

pembelajaran (Ibrahim dan Nur, 2000). Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial dengan 

orang lain akan memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual 

siswa. Masih terkait dengan konstruktivisme, Roh (2003) menyebutkan bahwa keefektifan 

dari PBL tergantung pada karakteristik siswa dan kebiasaan klas (classroom culture), dan 

juga tugas-tugas (masalah) yang diberikan. Para pendukung PBL yakin bahwa ketika para 

siswa mengembangkan metode atau cara untuk mengkonstruksi prosedur mereka sendiri, 

mereka sedang memadukan pengetahuan konseptual mereka dengan ketrampilan prosedural 

mereka. 

Dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, maka PBL mempunyai banyak 

keunggulan, antara lain lebih menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi masalah pada 

situasi dunia nyata, memungkinkan mahasiswa menjadi produsen pengetahuan, dan dapat   

membantu mahasiswa mengembangkan komunikasi, penalaran, dan ketrampilan berfikir 

kritis. Menutut Smith, Ericson, dan  Lubienski, yang dikutip oleh Roh (2003) kebalikan 

dengan lingkungan atau suasana kelas yang konvensional, lingkungan atau suasana kelas 

PBL memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya untuk 

menyesuaikan diri dan mengubah suatu metode atau cara kedalam situasi baru yang cocok.  

Namun demikian, tidak berarti tidak akan ada masalah bagi dosen untuk 

melaksanakan PBL. Kondisi, kemampuan awal, tingkat dan kecepatan berfikir, dan aspek-

aspek lain pada diri mahasiswa pada kelas yang heterogen, seringkali juga menjadi masalah 

tersendiri. Untuk mengatasi dampak dari keheterogenan mahasiswa, model perkuliahan  

kolaboratif dapat menjadi solusi. Selain menjembatani keheterogenan tersebut, PBL yang 

dilaksanakan dengan model perkuliahan kolaboratif juga memungkinkan setiap mahasiswa 

untuk lebih serius belajar “sesuatu” dari kelompoknya, termasuk bagaimana menyelesaikan 

masalah yang diberikan oleh dosen, sedemikian hingga setiap dari mereka akan memperoleh 

kemajuan yang bermakna.  
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c. Strategi Perkuliahan Kolaboratif Berbasis Masalah 

Mengatasi keheterogenan mahasiswa dalam berbagai aspek, khususnya aspek 

motivasi dan tingkat intelektual, maka melaksanakan perkuliahan dengan mahasiswa belajar 

dalam kelompok-kelompok dapat merupakan salah satu solusi. Namun, pertanyaan yang 

kemudian muncul adalah: bagaimana kelompok harus dibentuk, bagaimana para mahasiswa 

harus belajar dalam kelompoknya, bagaimana materi atau tugas harus diberikan, bagaimana 

cara setiap mahasiswa mengambil peran dalam kelompoknya, dan bagaimana dosen 

melibatkan diri dalam kelompok, sedemikian hingga setiap mahasiswa dapat dijamin haknya 

untuk memperoleh pembelajaran yang bermakna?  

Sato (2007) menawarkan suatu model pembelajaran sebagai solusi, yang disebut 

dengan pembelajaran kolaboratif. Menurut Sato, pembelajaran haruslah “melampaui batas 

dan melompat” melalui kolaborasi. Pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam kelompok, namun tujuannya bukan untuk mencapai kesatuan yang 

didapat melalui kegiatan kelompok, namun, para siswa dalam kelompok didorong untuk 

menemukan beragam pendapat atau pemikiran yang dikeluarkan oleh tiap individu dalam 

kelompok. Pembelajaran tidak terjadi dalam kesatuan, namun pembelajaran merupakan hasil 

dari keragaman atau perbedaan (Sato, 2007).  

Pada dasarnya pembelajaran kolaboratif merujuk pada suatu metoda pembelajaran 

dengan siswa dari tingkat performa yang berbeda bekerja bersama dalam suatu kelompok 

kecil. Setiap siswa bertanggung jawab terhadap pembelajaran siswa yang lain, sehingga 

kesuksesan seorang siswa dapat membantu siswa lain untuk menjadi sukses. Gokhale (1995) 

menyebutkan bahwa “collaborative learning fosters development of critical thinking through 

discussion, clarification of ideas, and evaluation of other’s ideas”.  Wiersema (2000) 

menyatakan bahwa “Collaborative Learning is philosophy: working together, building 

together, learning together, changing together, improving together”. Sedangkan Lang & 

Evans (2006) menyatakan bahwa “Collaborative learning is an approach to teaching and 

learning in which student interact to share ideas, explore a question, and complete a 

project”. 

Dari pengertian pembelajaran kolaboratif tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa 

model pembelajaran kolaboratif adalah suatu model pembelajaran kelompok, dengan siswa 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

Makalah Seminar Nasional UNY April 2010 8

dalam kelompok didorong untuk saling berinteraksi dan belajar bersama untuk meningkatkan 

pemahaman masing-masing. Alat yang digunakan untuk mendorong adanya interaksi 

tersebut adalah materi atau masalah yang menantang. Bentuk interaksi yang dimaksud adalah 

diskusi, saling bertanya dan menyampaikan pendapat.  

Jika dicermati pengertian pembelajaran kolaboratif sebagaimana tersebut di atas, 

maka ada kalimat kunci yang terkandung di dalamnya, yaitu pentingnya interaksi diantara 

para siswa dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman masing-masing. Ini berarti 

bahwa pada prinsipnya pembelajaran kolaboratif didasarkan pada filsafat konstruktivisme, 

khususnya konstruktivisme sosial dari Vygotsky, yaitu bahwa interaksi sosial memainkan 

peranan penting dalam perkembangan kognitif anak. Interaksi sosial dengan orang yang ada 

di sekitar anak akan membangun ide baru dan mempercepat perkembangan intelektualnya. 

Dalam penelitiannya, Vygotsky lebih memfokuskan perhatian pada hubungan dialektika 

antara individu dan masyarakat, dimana interaksi sosial dapat mempengaruhi hasil belajar 

(Suparno, 1997). Secara umum, teori Vygotsky berfokus pada interaksi sosial atas tiga faktor, 

yakni budaya (culture), bahasa (language), dan zone of proximal development (ZPD)  

(Oakley, 2004). Teori tentang ZPD dari Vygotsky ini bermakna bahwa pembelajaran terjadi 

melalui interaksi sosial guru dan teman sejawat. Melalui tantangan dan bantuan dari guru 

atau dari teman yang lebih mampu, siswa bergerak ke dalam ZPD mereka dimana 

pembelajaran terjadi. 

Pengembangan dari konsep ZPD Vygotsky ini adalah konsep scaffolding dari Bruner. 

Dengan teorinya tentang belajar penemuan, Bruner menekannya pentingnya membantu siswa 

memahami struktur dan ide kunci dari suatu disiplin ilmu, perlunya siswa aktif terlibat dalam 

proses pembelajaran, dan suatu keyakinan bahwa pembelajaran terjadi melalui penemuan 

pribadi.  Scaffolding dapat diartikan sebagai suatu proses ketika seorang siswa dibantu 

menuntaskan masalah tertentu melampaui kapasitas perkembangannya melalui bantuan dari 

seorang guru, atau orang lain yang lebih mampu (Ibrahim dan Nur, 2000). Konsep tentang 

“melampaui kapasitas perkembangannya” ini mirip dengan konsep “melampaui batas dan 

melompat” dari Sato. 

Pada dasarnya pembelajaran kolaboratif dimulai dengan pemberian masalah kepada 

mahasiswa untuk diselesaikan, dimana masalah yang diberikan sudah dipilih sedemikian 

hingga akan dapat memunculkan kolaborasi dan “membimbing” mahasiswa untuk 
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menemukan konsep, atau meningkatkan pemahaman, penalaran, koneksi, representasi, dan 

juga komunikasi. Setelah setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan beberapa saat untuk 

mengidentifikasi masalah dan merencanakan strategi penyelesaian secara individual, 

mahasiswa kemudian diminta untuk belajar dalam kelompok kecil (4 – 6 orang), hanya saja, 

ketika mahasiswa membuat kelompok dan belajar dalam kelompoknya, dosen tidak perlu 

terlalu mengatur atau terlalu ikut campur atas peran mereka dalam kelompok. Dosen hanya 

akan memfasilitasi jalannya diskusi kelompok dengan memberikan pertanyaan pancingan 

atau mendorong mahasiswa dalam kelompok untuk menyampaikan ide/gagasannya, saling 

bertanya, menjawab pertanyaan, dan beradu argumen. Demikian juga ketika mahasiswa 

diminta untuk mempresentasikan penyelesaikan masalah yang didapatkannya, maka ia tidak 

dalam peran mewakili kelompok, tetapi menyampaikan hasil belajarnya sendiri, yang 

mungkin saja sebagian diantaranya ia dapatkan dari kelompoknya. Dengan model yang 

demikian, maka dapat diharapkan masing-masing mahasiswa akan berupaya lebih keras 

untuk belajar “sesuatu” dalam kelompoknya agar dapat menyelesaikan masalah yang 

diberikan. 

Penutup 

Pendekatan perkuliahan berbasis masalah dengan model kolaboratif, yang  

selanjutnya disebut strategi perkuliahan kolaboratif berbasis masalah, sangat cocok 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi 

matematis, dan keyakinan mahasiswa terhadap matematika dan profesi guru,  karena:  

(1) Dalam PBL, basis dari perkuliahan adalah masalah, dan mahasiswa belajar dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk memecahkan masalah. Dalam proses menyelesaikan 

masalah yang diberikan oleh dosen, para mahasiswa akan mengklarifikasi pemahaman 

mereka, menyampaikan ide atau gagasan kreatifnya kepada teman-teman dalam 

kelompoknya, membuat konjektur, memilih strategi penyelesaian, dan menyelesaikan 

masalah yang diberikan. Apa yang akan dilakukan mahasiswa dalam kelompoknya 

tersebut, selain meningkatkan pemahaman, penalaran, dan kemampuan pemecahan 

masalah, juga meningkatkan kemampuan komunikasi matematis.  

(2) Dalam model pembelajaran kolaboratif, mahasiswa belajar dalam kelompok kecil untuk 

“melampaui batas dan melompat” melalui masalah atau pertanyaan yang diberikan oleh 

dosen. Belajar dalam kelompok ditekankan pada terjadinya interaksi sosial melalui 
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diskusi, dialog, saling bertanya dan memberi pendapat untuk meningkatkan pemahaman 

masing-masing. Interaksi yang demikian ini merupakan bagian dari cara untuk 

meningkatkan pemahaman, penalaran, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan 

komunikasi matematis.  
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