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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Efektivitas Pembelajaran

Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 352) diartikan sebagai kea-

daan berpengaruh, keberhasilan tentang usaha atau tindakan. Sutikno (2005)

mengemukakan bahwa pembelajaran efektif merupakan suatu pembelajaran yang

memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan

dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Arikunto

(2004) dalam Ayu (2012: 13) berpendapat bahwa efektivitas adalah taraf ter-

capainya suatu tujuan yang telah ditentukan.  Untuk mengukur keefektivan suatu

perlakuan adalah dengan melihat apakah tujuan yang ditentukan tercapai dengan

baik dan juga dilakukan sesuai prosedur.  Efektivitas ini merupakan suatu ukuran

seberapa jauh tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  Suatu

pembelajaran dikatakan efektif apabila tujuan pembelajaran tercapai dilihat dari

kemampuan siswa yang semakin baik dibanding sebelumnya. Lebih lanjut menu-

rut Hamalik (2004: 171), pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang

memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sendiri dengan melakukan akti-

vitas-aktivitas belajar. Penyediaan kesempatan untuk belajar secara mandiri ini

diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami makna pembelajaran yang

sedang dipelajarinya.
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Prinsip efisien dan efektifnya suatu proses pembelajaran, menurut Rohani (2004:

28) adalah apabila proses pengajarannya menggunakan waktu yang cukup sekali-

gus dapat membuahkan hasil secara cermat serta optimal.  Adapun hasilnya, me-

nurut pendapat yang dikemukakan Nasution (2002: 27) “bahwa belajar yang

efektif hasilnya merupakan pemahaman, pengetahuan, atau wawasan”. Lebih lan-

jut Mulyasa (2006: 193) menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif  jika

mampu memberikan pengalaman baru, dan membentuk kompetensi peserta didik,

serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal.  Hal ini

dapat dicapai dengan melibatkan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan penilaian pembelajaran.  Seluruh peserta  didik harus dilibatkan secara penuh

agar bersemangat dalam pembelajaran, sehingga suasana pembelajaran betul-betul

kondusif, dan terarah pada tujuan dan pembentukan kompetensi peserta didik.

Setiap pelajaran yang dipelajari siswa memiliki indikator masing-masing. Keefek-

tifan suatu pembelajaran dapat terlihat dari persentase siswa yang mencapai

ketuntasan belajar untuk masing-masing. Dalam kurikulum 2013, keefektifan

suatu pembelajaran ditentukan oleh tenaga pendidik pada setiap sekolah. Untuk

mata pelajaran matematika kemampuan yang diukur dalam pencapaian ketuntasan

belajar terdiri dari kemampuan rendah hingga kemampuan tingkat tinggi.

Jadi pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memberikan kesempat-

an pada siswa untuk belajar sehingga memperoleh pengalaman, pemahaman dan

pengetahuan serta mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan.
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2. Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu model pembelajaran yang me-

mungkinkan untuk berkembangnya keterampilan siswa dalam berpikir termasuk

di dalamnya kemampuan bernalar, komunikasi dan koneksi.  Barrows dalam Huda

(2013: 271) mendefinisikan pembelajaran berbasis masalah sebagai pembelajaran

yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah,

masalah tersebut dipertemukan pertama-tama dalam proses pembelajaran.  Dalam

proses pembelajaran akan ada masalah-masalah yang sengaja dimunculkan agar

siswa memperoleh pemahaman akan sesuatu hal.  Boud dan Felleti dalam

Husnidar, dkk. (2014: 75), yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masa-

lah adalah suatu pendekatan untuk membelajarkan siswa dalam mengembangkan

keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah sekaligus melatih

kemandirian siswa.  Savery (2006) menyatakan PBL is an instructional (and

curricular) learner-centered approach that empowers learners to conduct

research, integrate theory and practice, and apply knowledge and skills to

develop a viable solution to a defined problem. Maksudnya adalah pembelajaran

berbasis masalah  adalah pendekatan pembelajaran yang memberdayakan untuk

melakukan penelitian, mengintegrasikan teori dan praktek, dan menerapkan pe-

ngetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan solusi yang layak untuk ma-

salah yang didefinisikan.

Lebih lanjut Tan dalam Rusman (2010: 232), mengemukakan bahwa pembelajar-

an berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang di-

perlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampu-
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an menghadapi sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada.  Jadi, dalam pem-

belajaran ini siswa akan menggunakan berbagai macam kecerdasan yang dimiliki

agar dapat menyelesaikan permasalahan yang mungkin dimunculkan dalam pem-

belajaran, sehingga siswa akan memiliki kemampuan berpikir yang lebih tinggi

setelah pembelajaran.  Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan  Ibrahim dan Nur

dalam Rusman (2010: 241), pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu

pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat ting-

gi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk di

dalamnya belajar bagaimana belajar.

Jadi pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menggunakan ma-

salah-masalah dalam dunia nyata yang merangsang siswa untuk berpikir tingkat

tinggi menggunakan berbagai kecerdasan yang dimiliki sekaligus melatih keman-

dirian siswa.

Herman (2007: 49) mengemukakan lima karakteristik pembelajaran berbasis ma-

salah, yaitu

1) memposisikan siswa sebagai self-directed problem solver melalui kegiat-
an kolaboratif, 2) mendorong siswa untuk mampu menemukan masalah dan
mengelaborasinya dengan mengajukan dugaan-dugaan dan merencanakan
penyelesaian, 3) memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi berbagai alterna-
tif penyelesaian dan implikasinya, serta mengumpulkan dan mendistribusi-
kan informasi, 4) melatih siswa untuk terampil menyajikan temuan, dan
5) membiasakan siswa untuk merefleksi tentang efektivitas cara berpikir
mereka dalam menyelesaikan masalah.

Dari karakteristik pembelajaran seperti di atas, jelaslah bahwa pembelajaran ini

menuntut siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran.  Siswa didorong untuk

mampu menyelesaikan masalah dan juga menyajikan hasil temuannya, serta

mengevaluasi dirinya tentang cara berpikir saat menyelesaikan masalah.
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Dengan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik di atas akan dicapai tujuan

pembelajaran yang diharapkan.  Seperti yang dijelaskan dalam definisi pembela-

jaran berbasis masalah bahwa siswa diharapkan dapat mengembangkan kecerdas-

annya dengan berpikir tingkat tinggi serta melatih kemandirian.  Sularso (2005)

dalam Darnati, dkk. (2011: 21) mengatakan bahwa tujuan PBM antara lain:

mengembangkan basis pengetahuan untuk mendefinisikan dan mengelola problem

dalam rangka mencari pemecahan masalah, serta mengembangkan proses penalar-

an yang efektif meliputi keterampilan untuk melakukan sintesa permasalahan,

pembentukan hipotesa, penilaian kritis terhadap informasi yang tersedia, analisis

dan pengambilan keputusan.

Masalah yang ada dalam pembelajaran ini harus mampu mendukung pembelajar-

an yang diharapkan, seperti merangsang kemampuan berpikir siswa.  Duch (1996)

menyebutkan karakteristik masalah yang ada dalam PBM sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan harus sesuai dengan minat siswa dan memotivasi
mereka untuk menganalisis masalah dengan baik sehingga lebih memaha-
mi konsep yang diperkenalkan. Masalah juga harus berhubungan dengan
kenyataan di sekitar siswa, sehingga lebih mudah untuk dipahami siswa.

2. Masalah harus menuntun siswa untuk membuat keputusan atau penilaian
berdasarkan fakta, informasi, logika dan/atau rasionalisasi. Siswa harus
menentukan apakah asumsi yang telah diambil diperlukan, informasi yang
didapat relevan dan langkah-langkah yang diambil dapat menyelesaikan
masalah.

3. Dituntut kerjasama yang baik agar dapat bekerja dengan efektif menyele-
saikan masalah atau kasus yang ada.

4. Pertanyaan-pertanyaan awal dalam masalah haruslah bersifat terbuka, ter-
hubung dengan pengetahuan yang dipelajari sebelumnya, isu-isu kontro-
versional yang akan memicu opini yang beragam. Hal ini diperlukan agar
mendorong siswa berpikir secara individu di awal masalah.

5. Masalah harus memuat tujuan yang akan dicapai.

Masalah dengan karakteristik di atas akan menciptakan pembelajaran yang ideal

untuk memfasilitasi siswa berpikir dan membangun pengetahuannya untuk
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memahami konsep yang diajarkan. Dengan masalah seperti di atas guru juga akan

lebih mudah dalam mengarahkan kegiatan belajar siswa, sehingga pengetahuan

yang didapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaannya model PBL memiliki keunggulan dan kelemahan. Riyanto

(2012: 286) mengemukakan bahwa beberapa kelebihan pembelajaran berbasis

masalah adalah :

1. Peserta didik dapat belajar, mengingat, menerapkan, dan melanjutkan proses

belajar secara mandiri. Dengan belajar secara mandiri maka pembelajaran le-

bih bermakna dan pengetahuan yang didapat akan lebih mudah diingat oleh sis-

wa.

2. Peserta didik diperlakukan sebagai pribadi yang dewasa. Perlakuan ini membe-

rikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengimplementasikan pengetahu-

an atau pengalaman yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah.

Adapun untuk kelemahan model PBM yang dikemukakan oleh Wina (2006: 221)

bahwa kelemahan model PBM adalah sebagai berikut:

1. Ketika siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan sehingga

masalah yang dipelajari sulit dipecahkan maka siswa akan merasa enggan un-

tuk mencoba.

2. Keberhasilan pembelajaran ini membutuhkan waktu yang cukup banyak.

3. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha memecahkan masalah yang se-

dang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah disebutkan dan memini-

malisir kelemahan model ini, dibutuhkan proses yang sesuai dengan karakter pem-
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belajaran berbasis masalah.  Kesesuaian dan ketepatan langkah-langkah pembela-

jaran adalah suatu keharusan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan

tujuan yang diharapkan dapat tercapai.  Ibrahim dan Nur (2000) dan Ismail (2002)

dalam Rusman (2012:243) mengemukakan bahwa langkah-langkah pembelajaran

berbasis masalah adalah 1) orientasi siswa pada masalah, 2) mengorganisasi siswa

untuk belajar, 3) membimbing penyelidikan individual/kelompok, 4) mengem-

bangkan dan menyajikan hasil karya, dan 5) menganalisis dan mengevaluasi pro-

ses pemecahan masalah.

Pada langkah pertama yaitu orientasi siswa pada masalah, guru berperan dalam

menjelaskan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam

pembelajaran dan menjelaskan hal-hal yang diperlukan dalam pembelajaran.

Dilanjutkan dengan langkah kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar, siswa

akan mendapat bantuan dari guru untuk mendefinisikan dan mengatur atau me-

nyusun tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Langkah selanjutnya

adalah membimbing penyelidikan individual/kelompok, guru mendorong siswa

untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang sesuai serta melakukan ekspe-

rimen untuk mendapatkan jawaban dari masalah.  Langkah yang keempat yaitu

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, guru membantu siswa dalam

merencanakan dan menyiapkan karya sesuai yang ditentukan dan juga membantu

siswa berbagi tugas dengan temannya.  Langkah yang terakhir yaitu menganalisis

dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yang harus dilakukan guru adalah

membantu siswa mengevaluasi proses komunikasi yang mereka gunakan apakah

sudah baik atau belum.
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Jadi, berdasarkan pendapat di atas, maka pada penelitan ini langkah-langkah pem-

belajaran menggunakan model pembelajaran berbasis masalah sebagai berikut:

Langkah 1 guru mengorientasi siswa pada masalah

Langkah 2 guru mengorganisasi siwa untuk belajar

Langkah 3 guru membimbing penyelidikan individual/kelompok

Langkah 4 siswa mengembangkan dan menyajikan hasil karya

Langkah 5 guru bersama siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan

masalah.

3. Kemampuan Komunikasi Matematis

Komunikasi dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat penting, termasuk

dalam pembelajaran matematika.  Komunikasi memungkinkan siswa untuk me-

nyatakan pendapatnya mengenai sesuatu, bertukar pikiran dan informasi dengan

siswa lain, dan juga lingkungannya.  Dengan begitu akan ada diskusi yang

membahas ide-ide yang muncul, dengan diskusi kemampuan komunikasi akan

berkembang demikian juga dengan kemampuan komunikasi matematis, karena

dengan diskusi siswa dituntut menuangkan pemikiran mengenai suatu topik

matematika dalam tulisan, gambar maupun secara lisan.

Yeager, A. dan Yeager, R. (2008) dalam Izzati dan Didi (2010: 725) menyatakan

bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan untuk mengomuni-

kasikan matematika baik secara lisan, visual, maupun dalm bentuk tertulis dengan

menggunakan kosa kata matematika yang tepat dan berbagai representasi yang

sesuai serta memperhatikan kaidah-kaidah matematika.  Lebih lanjut dalam

NCTM (2000) dalam Qohar (2011: 46) menyatakan bahwa kemampuan komuni-
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kasi matematis adalah 1) menyusun dan mengkonsolidasikan berpikir matematis

siswa melalui komunikasi; 2) mengomunikasikan pemikiran matematisnya secara

koheren dan jelas dengan siswa lainnya atau dengan guru; 3) menganalisis dan

mengevaluasi pemikiran matematis dan strategi – strategi lainnya; 4) mengguna-

kan bahasa matematis untuk menyatakan ide - ide matematik dengan tepat.  Ke-

mudian Sumarmo (2008) dalam Suhedi (2012: 193) menyatakan bahwa kegiatan

yang tergolong pada komunikasi matematis di antaranya adalah:

(1) menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam
bahasa, simbol, ide, atau model matematik; (2) menjelaskan ide, situasi,
dan relasi matematis secara lisan atau tulisan; (3) mendengarkan, berdisku-
si, dan menulis tentang matematika; (4) membaca dengan pemahaman sua-
tu representasi matematis tertulis; (5) membuat konjektur, menyusun argu-
men, merumuskan definisi, dan generalisasi; (6) mengungkapkan kembali
suatu uraian atau paragrap matematika dalam bahasa sendiri.

Jadi, kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan siswa untuk

mengungkapkan pemikiran matematisnya dalam bentuk lisan, tulisan maupun

gambar dengan bahasa yang baik dan tepat, serta dapat memahami representasi

matematis dengan baik.  Dalam penelitian ini, kemampuan komunikasi matematis

yang akan diteliti adalah kemampuan komunikasi dalam bentuk tulisan meliputi

kemampuan menggambar, menulis dan ekspresi matematis dengan indikator:

a. Menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah mengguna-

kan gambar dan secara aljabar

b. Menjelaskan ide, solusi, dan relasi matematika secara tulisan

c. Menggunakan bahasa matematika dan simbol secara tepat.

Kemampuan komunikasi matematis siswa dianggap memadai ketika mencapai

rata-rata keseluruhan kemampuan matematis yaitu kriteria ketuntasan minimal

(KKM),  hal ini dikarenakan tidak ada rujukan mengenai ukuran baku kemampu-
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an komunikasi matematis yang baik.  KKM yang digunakan oleh SMPN 1

Pringsewu adalah 75, jadi kemampuan komunikasi matematis siswa dianggap ba-

ik atau memadai ketika mencapai nilai minimal 75.

Berdasarkan pembahasan di atas, pembelajaran berbasis masalah dikatakan efektif

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa apabila memenuhi dua

kriteria, yaitu:

a. Siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis  yang baik (memili-

ki skor 75 dalam skala 100) mencapai lebih dari 70% dari jumlah siswa dalam

kelas.

b. Kemampuan komunikasi matematis siswa SMPN 1 Pringsewu kelas VIII se-

mester genap tahun pelajaran 2014/2015 setelah pembelajaran lebih tinggi di-

banding sebelum pembelajaran menggunakan PBM.

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan model pembelajaran

berbasis masalah adalah sebagai berikut:

1. ”Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Penalaran Matematis Siswa

Madrasah Tsanawiyah melalui Pembelajaran Berbasis Masalah” oleh Ade

Yedi R.H. (2011), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terapat pe-

ningkatan kemampuan komunikasi dan penalaran matematis setelah dilaku-

kan pembelajaran menggunakan model PBM.

2. “Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Berpikir Kritis Matematis Sis-

wa melalui Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Strategi Teams-Assisted

Individualization” oleh Nurningsih Abdullah (2013).  Pada penelitian ini
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dapat disimpulkan bahwa PBM dengan strategi TAI dapat  meningkatkan

kemampuan komunikasi dan berpikir kritis matematis siswa.

3. “Meningkatkan Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Matematis serta Self-

Concept Siswa Mts Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah : Penelitian Kua-

si Eksperimen pada Salah Satu Mts Negeri di Kabupaten Subang”  oleh

Neneng Arwinie (2014) dengan hasil penelitian menunjukkan terdapat pe-

ningkatan kemampuan penalaran dan komunikasi serta Self-Concept siswa se-

telah pembelajaran menggunakan PBM.

Ketiga penelitian tersebut memiliki hasil yang sama yaitu menunjukkan bahwa

pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan komunikasi ma-

tematis siswa.

C. Kerangka Pikir

Penelitian tentang penerapan model pembelajaran berbasis masalah untuk me-

ningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa ini terdiri atas satu variabel

bebas dan satu variabel terikat.   Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel be-

bas adalah model pembelajaran berbasis masalah, dan yang menjadi variabel te-

rikat adalah kemampuan komunikasi matematis siswa.

Pada pembelajaran berbasis masalah, siswa dihadapkan ada masalah yang berkait-

an dengan kehidupan nyata, siswa belajar melalui permasalahan-permasalahan

yang berkaitan dengan materi yang dipelajari.  Langkah-langkah model pembela-

jaran berbasis masalah dimulai dari mengorientasi siswa pada masalah, mengorga-

nisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelom-
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pok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan menge-

valuasi proses pemecahan masalah.

Langkah yang pertama yaitu mengorientasi siswa pada masalah.  Pada tahap ini,

guru menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran yang akan dicapai, menjelas-

kan segala sesuatu yang diperlukan, dan memotivasi siswa untuk terlibat pada ak-

tivitas pemecahan masalah.  Hal ini perlu dilakukan agar siswa memiliki semangat

dan keinginan kuat saat pembelajaran, dan mengetahui tujuan dari pembelajaran

yang akan dilaksanakan.

Langkah yang kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar, pada langkah ini

guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok yang heterogen dengan tujuan

semua kelompok memiliki kemampuan yang sama, bagi siswa yang kurang mam-

pu dapat dibantu siswa yang pintar dalam kelompoknya, sehingga diharapkan a-

kan terjadi komunikasi pada kegiatan diskusi.

Langkah selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelom-

pok.  Pada tahap ini guru mengawasi kegiatan diskusi siswa dan memberikan ban-

tuan kepada siswa baik secara perorangan maupun kelompok.  Pada tahap ini akan

terjadi pertukaran informasi antar siswa dalam kelompok saat mengerjakan per-

masalahan dalam lembar kerja yang diberikan. Pada tahap ini akan mendukung

siswa mengembangkan kemampuan menggambarkan situasi masalah dan menya-

takan solusi masalah menggunakan gambar dan secara aljabar, menjelaskan ide,

solusi, dan relasi matematika secara tulisan, menggunakan bahasa matematika dan

simbol secara tepat. Sehingga kemampuan komunikasi matematisnya dapat ber-

kembang.
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Langkah yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya.  Se-

telah melakukan diskusi untuk mencari solusi dari permasalahan dalam lembar

kerja, beberapa kelompok dalam kelas akan menyajikan hasil diskusinya, dalam

kegiatan ini jelaslah diperlukan komunikasi agar informasi hasil diskusi ter-

sampaikan dengan baik, kegiatan ini juga dapat menjadi tempat belajar siswa un-

tuk bisa berkomunikasi dengan baik. Kegiatan ini akan mendukung siswa me-

ngembangkan kemampuan menggambarkan situasi masalah dan menyatakan so-

lusi masalah menggunakan gambar dan secara aljabar, menjelaskan ide, solusi,

dan relasi matematika secara tulisan, menggunakan bahasa matematika dan

simbol secara tepat. Sehingga kemampuan komunikasi matematisnya dapat ber-

kembang.

Langkah yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan

masalah.  Guru bersama-sama dengan siswa membahas hasil karya siswa, pada ta-

hap ini terjadi komunikasi, seperti tanya jawab antara guru dengan siswa maupun

antarsiswa sehingga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan menjelaskan

ide, solusi, dan relasi matematika secara tulisan, menggunakan bahasa matematika

dan simbol secara tepat. Jelaslah bahwa tahapan ini mendukung untuk melatih

komunikasi matematis siswa sehingga mengalami peningkatan kualitas.

D. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar bahwa faktor lain yang mempengaruhi

peningkatan kemampuan komunikasi matematis selain model pembelajaran

berbasis masalah dianggap memiliki pengaruh yang sama seperti pada saat

sebelum pembelajaran berbasis masalah dilakukan.
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E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis umum dalam penelitian ini adalah model pembelajaran berbasis masalah

efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII

SMPN 1 Pringsewu.

Sedangkan hipotesis khusus dalam penelitian ini adalah

1. Siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis  yang baik menca-

pai lebih dari 70% dari jumlah siswa dalam kelas.

2. Kemampuan komunikasi matematis siswa setelah pembelajaran lebih tinggi

dibanding sebelum pembelajaran menggunakan PBM.


