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ABSTRAK

PENGARUH MODEL RECIPROCAL TEACHING
TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN

KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII Semester Ganjil SMP Negeri 3

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

Devi Putri Permatasari

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model

reciprocal teaching terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis

siswa. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 3

Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 yang terdistribusi dalam 10 kelas.

Sampel penelitian adalah siswa kelas VIII-F dan VIII-G yang ditentukan dengan

teknik purposive random sampling. Penelitian ini menggunakan desain pretest-

posttest control group design. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

diperoleh kesimpulan bahwa model reciprocal teaching berpengaruh terhadap

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa.

Kata kunci: komunikasi matematis, konvensional, reciprocal teaching
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya perkembangan zaman, manusia dituntut untuk terus ber-

kembang demi melangsungkan kehidupannya.  Salah satu faktor yang berperan

bagi manusia untuk berkembang adalah pendidikan. Pendidikan yang diseleng-

garakan dengan baik akan menciptakan generasi-generasi yang berkualitas

sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.

Pendidikan merupakan suatu proses belajar yang terarah dengan tujuan untuk

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Berdasarkan Undang-Undang

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2003)

menyatakan bahwa

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional tertera bahwa jalur pendidikan di Indonesia terdiri

dari tiga macam, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan

informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan ber-
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jenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

tinggi.

Salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari dalam pendidikan formal adalah

pelajaran matematika. Matematika diberikan kepada siswa sebagai bekal untuk

dapat berfikir logis, analitis, kritis, kreatif dan sistematis. Dengan dibekali ber-

pikir seperti itu, maka generasi-generasi penerus akan lebih mudah untuk

menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang akan terus maju.

Salah satu tujuan pembelajaran matematika menurut Badan Nasional Standar

Pendidikan (BNSP) (2006: 30) adalah agar siswa memiliki keterampilan

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

memperjelas keadaan atau masalah atau dapat pula disebut sebagai kemampuan

komunikasi matematis. Dengan demikian, jelas bahwa kemampuan komunikasi

matematis siswa merupakan aspek penting yang harus dikembangkan dalam diri

siswa.

Maulana (2008: 44) menyatakan bahwa komunikasi matematis adalah cara untuk

mengekspresikan ide dan proses matematika, baik secara lisan maupun tertulis.

Komunikasi matematis secara lisan adalah cara mengungkapkan atau menyatakan

ide matematis secara langsung, sedangkan komunikasi matematis secara tertulis

adalah cara mengungkapkan atau menyatakan ide matematis melalui tulisan.

Melalui komunikasi, ide-ide matematis dan cara berfikir siswa dapat tersam-

paikan.  Jelaslah bahwa kemampuan komunikasi matematis sangat penting dimi-

liki setiap siswa karena dengan adanya kemampuan komunikasi matematis siswa

mampu secara lisan maupun tertulis mengkomunikasikan gagasan/ide matematis
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dengan simbol, tabel, grafik/diagram untuk memperjelas keadaan atau masalah

yang dihadapi.

Berdasarkan hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA)

di bawah Organization Economic Cooperation and Development (OECD) pada

tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65

negara dalam pemetaan kemampuan matematika, membaca, dan sains (OECD,

2013:19). Skor kemampuan matematika adalah 375 dengan skor rata-rata

kemampuan matematika dunia adalah 494. Literasi matematika pada PISA

tersebut fokus kepada kemampuan siswa dalam menganalisa, memberikan alasan,

dan menyampaikan ide secara efektif, merumuskan, memecahkan, dan

menginterpretasi masalah-masalah matematika dalam berbagai bentuk dan situasi.

Kemampuan-kemampuan tersebut erat kaitannya dengan kemampuan komunikasi

matematis siswa. Dengan demikian data-data tersebut menunjukkan bahwa

kemampuan komunikasi matematis siswa Indonesia masih tergolong rendah.

Rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa juga dialami siswa di SMP

Negeri 3 Bandar Lampung yang mempunyai karakteristik yang sama dengan

sebagian besar SMP di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Berdasarkan

hasil wawancara dengan salah satu guru matematika di SMPN 3 Bandar

Lampung, secara umum kemampuan komunikasi matematis siswa masih rendah.

Hal ini ditunjukkan dari kemampuan siswa menyatakan ide-ide matematis melalui

tulisan, seperti penulisan simbol-simbol matematika yang masih sering salah.

Ketika guru menjelaskan materi, siswa cenderung diam dan hanya mendengarkan

penjelasan guru.  Banyak siswa yang tidak berani bertanya apabila ada yang
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belum dipahami dan ketika diberi pertanyaan oleh guru siswa kurang berani untuk

menjawab, hal ini membuat kemampuan komunikasi matematis siswa kurang

berkembang. Upaya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis

siswa dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi

dan saling berkomunikasi dengan siswa lain.  Pembelajaran yang dapat

memberikan kesempatan siswa untuk berkomunikasi dengan siswa lain dapat

dilakukan dengam membentuk kelompok diskusi.  Dengan berkelompok, siswa

dapat saling berdiskusi, berpikir dan memecahkan masalah bersama-sama.

Model reciprocal teaching merupakan salah satu model pembelajaran dimana

peserta didik membentuk kelompok untuk berdiskusi. Model reciprocal teaching

menerapkan empat strategi pemahaman mandiri, yaitu: mengklarifikasi atau

menjelaskan kembali pengetahuan yang telah diperolehnya, memprediksikan

jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik, menyusun

pertanyaan dan menyelesaikannya, kemudian menyimpulkan bahan ajar.

Manfaatnya adalah agar peserta didik dapat aktif berdiskusi dan menjelaskan hasil

pekerjaannya secara mandiri dengan baik.  Dalam model reciprocal teaching ini

peserta didik berkesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan

peserta didik lainnya secara terbuka dibawah bimbingan guru sehingga siswa

terpacu untuk menguasai materi pembelajaran dan kemampuan komunikasi

matematisnya dapat berkembang.  Hal ini diperkuat dengan pendapat Trianto

(2009: 96) model reciprocal teaching dikembangkan terutama untuk membantu

guru menggunakan dialog-dialog belajar yang bersifat kerjasama untuk

mengajarkan pemahaman bacaan materi pelajaran secara mandiri di kelas.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini

adalah “Apakah penerapan model reciprocal teaching berpengaruh terhadap

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 3

Bandar Lampung semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model

reciprocal teaching dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis

siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Bandar Lampung semester ganjil tahun pelajaran

2016/2017.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pem-

belajaran matematika yang terkait dengan model reciprocal teaching dan

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

Model reciprocal teaching diharapkan dapat dijadikan model pembelajaran

alternatif yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa

serta dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan kajian bagi peneliti

lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai model pembelajaran tersebut.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan seseorang untuk

menyatakan dan memahami ide matematis dengan menggunakan kosakata,

notasi dan struktur matematika secara lisan maupun tertulis.

2. Model reciprocal teaching merupakan model pembelajaran yang mengajarkan

siswa mengklarifikasi (Clarifying), memprediksi (Predicting), membuat

pertanyaan (Queeestioning), dan merangkum (Summarizing) yang dilakukan

secara berkelompok agar siswa dapat memahami suatu materi pelajaran dengan

baik.

3. Pembelajaran konvensional yang dimaksud adalah pembelajaran yang selama

ini digunakan di sekolah yang diteliti, yaitu guru sebagai pemberi informasi

tunggal, sedangkan kegiatan siswa memperhatikan, mendengarkan, mencatat,

dan mengerjakan tugas.

4. Pengaruh merupakan suatu daya atau tindakan yang dapat membentuk atau

mengubah sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini, model reciprocal teaching

dikatakan berpengaruh jika peningkatan kemampuan komunikasi matematis

siswa yang pembelajarannya menggunakan model reciprocal teaching lebih

tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kemampuan Komunikasi Matematis

Komunikasi matematis merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki siswa

dalam proses pembelajaran matematika. Menurut NCTM (National Council of

Teachers of Mathematics) (2000: 268) komunikasi merupakan suatu tantangan

bagi siswa di kelas untuk mampu berpikir dan bernalar tentang matematika yang

merupakan sarana pokok dalam mengekspresikan hasil pemikiran siswa baik

secara lisan maupun tertulis. Mahmudi (2006: 4) menyatakan bahwa proses

komunikasi dapat membantu siswa membangun pemahaman terhadap ide-ide

matematika dan membuatnya mudah dipahami. Dengan kemampuan komunikasi

matematis diharapkan siswa mampu menyatakan, menjelaskan, menggambarkan,

dan mendengar sehingga membawa siswa pada pemahaman yang mendalam

tentang matematika.

Ziebarth dalam Hulukati (2005: 15) mengemukakan bahwa komunikasi matematis

adalah kemampuan siswa dalam menjelaskan suatu algoritma dan cara untuk

memecahkan suatu masalah, kemampuan siswa mengkonstruksi dan menjelaskan

sajian dalam fenomena dunia nyata secara grafik, kata-kata/kalimat, persamaan,

tabel, dan sajian secara fisik atau kemampuan siswa memberikan dugaan tentang
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gambar-gambar geometri.  Dengan berkomunikasi siswa dapat meningkatkan

kosa kata, mengembangkan kemampuan berbicara, menulis ide-ide secara

sistematis, dan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik.

Menurut NCTM (2000: 60) komunikasi dalam matematika merupakan suatu cara

untuk berbagi ide/gagasan dan memperjelas pemahaman.  Melalui komunikasi,

gagasan dapat digambarkan, diperbaiki, didiskusikan dan dikembangkan.

Kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan

siswa dalam menyampaikan suatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog

atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan

pesan.  Pesan yang dialihkan berisi tentang materi matematika yang dipelajari

siswa, misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah.

Di sisi lain, Greenes dan Schulman dalam Umar (2012: 2) menyatakan bahwa

komunikasi matematis merupakan (1) kekuatan central bagi siswa dalam meru-

muskan konsep dan strategi matematik, (2) modal keberhasilan bagi siswa ter-

hadap pendekatan dan penyelesaian persoalan matematik, (3) wadah bagi siswa

dalam berkomunikasi dengan temanya untuk memperoleh informasi, tempat untuk

berpendapat atau mengungkapkan gagasannya, menilai dan memperkuat ide untuk

meyakinkan orang lain.

Suderadjat (2004: 44) berpendapat bahwa komunikasi matematis memegang

peran penting dalam membantu siswa membangun hubungan antara aspek-aspek

informal dan intuitif dengan bahasa matematika yang abstrak yang terdiri atas

simbol-simbol matematika antara uraian dengan gambaran mental dari gagasan

matematika.  Selain itu, kemampuan pemahaman matematis erat kaitannya
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dengan kemampuan komunikasi matematis.  Siswa yang mempunyai kemampuan

pemahaman matematis seharusnya bisa mengomunikasikannya sehingga kemam-

puan bisa dipahami orang lain.  Dengan adanya kemampuan komunikasi mate-

matis siswa juga bisa memanfaatkan konsep-konsep matematika yang sudah

dipahami orang lain.  Dengan mengomunikasikan ide ide matematisnya kepada

orang lain, seseorang bisa meningkatkan pemahaman matematisnya. Secara

umum, matematika dalam ruang lingkup komunikasi mencangkup kemampuan

menulis, membaca, diskusi, dan wancana.  Tanpa adanya komunikasi dalam mate-

matika kita akan memiliki sedikit informasi dan data tentang pemahaman siswa

dalam menyelesaiakan persoalam matematika.

Adapun karakteristik komunikasi matematis setingkat SMP menurut Depdiknas

(2004: 6), meliputi:

1. Membuat model dari suatu melalui lisan, tulisan, benda-benda yang nyata,

grafik, dan metode-metode aljabar.

2. Menyusun kembali dan membuat klarifikasi tentang ide-ide matematika.

3. Mengembangkan pemahaman dasar matematika termasuk aturan-aturan

definisi matematika.

4. Menggunakan kemampuan membaca, menyimak, dan mengamati untuk

menginterpretasi dan mengevaluasi suatu ide matematika.

5. Mendiskusikan ide-ide, membuat konjektur/prediksi, menyusun argumen,

merumuskan definisi dan generalisasi.

6. Mengapresiasi nilai-nilai dari suatu notasi matematis termasuk aturan-

aturannya dalam mengembakan ide matematika.
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Ansari (2004: 83) menyebutkan indikator untuk mengukur kemampuan

komunikasi matematis siswa terbagi dalam tiga kelompok, yaitu

(1) Menggambar/drawing, yaitu merefleksikan benda-benda nyata, gambar
dan diagram ke dalam ide-ide matematika. Atau sebaliknya, dari ide-ide
matematika ke dalam bentuk gambar atau diagram; (2) Ekspresi
matematika/mathematical expression, yaitu mengekspresikan konsep
matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau
simbol matematika; (3) Menulis/written texts, yaitu memberikan jawaban
dengan menggunakan bahasa sendiri, membuat model situasi atau persoalan
menggunakan bahasa lisan, tulisan, grafik, dan aljabar, menjelaskan, dan
membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari,
mendengarkan, mendiskusikan, dan menulis tentang matematika, membuat
konjektur, menyusun argumen, dan generalisasi.

Sedangkan menurut Sumarmo (2010: 14) menyatakan bahwa kegiatan yang

tergolong dalam kemampuan komunikasi matematis diataranya.

1. Menyatakan situasi, gambar, diagram ke dalam bahasa, simbol, ide atau model

matematik.

2. Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematis, secara lisan dan tulisan dengan

benda nyata, gambar, grafik dan aljabar.

3. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika.

4. Membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis.

5. Mengungkapkan kembali suatu uraian matematika dengan mengunakan bahasa

sendiri secara tertulis.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi

matematis merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan dan memahami

ide matematis dengan menggunakan kosakata, notasi dan struktur matematika

secara lisan maupun tertulis. Kemampuan komunikasi dapat dikembangkan

dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan diskusi kelompok.  Upaya
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untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilakukan

dengan memahami definisi dari suatu istilah matematika serta menggunakan

simbol/notasi matematika secara tepat, memahami permasalahan matematika

maupun pernyataan/pendapat matematika, dan melatih siswa untuk menyelesaikan

permasalahan matematika yang menyangkut persoalan dalam kehidupan sehari-

hari.

Dalam penelitian ini, indikator kemampuan komunikasi matematis siswa yang

digunakan sebagai berikut.

a. Kemampuan menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah

menggunakan gambar, bagan, tabel, dan secara aljabar.

b. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis, menjelaskan ide, solusi dan

relasi matematika secara tertulis.

c. Kemampuan menggunakan bahasa matematika dan notasi-notasi matematika

untuk menyajikan ide secara tepat.

2. Model Reciprocal Teaching

Reciprocal teaching menurut Ann Brown dalam Haryadi (2014: 887) pada

prinsipnya adalah siswa mempelajari materi secara mandiri, kemudian siswa

menyampaikan materi seperti saat guru mengajarkan materi tersebut. Model pem-

belajaran berbalik memiliki tujuan agar siswa mampu belajar mandiri dan siswa

mampu menjelaskan temuannya kepada pihak lain. Menurut Palinscar dan Brown

dalam Haryadi (2014: 887) ada empat strategi pemahaman dari model reciprocal

teaching yaitu summarising (merangkum dan menyimpulkan), questioning

(menyusun pertanyaan), clarifying (menjelaskan) dan predicting (memprediksi).
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Selain itu Trianto (2009: 173) mendefinisikan bahwa reciprocal teaching

merupakan suatu pendekatan konstruktivis akan strategi-strategi belajar siswa

yang berdasar pada prinsip-prinsip pembuatan/pengajuan pertanyaan dimana

strategi-strategi kognitif diajarkan melalui pengajaran langsung oleh guru untuk

memperbaiki kinerja membaca siswa yang membaca pemahamannya rendah.

Strategi kognitif adalah suatu strategi yang membutuhkan keterampilan berpikir

siswa.

Alur model reciprocal teaching dalam Pratiwi dan Widayati (2012: 139)

pembelajaran adalah seperti gambar di bawah ini.

Dari skema pada gambar di atas dapat diketahui bahwa tahap-tahap model

reciprocal teaching dapat diubah alurnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang

ingin dicapai.  Seperti Palincsar yang menggunakan alur summarizing –

questioning – clarifying – predicting yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa

Inggris, sedangkan Garderen memodifikasi alur reciprocal reaching menjadi

clarifying – predicting – questioning – summarizing untuk diaplikasikan dalam

pelajaran matematika.  Pada penelitian ini alur pembelajaran yang digunakan
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adalah alur menurut Garderen yaitu clarifying, predicting, questioning, kemudian

summarizing.

Adapun penjelasan mengenai empat komponen di atas menurut Garderen (2004:

227) adalah sebagai berikut.

a) Mengklarifikasi (Clarifying)

Siswa diwajibkan membaca materi pembelajaran kemudian mengklarifikasi/

menjelaskan kata-kata atau kalimat-kalimat yang masih asing/ tidak familiar.

Siswa yang bertugas sebagai pemimpin klarifikasi/ clarifier ini memimpin dan

membimbing teman sekelompoknya dalam mengklarifikasi suatu materi serta

bertanggung jawab selama diskusi klarifikasi berlangsung.

b) Memprediksi (Predicting)

Pada tahap ini, siswa diajak untuk memprediksi jawaban suatu soal yang

berkaitan dengan hubungan antara konsep pembelajaran satu dengan konsep

pembelajaran yang lain.  Hubungan antar konsep pembelajaran tersebut dapat

berupa hubungan antara konsep yang telah dipelajari dengan konsep yang

sedang dipelajari maupun hubungan antar konsep pada materi yang sedang

dipelajari berupa soal yang diberikan oleh guru. Siswa yang bertugas sebagai

pemimpin prediksi/ predictor ini memimpin dan membimbing teman se-

kelompoknya dalam memprediksi suatu materi serta bertanggung jawab selama

diskusi prediksi berlangsung.

c) Membuat pertanyaan (Queestioning)

Strategi bertanya digunakan untuk membantu memonitor dan mengevaluasi

sejauh mana pemahaman siswa terhadap bahan materi pelajaran.  Siswa mem-

buat pertanyaan sendiri untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan
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jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka dengan baik.  Siswa yang bertugas

sebagai pemimpin pertanyaan/ queestioner ini bertugas untuk memimpin dan

membimbing teman sekelompoknya dalam membuat dan menyelesaikan soal

serta bertanggung jawab selama diskusi Queestioning.

d) Merangkum (Summarizing)

Strategi merangkum ini bertujuan untuk menentukan intisari dari teks bacaan,

memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan

informasi yang paling penting dalam teks.  Dalam strategi ini, siswa diminta

membuat rangkuman dari materi yang telah dipelajari.  Siswa yang bertugas

sebagai pemimpin merangkum/ summarizer mempimpin serta membimbing

teman sekelompoknya dalam kegiatan merangkum dan bertanggung jawab

selama diskusi Summarizing.

Langkah-langkah pembelajaran matematika dengan model reciprocal teaching

menurut Garderen (2004: 228) sebagai berikut.

1. Guru menyampaikan apersepsi, tujuan, dan memotivasi siswa.

2. Guru memberikan informasi dan alur pembelajaran reciprocal teaching.

3. Guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok dengan masing-

masing kelompok berjumlah 4-5 orang.

4. Guru membagikan seperangkat kartu reciprocal teaching (clarifier’s card,

predictor’s card, questioner’s card, dan summarizer’s card); Lembar Kerja

Kelompok (LKK) kepada setiap kelompok.

5. Kelompok yang telah mendapatkan empat kartu maka setiap anggota ke-

lompoknya memilih sebuah kartu secara acak sebagai kartu pemimpin

diskusi.
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6. Setelah masing-masing siswa mendapatkan sebuah kartu, siswa berdiskusi

secara berkelompok dengan melakukan empat tahap diskusi, yaitu diskusi

clarifying, diskusi predicting, diskusi questioning, dan diskusi summarizing

dengan pimpinan teman sekelompok (sesuai dengan kartu yang diterima)

untuk menyelesaikan LKK dengan berpedoman pada materi yang diberikan

oleh guru.

7. Guru berkeliling kelas sembari memeriksa hasil pekerjaan kelompok dan

keaktifan siswa dalam berdiskusi dengan menerapkan empat strategi tersebut.

8. Guru meminta salah satu kelompok siswa sebagai perwakilan presentasi un-

tuk menjelaskan atau menyajikan hasil diskusinya (presentasi) di depan kelas.

9. Dengan metode tanya jawab, guru mengevaluasi kembali penyajian/

presentasi hasil diskusi siswa untuk melihat pemahaman siswa lain.

10. Guru melakukan evaluasi diri/ refleksi untuk mengamati kerberhasilan

pembelajaran dengan model reciprocal teaching yang telah dilakukan.

Wahab (2007 :113) mengungkapkan bahwa kelebihan reciprocal teaching yaitu :

a. Membuat kreativitas siswa lebih berkembang.

b. Terjalinnya kerja sama antar siswa.

c. Mengembangkan bakat siswa dalam berbicara di depan kelas.

d. Siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri.

e. Mengembangkan keberanian siswa dalam berpendapat dan berbicara di depan

kelas.

f. Melatih siswa untuk menganalisa dan mengambil kesimpulan suatu

permasalahan matematika.
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g. Menumbuhkan sikap menghargai kepada guru karena siswa akan meraskan

bagaimana perasaan guru ketika pembelajaran.

h. Dapat digunakan untuk materi pelajaran yang banyak.

Kelemahan reciprocal teaching menurut Wahab (2007 :113) yaitu:

a. Kurangnya kesungguhan siswa yang berperan sebagai guru menyebabkan

tujuan tidak tercapai.

b. Siswa yang tidak berperan sebagai guru sering menertawakan tingkah laku

siswa yang menjadi guru sehingga merusak suasana.

c. Kebanyakan siswa hanya memperhatikan temannya yang menjadi guru dan

tidak memperhatikan pelajaran membuat kesimpulan akhir sulit tercapai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam model reciprocal

teaching menerapkan empat strategi kognitif, yaitu mengklarifikasi (clarifying)

memprediksi (predicting), membuat pertanyaan (questioning), dan merangkum

(summarizing) yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil

ataupun antara guru dengan siswa dalam kelompok besar yang bertujuan agar

siswa memahami mateti pembelajaran dengan baik.

B. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model reciprocal teaching

terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa. Dalam penelitian

ini variabel bebasnya adalah pembelajaran dengan reciprocal teaching yang di-

terapkan pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas

kontrol, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan komunikasi matematis

siswa.
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Model reciprocal teaching merupakan strategi pembelajaran yang menerapkan

empat strategi kognitif, yaitu : clarifying, predicting, questioning, dan

summarizing yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil

ataupun antara guru dengan siswa dalam kelompok besar yang bertujuan untuk

memahami suatu materi pembelajaran dengan baik.

Strategi kognitif pada model reciprocal teaching yang pertama adalah

klarifikasi/clarifying.  Pada tahap ini siswa diberikan bahan bacaan berupa materi

yang akan dipelajari, kemudian siswa berdiskusi untuk menglarifikasi atau

menjawab pertanyaan yang berada pada LKK yang berkaitan dengan materi

tersebut.  Tujuan dari menglarifikasi ini adalah agar siswa dapat memahami

istilah-istilah dalam materi pelajaran.  Pada tahap ini dapat mendorong siswa

untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun kembali dan

membuat klarifikasi tentang ide-ide matematis melalui tulisan.

Strategi yang kedua adalah prediksi/predicting.  Pada tahap ini siswa diajak untuk

memprediksi jawaban suatu soal yang berkaitan dengan hubungan antara konsep

pembelajaran satu dengan konsep pembelajaran yang lain.  Hubungan antar

konsep pembelajaran tersebut dapat berupa hubungan antara konsep yang telah

dipelajari dengan konsep yang sedang dipelajari maupun hubungan antar konsep

pada materi yang sedang dipelajari berupa soal yang diberikan oleh guru.  Pada

tahap ini dapat mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan

mengekspresikan ide-ide matematis secara lisan, tertulis, dan men-

demonstrasikannya.
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Strategi yang ketiga adalah membuat pertanyaan/queestioning.  Pada tahap ini

siswa secara berkelompok membuat pertanyaan sendiri untuk memastikan bahwa

mereka dapat memberikan jawaban atas pertanyaan mereka dengan baik.  Tahap

ini digunakan untuk membantu memonitor dan mengevaluasi sejauh mana

pemahaman siswa terhadap bahan materi pelajaran.  Pada tahap ini dapat

mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan

istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk me-

nyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan dengan model situasi.  Selain

itu mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman dasar matematika

termasuk aturan-aturan definisi matematika.

Strategi yang keempat adalah merangkum/summarizing.  Strategi merangkum ini

bertujuan untuk menentukan intisari dari teks bacaan, memberikan kesempatan

untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan informasi yang paling penting

dalam teks.  Dalam strategi ini, siswa diminta membuat rangkuman dari materi

yang telah dipelajari.  Pada tahap ini dapat mendorong siswa untuk mengem-

bangkan kemampuan siswa dalam membaca, menyimak, memahami, meng-

interpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis melalui tulisan.

Berbeda dengan pembelajaran matematika yang menggunakan model reciprocal

teaching, pembelajaran matematika yang menggunakan pembelajaran konven-

sional tidak menuntut siswa belajar lebih aktif.  Pembelajaran ini berpusat pada

guru sebagai pemberi informasi, sehingga siswa hanya pasif dan mendengarkan

materi pelajaran.  Dalam pembelajaran konvensional, guru menggunakan metode
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ceramah, diskusi dan tanya jawab, dengan demikian kemampuan komunikasi

matematis siswa kurang berkembang.

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam model reciprocal teaching tersebut, dapat

memungkinkan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti model

reciprocal teaching akan lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti pem-

belajaran konvensional.  Dengan demikian penerapan model reciprocal teaching

dapat berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa.

C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Semua siswa kelas VIII semester ganjil SMP Negeri 3 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2016/2017 telah memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan

kurikulum tingkat satuan pendidikan.

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa

selain model pembelajaran dikontrol agar pengaruhnya kecil sehingga dapat

diabaikan.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya,

maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Umum

Model reciprocal teaching berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan

komunikasi matematis siswa.
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2. Hipotesis Khusus

Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa pada model reciprocal

teaching lebih tinggi dari pada pembelajaran konvensional.



III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bandar Lampung yang berlokasi di

Jl. Basuki Rahmat No. 23 Bandar Lampung.  Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Bandar Lampung yang terdiri dari 10

kelas yaitu kelas VIII-A sampai kelas VIII-J tahun pelajaran 2016/2017.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Random

Sampling. Teknik pengambilan sampel tersebut melalui pertimbangan bahwa ke-

las yang dipilih adalah kelas yang pelajaran matematikanya diasuh oleh guru yang

sama sehingga memiliki pengalaman belajar sama. Selain itu, kemampuan setiap

kelas yang diambil sebagai sampel penelitian adalah kelas-kelas dengan rata-rata

nilai matematika relatif sama. Berdasarkan penelitian pendahuluan, disajikan

hasil rata-rata nilai Ujian Tengah Semester Ganjil kelas VIII-F sampai kelas VIII-

J SMP Negeri 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017.

Tabel 3.1 Rata-Rata Nilai Ujian Tengah Semester (UTS)

No Kelas Banyak Siswa Rata-rata
1 VIII-F 30 66,56
2 VIII-G 30 67,62
3 VIII-H 31 61,66
4 VIII-I 30 58,50
5 VIII-J 29 51,22
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Berdasarkan rata-rata nilai UTS, maka terpilih kelas VIII-F dan kelas VIII-G.

Dari kedua kelas tersebut dipilih secara acak untuk menentukan kelas eksperimen

dan kelas kontrol. Berdasarkan teknik pengambilan sampel, maka terpilih kelas

VIII-G sebagai kelas eksperimen yang terdiri dari 30 siswa dan kelas VIII-F

sebagai kelas kontrol yang terdiri dari 30 siswa.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (quasi experiment). Desain

yang digunakan adalah pretest–posttest control group design. pemberian pretest

dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal komunikasi matematis siswa,

sedangkan pemberian posttest dilakukan untuk memperoleh data penelitian berupa

kemampuan komunikasi matematis siswa.  Pada kelas eksperimen dilakukan

reciprocal teaching dan pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran konvensional.

Desain penelitian tersebut digambarkan seperti yang diungkapkan oleh Fraenkel

dan Wallen (1993: 248) sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pretest – Posttest Kontrol Desain

Kelompok
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest
E Y1 X Y2

K Y1 C Y2

Keterangan:
E : kelas eksperimen
K : kelas kontrol
Y1 : kemampuan komunikasi matematis siswa sebelum diberikan perlakuan
Y2 : kemampuan komunikasi matematis siswa setelah diberikan perlakuan
X : model reciprocal teaching
C : model pembelajaran Konvensional
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C. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data kemampuan komunikasi matematis siswa

yang diperoleh dari skor pretest, skor posttest dan skor gain (peningkatan) berupa

data kuantitatif. Untuk mengumpulkan data kemampuan komunikasi matematis

siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol digunakan teknik tes.

D. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Prosedur pelaksanaan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

a. Melakukan observasi untuk mengetahui populasi dan cara mengajar guru

selama pembelajaran.

b. Menentukan sampel penelitian.

c. Menyusun proposal penelitian.

d. Membuat perangkat pembelajaran untuk kelas eksperimen dengan

menggunakan model reciprocal teaching dan untuk kelas kontrol yang

menggunakan model pembelajaran konvensional.

e. Membuat instrumen penelitian berupa tes kemampuan komunikasi

matematis .

f. Melakukan validasi dan uji coba instrumen penelitian.

g. Melakukan perbaikan instrumen penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Memberikan pretest kemampuan komunikasi matematis pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol sebelum mendapat perlakuan.
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b. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model reciprocal

teaching untuk kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional

untuk kelas kontrol.

c. Melakukan posttest kemampuan komunikasi matematis pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol setelah mendapat perlakuan.

3. Tahap Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa dari

masing-masing kelas.

b. Mengolah dan menganalisis data penelitian untuk menjawab rumusan

masalah dan kemudian disimpulkan.

c. Menyusun laporan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen pada penelitian ini yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa

soal uraian yang mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa.  Instrumen

pretest dan posttest masing-masing terdiri dari 4 (empat) soal.  Setiap soal me-

miliki satu atau lebih indikator kemampuan komunikasi matematis. Soal tes yang

diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk pretest dan posttest

adalah sama. Sebelum penyusunan tes kemampuan komunikasi matematis,

terlebih dahulu dibuat kisi-kisi tes yang sesuai dengan indikator pembelajaran dan

indikator kemampuan komunikasi matematis beserta penyelesaian dan aturan

penskorannya.  Adapun pedoman penyekoran tes kemampuan  komunikasi

disajikan pada Tabel 3.3.
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Tabel 3.3.Pedoman Penskoran Tes KemampuanKomunikasi

Skor Menggambar
(Drawing)

Ekspresi Matematika
(Mathematical Expression)

Menulis
(Written Texts)

0
Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan tidak
memamhami konsep sehingga informasi yang diberikan  tidak
memiliki arti.

1 Hanya sedikit dari
gambar, tabel, dan
diagram atau ide-
ide dari gambar,
tabel dan diagram
diagram yang benar

Hanya sedikit dari
istilah-istilah, notasi-notasi
matematika yang benar

Hanya sedikit dari
penjelasan yang
benar

2 Menyatakan ide-
ide matematika dari
bentuk gambar
kurang lengkap
atau membuat
gambar, diagram,
atau tabel dari ide-
ide matematika
namun kurang
lengkap

Menggunakan istilah-istilah,
notasi-notasi matematika
dan struktur-strukturnya
untuk menyajikan ide,
namun salah dalam
menggambarkan hubungan-
hubungan dan model-model
situasi

Penjelasan secara
matematis masuk
akal namun hanya
sebagian yang
lengkap dan benar

3 Menyatakan
gambar atau
diagram ke dalam
ide-ide matematika
atau sebaliknya,
dari ide-ide
matematika ke
dalam bentuk
gambar atau
diagram

Menggunakan istilah-istilah,
notasi-notasi matematika
dan struktur-strukturnya
untuk menyajikan ide,
menggambarkan hubungan-
hubungan dan model-model
situasi

Penjelasan secara
matematis tidak
tersusun secara
logis atau terdapat
sedikit
kesalahan bahasa

4 - - Penjelasan secara
matematis masuk
akal dan jelas
serta tersusun
secara sistematis

Skor
Maks

3 3 4

(Diadaptasi dari: NCTM, 1989)



26

Penyusunan instrumen tes dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Melakukan pembatasan materi yang diujikan.

b. Menentukan tipe soal.

c. Menentukan jumlah butir soal.

d. Menentukan waktu pengerjaan soal.

e. Membuat petunjuk mengerjakan soal.

f. Membuat kisi-kisi soal berdasarkan indikator kemampuan komunikasi

matematis. (dapat dilihat pada Lampiran B.1)

g. Membuat soal tes. (dapat dilihat pada Lampiran B.2)

h. Membuat kunci jawaban berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. (dapat dilihat

pada Lampiran B.3)

i. Melakukan penilaian terhadap soal tes berdasarkan pedoman penskoran.

j. Melakukan uji validitas instrumen.

k. Mengujicobakan instrumen.

l. Menganalisis reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran.

m. Merevisi item soal yang tidak memenuhi kriteria soal yang dipakai berdasarkan

analisis yang sudah dilakukan.

Sebagai upaya untuk mendapatkan data yang akurat, maka instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria tes yang baik yaitu

memenuhi persyaratan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya

pembeda. Setelah dilakukan analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan

daya pembeda soal tes kemampuan komunikasi matematis siswa diperoleh

rekapitulasi hasil tes uji coba dan kesimpulan yang disajikan pada Tabel 3.4
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Tabel 3.4 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba

No
Soal

Validitas Reliabilitas Tingkat
Kesukaran

Daya
Pembeda

Kesimpulan

1a

Valid

0,81
(Reliabilitas

Sangat
Tinggi)

0,79 (Mudah)
0,31

(Cukup)
Dipakai

1b 0,60 (Sedang)
0,25

(Cukup)
Dipakai

2 0,41 (Sedang)
0,28

(Cukup)
Dipakai

3 0,36 (Sedang)
0,24

(Cukup)
Dipakai

4a 0,17 (Sukar)
0,35

(Cukup)
Dipakai

4b 0,32 (Sedang)
0,39

(Cukup)
Dipakai

a. Validitas Tes

Validitas instrumen dalam penelitian ini didasarkan pada validitas isi. Validitas

isi dari instrumen tes kemampuan komunikasi matematis ini dapat diketahui

dengan cara membandingkan isi yang terkandung dalam tes kemampuan

komunikasi matematis dengan indikator pembelajaran yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini soal tes dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen

pembimbing dan guru mitra mata pelajaran matematika kelas VIII, dengan asumsi

bahwa guru mata pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 3 Bandar

Lampung mengetahui dengan benar kurikulum SMP, maka validitas instrumen tes

ini didasarkan pada penilaian guru mata pelajaran matematika.

Suatu tes yang dikategorikan valid jika butir-butir soal tes sesuai dengan standar

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator kemampuan komunikasi matematis.

Penilaian terhadap kesesuaian isi tes dengan kisi-kisi tes yang diukur dan

kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes dengan bahasa siswa dilakukan



28

dengan menggunakan daftar check list (√) oleh guru mitra yang dapat dilihat pada

Lampiran B.5

Hasil penilaian terhadap tes menunjukkan bahwa tes yang digunakan telah

memenuhi validitas isi (Lampiran B5 dan B6). Setelah instrumen tes dinyatakan

valid, maka dilakukan uji coba pada siswa di luar sampel penelitian yang telah

menempuh materi persamaan garis lurus dan sistem persamaan linier dua variabel

yaitu siswa kelas IX-F di SMPN 3 Bandar lampung. Uji coba soal tersebut

dilaksanakan sebelum melakukan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil uji

coba diolah dengan menggunakan bantuan software Microsoft Excel 2007 untuk

mengetahui reliabilitas, daya pembeda butir soal, dan tingkat kesukaran butir soal.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu instrumen dika-

takan mempunyai indeks reliabilitas tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai

hasil yang konsisten dalam mengukur apa yang hendak dituju. Uji reliabilitas

yang digunakan yaitu metode Alpha Cronbach menurut Arikunto (2013 : 122)

dengan rumus sebagai berikut:

r = 1 − ∑ σ
σ

dimana: σ = ∑ − ∑
Keterangan:

=  reliabilitas yang dicari
n =  banyaknya butir soal∑ = jumlah dari varians skor tiap butir soal

=  varians total
= jumlah responden∑ = jumlah semua data∑ = jumlah kuadrat semua data
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Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan harus memiliki koefisien

reliabilitas minimal sedang. Koefisien reliabilitas yang telah dihitung diinter-

pretasikan seperti terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Interprestasi Reliabilitas

Kofisien reliabilitas Interpretasi

r11≤0,20 Sangat rendah

0,20<r11≤0,40 Rendah

0,40<r11≤0,60 Sedang

0,60<r11≤0,80 Tinggi

0,80<r11≤1,00 Sangat tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes yang disajikan pada Tabel

3.4, dapat dilihat bahwa nilai koefisien reliabilitas tes adalah 0,81 sehingga dapat

disimpulkan bahwa tes yang digunakan memiliki reliabilitas tinggi.  Hasil per-

hitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2 halaman 175.

c. Daya Pembeda Butir Soal

Daya pembeda butir soal adalah kemampuan butir soal dalam membedakan antara

siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan

rendah. Untuk menghitung daya pembeda, terlebih dahulu diurutkan skor siswa

dari skor tertinggi sampai terendah. Kemudian ditentukan bahwa 50% siswa yang

memperoleh skor tertinggi merupakan kelompok atas dan 50% siswa yang

memperoleh nilai terendah merupakan kelompok bawah. Daya pembeda dalam

penelitian ini akan diuji dengan formula menurut Arikunto (2013 : 228) dengan

rumus sebagai berikut.



30=
Keterangan:

DP : indeks daya pembeda satu butir soal tertentu

JA  : jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah

JB  : jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah

IA  : jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah)

Dalam penelitian ini, soal yang digunakan harus memiliki skor daya pembeda

minimal cukup. Hasil perhitungan indeks daya pembeda diinterpretasi berda-

sarkan klasifikasi yang tertera dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Interpretasi Daya Pembeda Butir Soal

Skor Interpretasi

0,00<DP≤0,20 Jelek

0,20<DP≤0,40 Cukup

0,40<DP≤0,70 Baik

0,70<DP≤1,00 Baik sekali

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes yang disajikan pada Tabel

3.4, dapat dilihat bahwa daya pembeda untuk semua soal dikategorikan cukup.

Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes yang diujicobakan memiliki daya

pembeda sesuai dengan kriteria yang digunakan yaitu cukup, sehingga instrumen

dapat digunakan dalam penelitian. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat

pada Lampiran C.3 halaman 176.
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d. Tingkat Kesukaran Butir Soal

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Untuk menghitung tingkat kesukaran soal, digunakan rumus yang dikutip

dari Sudijono (2008: 372) sebagai berikut:

=
Keterangan:
TK : tingkat kesukaran suatu butir soal
JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh
IT : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal.

Selanjutnya Sudijono menginterpretasikan tingkat kesukaran butir soal seperti

pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Interpretasi Tingkat Kesukaran Butir Soal

Nilai Interpretasi

0,00 ≤ TK ≤ 0,15 Sangat sukar

0,16 < TK ≤ 0,30 Sukar

0,31< TK ≤ 0,70 Sedang

0,71< TK ≤ 0,85 Mudah

0,86< TK ≤ 1,00 Sangat mudah

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes yang disajikan pada Tabel

3.4, dapat diketahui bahwa tingkat kesukaran untuk nomor 1a dikategorikan

mudah, untuk soal nomor 1b sampai dengan nomor 3 dan nomor 4b dikategorikan

sedang dan untuk nomor 4a termasuk soal dengan tingkat kesukaran sukar. Hal
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ini menunjukkan bahwa instrumen tes yang diujicobakan memiliki tingkat

kesukaran mudah, sedang dan sukar.  Hasil perhitungan selenglapnya tingkat

kesukaran uji coba dapat dilihat pada Lampiran C.3 halaman 176.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Data yang

diperoleh dari hasil pretest dan postest dianalisis untuk mendapatkan skor

peningkatan (gain) pada kedua kelas. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui

besarnya peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol. Besarnya peningkatan menurut Hake (1999: 1)

dapat dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (normalized gain), yaitu.

=
Hasil perhitungan indeks gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan

interpretasi seperti terdapat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Interpretasi Indeks gain

Indeks gain (g) Interpretasi

g ≤ 0,3 Rendah

0,3 < g ≤ 0,7 Sedang

g > 0,7 Tinggi

Hasil perhitungan skor gain kemampuan komunikasi matematis siswa

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.6 halaman 185 dan C.7 halaman 186.

Sebelum dilakukan uji hipotesis terhadap data skor kemampuan komunikasi

matematis, perlu dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan homogenitas.
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Pengujian prasyarat ini dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel berasal

dari data populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen.

Dalam penelitian ini analisis data mula-mula dilakukan dengan cara uji normalitas

dan uji homogenitas.  Setelah itu barulah dilakukan pengujian hipotesis.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data indeks gain berasal dari

populasi yang berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Uji ini

menggunakan uji chi-kuadrat.  Adapun rumusan hipotesis uji adalah sebagai

berikut:

: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

: data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Uji chi-kuadrat menurut Sudjana (2005: 273) adalah sebagai berikut:

= ∑ ( )
Keterangan:

=  frekuensi pengamatan
=  frekuensi yang diharapkan
=  banyaknya kelas interval

Dengan kriteria uji:

terima jika < dengan χ = χ ( ∝)( ) dan taraf

signifikan : α = 0,05
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Rekapitulasi uji normalitas data gain kemampuan komunikasi matematis disajikan

pada Tabel 3.9. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.8

halaman 187 dan C.9 halaman 180.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Uji Normalitas Data Gain Kemampuan Komunikasi
Matematis

Kelas Keputusan Uji Keterangan
Eksperimen 3,683 7,81 diterima Normal

Kontrol 5,733 7,81 diterima Normal

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa data gain kemampuan

komunikasi matematis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Langkah selanjutnya adalah uji homogenitas.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians-varians dalam

populasi tersebut homogen atau tidak homogen. Adapun hipotesis untuk uji ini

adalah:

: kedua kelompok populasi memiliki varians yang homogen

: kedua kelompok populasi memiliki varians yang tidak homogen.

Jika sampel dari populasi kesatu berukuran dengan varians dan sampel dari

populasi dengan varians maka untuk menguji hipotesis di atas

menggunakan rumus :=
Keterangan :

= varians terbesar
= varians terkecil
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Kriteria pengujian menurut Sudjana (2005: 249) adalah terima jika

( )( ) < < ( , ) dalam hal lainnya ditolak. ( , )
diperoleh dari daftar distribusi F dengan taraf signifikan 0,05 dan derajat

kebebasan masing-masing sesuai dengan derajar kebebasan pembilang dan

penyebut.

Tabel 3.10 Rekapitulasi Uji Homogenitas Varians Gain

Kelas Varians Keputusan
Uji

Keterangan

Eksperimen 0,0309
1,4964 1,85 diterima Homogen

Kontrol 0,0207

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data gain

memiliki varians yang homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.10 halaman 193.

3. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji prasyarat, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji

hipotesis. Jika data kemampuan komunikasi matematis merupakan data yang

berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen maka digunakan uji

kesamaan dua rata-rata (uji-t). Dengan hipotesis sebagai berikut :

: = , rata-rata peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa

yang mengikuti model Reciprocal Teaching sama dengan rata-rata

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional
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: ≠ , rata-rata peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa

yang mengikuti model Reciprocal Teaching lebih tinggi daripada

rata-rata peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa

yang mengikuti pembelajaran konvensional.

Menurut Sudjana (2005: 239) pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan

uji kesamaan dua rata-rata (uji-t) sebagai berikut := ̅ ̅
dengan = ( ) ( )

Keterangan :̅ : rata-rata skor kemampuan kelas eksperimen̅ : rata-rata skor kemampuan kelas kontrol

: banyaknya siswa kelas eksperimen

: banyaknya siswa kelas kontrol

: variansi pada kelas eksperimen

: variansi pada kelas kontrol

: variansi gabungan

Pada taraf signifikan 5% dengan dk = ( + − 2) dan peluang (1 − ) maka

diterima jika diperoleh < ( )( ), untuk harga t lainnnya ditolak.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa model

reciprocal teaching berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan komunikasi

matematis siswa pada kelas VIII di SMP Negeri 3 Bandar Lampung semester

ganjil tahun pelajaran 2016/2017.

B. Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis mengemukakan saran-saran

sebagai berikut:

1. Kepada guru dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasi matematis

siswa, dapat menerapkan model reciprocal teaching sebagai salah satu

alternatif pada pembelajaran matematika dengan pertimbangan bahwa guru

telah memahami tahapan-tahapan pada model reciprocal teaching.

Khususnya ketika kegiatan diskusi berlangsung, guru harus mengelola kelas

seefektif mungkin dan mengelola waktu yang tepat agar suasana belajar

semakin kondusif sehingga memperoleh hasil yang optimal.

2. Kepada peneliti lain yang melakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh

model reciprocal teaching terhadap peningkatan kemampuan komunikasi

matematis siswa, sebaiknya agar melakukan pengkajian yang lebih mendalam
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dalam hal pengelolaan waktu sebaik mungkin, pengelolaan kelas supaya tetap

kondusif, dan disarankan melakukan penelitian lebih lama agar siswa dapat

secara optimal beradaptasi terlebih dahulu terhadap model reciprocal

teaching.

3. Kepada peneliti lain hendaknya tidak hanya memperhatikan pengaruh  model

reciprocal teaching terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis

siswa yang telah terjadi, namun juga melihat dari segi ketercapaian siswa

terhadap hasil belajar.
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