
PENERAPAN STRATEGI REACT UNTUK MENINGKATKAN
KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA

(Studi pada Siswa Kelas VII Semester Ganjil SMP Negeri 9 Metro Tahun
Pelajaran 2016/2017)

(Skripsi)

Oleh:

PURNAMA DEWI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017



ABSTRAK

PENERAPAN STRATEGI REACT UNTUK MENINGKATKAN
KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA

(Studi pada Siswa Kelas VII Semester Ganjil SMP Negeri 9 Metro Tahun
Pelajaran 2016/2017)

Oleh

Purnama Dewi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi

matematis siswa melalui pembelajaran dengan strategi REACT (Relating,

Experiencing, Applying, Cooperating, and Transferring). Populasi penelitian ini

adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 9 Metro tahun pelajaran 2016/2017

yang terdistribusi dalam tujuh kelas. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII-

1 dan VII-2 yang ditentukan dengan teknik purposive random sampling. Desain

penelitian yang digunakan adalah pretest-posttest control group design. Data

penelitian diperoleh melalui tes kemampuan komunikasi matematis. Analisis data

dalam penelitian ini menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh

kesimpulan bahwa pembelajaran dengan strategi REACT dapat meningkatkan

kemampuan komunikasi matematis siswa.

Kata kunci: Pembelajaran dengan strategi REACT, Komunikasi Matematis
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, persaingan antar negara semakin ketat. Persaingan tersebut

mendorong negara-negara di dunia, termasuk Indonesia untuk mempersiapkan

dirinya diberbagai sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan. Pada sektor

pendidikan, manusia-manusia dipersiapkan untuk memiliki sumber daya yang

berkualitas dan dapat bersaing di era modern.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal

1, Pendidikan Indonesia dibagi kedalam pendidikan formal, nonformal dan

informal. Pendidikan formal dilakukan dalam beberapa jenjang, dimulai dari

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan

formal inilah yang terstruktur dan sistematis sebagai sarana untuk mencerdaskan

anak bangsa serta mengembangkan bakat peserta didik. Hal ini sesuai dengan

fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tentang fungsi dan

tujuan Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
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sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dibutuhkan penerapan kurikulum

yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi

peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap,

berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Dalam Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat

rencana dan pengaturan yang memuat tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kurikulum pendidikan dasar dan

menengah yang ada di Indonesia memuat beberapa mata pelajaran wajib, salah

satunya adalah matematika.

Matematika adalah salah satu disiplin ilmu yang memiliki manfaat besar dalam

bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Matematika juga merupakan disiplin

ilmu yang sifatnya terstruktur dan terorganisasi dengan baik, mulai dari yang

tidak didefinisikan sampai dengan yang didefinisikan (Suherman, 2003:15).

Dengan demikian, ide-ide abstrak dalam matematika tersusun secara hierarkis

dan dapat melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan

matematisnya.

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006, pembelajaran matematika bertu-

juan agar siswa memiliki kemampuan memahami konsep, menggunakan pena-

laran pada pola dan sifat, memecahkan masalah, mengomunikasikan gagasan

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas masalah, serta

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Merujuk
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pada Permendiknas tersebut, salah satu komponen yang penting dalam tujuan

pembelajaran matematika adalah kemampuan mengomunikasikan gagasan

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas masalah.

Faktanya kemampuan komunikasi matematis di Indonesia masih tergolong

rendah. Hal ini diketahui dari hasil survei internasional The Trend International

Mathematics and Science Study (TIMSS) dan survei Programme for

International Student Assessment (PISA).

Dari hasil survei internasional TIMSS pada tahun 2011 Indonesia berada di

urutan ke-38 dengan skor 386 dari 42 negara yang siswanya diuji dengan standar

rata-rata pencapaian prestasi yang digunakan TIMSS yaitu 500, skor ini turun 11

poin dari penilaian tahun 2007 (Mullis dkk, 2012: 338). Sedangkan hasil survei

internasional TIMSS pada tahun 2015, Indonesia berada di urutan ke-45 dengan

skor 397 dari 50 negara yang siswanya diuji dengan standar rata-rata pencapaian

prestasi yang digunakan TIMSS yaitu 500. Dari hasil survei TIMSS tersebut

diketahui bahwa peringkat Indonesia pada tahun 2015 turun daripada tahun 2011,

tetapi skor yang diperoleh lebih tinggi. Pada survei TIMSS tersebut, siswa

Indonesia dapat menjawab soal-soal rutin dan bersifat sederhana dengan

persentase yang menjawab benar di atas 80%, sedangkan pada soal-soal yang

memerlukan kemampuan menelaah, berargumentasi, menarik simpulan, serta

menyelesaikan soal berupa gambar hanya dapat dijawab dengan persentase yang

menjawab benar di bawah 11% (Rahmawati, 2016: 3).

Selanjutnya berdasarkan survei dari PISA pada tahun 2013 didapatkan bahwa

Indonesia berada pada urutan 64 dari 65 negara peserta (OECD, 2013). Sedang-
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kan berdasarkan survei dari PISA pada tahun 2015 didapatkan bahwa Indonesia

berada pada urutan 62 dari 70 negara peserta (OECD, 2015). Dari hasil survei

PISA tersebut diketahui bahwa peringkat Indonesia pada tahun 2015 naik

daripada tahun 2013, meskipun masih tergolong dalam peringkat yang rendah.

Pada survei PISA, soal-soal yang digunakan untuk menguji adalah soal yang

berkaitan dengan kemampuan untuk menelaah, kemampuan untuk memberikan

alasan secara matematis, kemampuan untuk mengomunikasikan secara efektif,

kemampuan untuk memecahkan masalah dan menginterpretasikan permasalahan

dalam berbagai situasi (Setiawan, dkk, 2014:1).

Kemampuan-kemampuan yang diujikan pada TIMSS dan PISA sangat berkaitan

erat dengan indikator-indikator kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan

tersebut meliputi kemampuan untuk berargumentasi dan menarik simpulan yang

termasuk dalam indikator kemampuan komunikasi matematis bagian written

texts (menulis), memberikan alasan secara matematis termasuk dalam indikator

kemampuan komunikasi matematis bagian mathematical expression (ekspresi

matematis), menyelesaikan soal berupa gambar dan menginterpretasikan

permasalahan dalam berbagai situasi termasuk dalam indikator kemampuan

komu-nikasi matematis bagian drawing (menggambar). Dari hasil survei beserta

pemaparan tersebut, menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis

siswa di Indonesia masih tergolong rendah.

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kemampuan komunikasi matematis

siswa rendah, salah satunya adalah proses pembelajaran yang berpusat pada guru.

Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada guru, guru hanya menjelaskan
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materi, memberikan soal-soal dan tugas. Pembelajaran hanya terbatas pada tiga

hal tersebut, sehingga kemampuan komunikasi matematis siswa kurang

berkembang.

Berdasarkan hasil pengamatan di SMP Negeri 9 Metro, proses pembelajaran

yang berlangsung lebih banyak didominasi oleh guru, sementara siswa bersikap

hanya sebagai penerima ilmu. Dari hasil pengamatan di kelas, siswa kurang

mengembangkan kemampuannya untuk mengonstruksi dan mengungkapkan ide.

Hal ini terlihat ketika guru selesai menjelaskan, hanya beberapa siswa yang

menanggapi pertanyaan dari guru dan tidak ada siswa yang bertanya terkait

dengan materi. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan guru mate-

matika kelas VII SMP Negeri 9 Metro, diketahui bahwa mayoritas siswa masih

mengalami kesulitan menyatakan masalah menggunakan gambar, sulit

menjelaskan ide dengan menggunakan bahasa maupun simbol-simbol

matematika. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa berdasarkan hasil wawan-

cara tersebut berkaitan erat dengan kemampuan komunikasi matematis siswa.

Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilakukan dengan

menerapkan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengonstruksi sendiri idenya dan mengkomunikasikan idenya dengan guru

ataupun teman sekelas. Strategi pembelajaran yang diduga memenuhi kriteria

tersebut dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis adalah strategi

REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, and Transferring).

Strategi REACT merupakan konsep belajar yang mengaitkan materi yang

akan dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dimiliki atau pengalaman dalam
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kehidupan sehari-hari. Menurut Crawford (2001: iii), strategi REACT memiliki

lima komponen utama yaitu Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, and

Transferring. Relating adalah mengaitkan konsep-konsep baru yang akan

dipelajari dengan konsep-konsep yang telah dipelajari atau pengalaman

kehidupan sehari-hari. Experiencing adalah melakukan eksplorasi, pencarian,

dan penemuan konsep baru yang akan dipelajari. Applying adalah

mengaplikasikan konsep yang telah ditemukan. Cooperating adalah saling

berbagi, saling merespon dan berkomunikasi antar siswa. Transferring adalah

mampu menunjukkan penguasaan terhadap konsep yang dipelajari atau

menggunakannya ke dalam situasi yang baru.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mustikawati (2013), pembelajaran

dengan strategi REACT dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis

siswa. Dari pemaparan tersebut, maka perlu diadakan penelitian mengenai

penerapan pembelajaran matematika dengan strategi REACT untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah “Apakah pembelajaran dengan strategi REACT dapat meningkatkan

kemampuan komunikasi matematis siswa?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemam-

puan komunikasi matematis siswa melalui pembelajaran dengan strategi REACT.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan

informasi terhadap pembelajaran matematika terkait strategi REACT dan

kemampuan komunikasi matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi

guru dalam proses pembelajaran terkait strategi REACT untuk meningkatkan

kemampuan komunikasi matematis siswa. Selain itu dapat menjadi masukan

dan bahan kajian pada penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini mencakup strategi REACT dan kemampuan

komunikasi matematis yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Strategi REACT

Strategi REACT adalah strategi pembelajaran yang memiliki lima komponen

utama, yaitu Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, and

Transferring. Relating adalah mengaitkan konsep-konsep baru yang akan

dipelajari dengan konsep-konsep yang telah dipelajari atau pengalaman

kehidupan sehari-hari. Experiencing adalah melakukan eksplorasi, pencarian,

dan penemuan konsep baru yang akan dipelajari. Applying adalah



8

mengaplikasikan konsep yang telah ditemukan. Cooperating adalah saling

berbagi, saling merespon dan berkomunikasi antar siswa. Transferring adalah

mampu menunjukkan penguasaan terhadap konsep yang dipelajari atau

menggunakannya ke dalam situasi yang baru.

2. Kemampuan Komunikasi Matematis

Kemampuan komunikasi matematis siswa merupakan kemampuan siswa

untuk mengungkapkan pemikiran matematisnya dalam bentuk lisan, tulisan,

maupun gambar dengan bahasa yang baik dan tepat. Dalam penelitian ini,

kemampuan komunikasi yang diteliti adalah kemampuan komunikasi tulisan

yang meliputi kemampuan menggambar (drawing), ekspresi matematis

(mathematical expression), dan menulis (written text).

3. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran pada penelitian ini adalah Perbandingan. Materi

perbandingan yang dibahas adalah skala, gambar berskala, perbandingan

seharga dan perbandingan berbalik harga.
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Strategi REACT

Strategi REACT pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Strategi ini

merupakan pengembangan dari Contextual Teaching and Learning (CTL).

Eveline dan Hartini (2010: 117-118) mengungkapkan bahwa CTL adalah konsep

belajar yang ditunjukan oleh guru dengan menghadirkan dunia nyata ke dalam

kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki

dengan pengetahuan baru maupun penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Crawford (2001: 3), strategi REACT terdiri dari lima komponen yaitu

relating (mengaitkan), experiencing (mengalami), applying (menerapkan), coope-

rating (bekerjasama), dan transferring (menransfer). Kelima komponen tersebut

merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk menciptakan proses

pembelajaran. Lebih lanjut, Crawford (2001: 3) menjabarkan kelima komponen

REACT sebagai berikut:

a. Relating (Mengaitkan)

Relating atau mengaitkan merupakan proses mengaitkan konsep-konsep baru

yang akan dipelajari dengan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam konteks
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matematika maupun pengalaman kehidupan nyata. Dalam proses pembela-

jarannya, siswa melihat dan memperhatikan keadaan lingkungan dan peristiwa

dalam  kehidupan sehari-hari,  kemudian   dikaitkan   ke dalam informasi baru

yang akan dipelajari.

Dalam memulai pembelajaran, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

dapat dijawab oleh hampir semua siswa dari pengalaman hidupnya di luar kelas.

Pertanyaan yang  diajukan selalu dalam fenomena-fenomena yang menarik dan

sudah tidak asing lagi bagi siswa, bukan menyampaikan sesuatu yang abstrak atau

fenomena yang berada di luar jangkauan persepsi, pemahaman dan pengetahuan

para siswa.

b. Experiencing (Mengalami)

Experiencing atau mengalami merupakan hal yang berhubungan dengan

melakukan eksplorasi, pencarian, dan penemuan konsep baru yang akan

dipelajari. Hal ini bisa dilakukan pada saat siswa mengerjakan Lembar Kerja

Kelompok (LKK) dan kegiatan lain yang melibatkan keaktifan siswa dalam belajar

untuk menemukan konsep pada materi yang akan dipelajari, sehingga dengan

mengalami siswa akan lebih mudah memahami suatu  konsep. Dalam proses

mengalami ini, siswa ditekankan mampu melakukan konteks penggalian

(exploration), penemuan (discovery), dan penciptaan (invention).

c. Applying (Menerapkan)

Applying atau menerapkan adalah pembelajaran yang dilakukan dengan

menerapkan konsep-konsep atau informasi yang diperoleh dari tahap experience
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(mengalami) melalui Lembar Kerja Kelompok (LKK), latihan penugasan, maupun

kegiatan lain yang melibatkan keaktifan siswa dalam belajar. Soal-soal dalam

Lembar Kerja Kelompok (LKK), latihan penugasan maupun kegiatan lainnya

haruslah bervariasi dan tetap logis kaitannya dengan kemampuan siswa supaya

siswa lebih paham secara mendalam.

d. Cooperating (Bekerja Sama)

Cooperating atau bekerja sama adalah belajar dalam konteks sharing, merespon,

berkomunikasi dengan siswa lainnya. Bekerja sama antar siswa dalam kelompok

akan memudahkan untuk menemukan dan memahami suatu konsep matematika,

karena mereka dapat saling mendiskusikan masalah dengan temannya. Siswa

merasa lebih leluasa dan dapat mengajukan berbagai pertanyaan tanpa merasa

malu. Mereka juga lebih siap menjelaskan pemikiran mereka terhadap materi

pelajaran kepada siswa lainnya untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, bekerja

dalam berkelompok akan menghasilkan jiwa yang percaya diri dan saling

menghargai pendapat.

e. Transferring (Menransfer)

Transferring atau menransfer adalah strategi pembelajaran yang didefinisikan

sebagai penggunaan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam konteks baru atau

situasi baru. Dalam hal ini pembelajaran diarahkan untuk menganalisis dan

menyelesaikan suatu permasalahan baru dengan menerapkan pengetahuan yang

telah dimilikinya. Oleh karena itu, siswa harus diberikan soal-soal latihan untuk

mentransfer gagasan–gagasan matematika. Selain itu, siswa juga dapat bertukar
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pikiran dengan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas, kemudian

kelompok lain memberikan tanggapan.

Langkah – langkah pembelajaran dengan strategi REACT dalam buku karangan

Yuliati (2008: 64) terdapat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sintak strategi REACT

Kelebihan strategi REACT menurut pendapat Gulo dalam Zakiyah (2013: 23)

adalah sebagai berikut.

a. Memperdalam pemahaman siswa

b. Mengembangkan sikap menghargai diri sendiri dan orang lain

c. Mengembangkan sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki

d. Mengembangkan keterampilan untuk masa depan

e. Memudahkan siswa mengetahui kegunaaan materi dalam kehidupan

sehari-hari

f. Membuat belajar secara inklusif

Fase-Fase Kegiatan

Relating Siswa dibimbing oleh guru untuk menghubungkan konsep
materi dalam pembelajaran dengan pengetahuan yang dimiliki
siswa.

Experiencing Siswa melakukan penelitian (hands-on activity) dan guru
memberikan penjelasan untuk mengarahkan siswa menemukan
pengetahuan baru

Applying Siswa menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam
kehidupan sehari-hari.

Cooperating Siswa melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan
permasalahan dan mengembangkan kemampuan berkolaborasi
dengan teman.

Transfering Siswa menunjukkan kemampuan terhadap pengetahuan yang
dipelajarinya dan menerapkannya dalam situasi atau konteks
baru.
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Berdasarkan uraian diatas, langkah-langkah pembelajaran strategi REACT pada

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok.

2. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait hubungan pengetahuan yang

telah dipelajari maupun pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dengan

pengetahuan yang akan dipelajari.

3. Siswa mengerjakan LKK.

4. Beberapa kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil

diskusinya.

5. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pengetahuan yang telah

dipelajari.

2. Pembelajaran Konvensional

Model pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang paling umum

digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Sanjaya (2006: 22),

pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang biasa dilakukan oleh guru

di dalam  kelas, kegiatan pembelajaran lebih sering diarahkan pada aliran infor-

masi dari guru ke siswa. Pembelajaran konvensional sering diidentikkan dengan

penjelasan materi (ceramah), tanya jawab, dan pemberian tugas. Metode ceramah

adalah suatu cara penyampaian informasi dengan lisan kepada sejumlah pen-

dengar di suatu ruangan (Suherman dkk, 2003: 201). Metode tanya jawab adalah

suatu pembelajaran yang disajikan melalui tanya jawab (Suherman dkk, 2003:

208). Sedangkan metode pemberian tugas adalah metode pembelajaran yang

mensyaratkan adanya pemberian tugas kepada siswa (Suherman dkk, 2003: 221).
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Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini pembelajaran konvensional yang

diterapkan adalah pembelajaran yang biasa dilakukan guru yaitu dengan

pemberian materi melalui ceramah, tanya jawab, kemudian pemberian tugas. Pada

pembelajaran ini, guru menjelaskan semua materi dan memberikan contoh-contoh

soal kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya dan selanjutnya

memberikan latihan atau tugas.

3. Kemampuan Komunikasi Matematis

Komunikasi menurut Hardjana (Lestari, 2006: 5) berasal dari bahasa Latin yaitu

communio, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan commnion, yang berarti

kebersamaan, persatuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Dalam bentuk

kata kerja communicare yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, tukar

menukar, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap bertukar

pikiran, berpartisipasi atau memberitahukan. Sedangkan Romberg dan Chair

(Rachmayani, 2014: 4) menyatakan bahwa:

Kemampuan komunikasi matematis adalah menghubungkan benda nyata,
gambar, dan diagram ke dalam ide matematika; menjelaskan ide, situasi
dan relasi matematis secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar,
grafik dan aljabar; menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau
simbol matematika; mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang
matema-tika; membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika
tertulis, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi;
menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah
dipelajari.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Son (2015:7) siswa dikatakan mempunyai

kemampuan komunikasi matematis yang baik apabila ia mampu

mengomunikasikan ide matematisnya kepada orang lain dengan jelas, tepat, dan

efektif, dengan menggunakan istilah matematis yang sesuai, baik secara lisan

maupun tertulis. Kemudian menurut Hamzah dan Nurdin (2012: 180),
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kemampuan komunikasi tidak hanya diwujudkan melalui penjelasan secara lisan,

tetapi dapat juga diekspresikan dalam bentuk tulisan maupun gambar..

Komunikasi matematis erat kaitannya dengan bahasa, karena dalam matematika

sebuah istilah dapat disederhanakan menjadi sebuah simbol. Artinya matematika

menyederhanakan bahasa menggunakan simbol. Komunikasi matematis juga

merupakan salah satu kompetensi yang diukur dalam pembelajaran matematika,

seperti yang dimuat Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar

kompetensi lulusan dalam mata pelajaran matematika diantaranya:

mengomunikasikan gagasan atau konsep matematika dengan tabel, diagram,

gambar, dan grafik.

Terkait dengan komunikasi matematis, NCTM (Mahmudi, 2009) menyebutkan

bahwa standar kemampuan yang seharusnya miliki siswa adalah sebagai berikut:

a. Mengelola pemikiran matematika dan mengomunikasikan kepada siswa lain.

b. Mengungkapkan ide-ide matematika secara koheren dan jelas kepada siswa

lain dan guru.

c. Meningkatkan pengetahuan matematika siswa dengan cara menggabungkan

pemikiran dan strategi siswa satu dengan yang lainnya.

d. Menggunakan bahasa matematika secara tepat dalam berbagai ekspresi

matematika.

Selanjutnya, Cai, Lane, dan Jacobsin (Fachrurazi, 2011: 81) menyatakan bahwa

kemampuan komunikasi matematis siswa terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Menulis matematis (written texts). Siswa dituntut untuk dapat menuliskan

penjelasan secara matematis, masuk akal, jelas serta tersusun secara logis.
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b. Menggambar secara matematis (drawing). Pada kemampuan ini, siswa

dituntut untuk dapat melukiskan gambar, diagram, dan tabel secara lengkap

dan benar.

c. Ekspresi matematis (mathematical expression). siswa mampu untuk

memodelkan permasalahan matematis secara benar sehingga perhitungan

mendapatkan solusi secara lengkap dan benar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan komunikasi

matematis adalah proses mengungkapkan ide-ide matematika yang dapat

disajikan dalam bentuk tabel, diagram, gambar atau simbol matematika lain

untuk memperjelas suatu konsep. Dalam hal ini, kemampuan komunikasi

matematis yang diteliti adalah kemampuan komunikasi tertulis yang meliputi

kemampuan menulis (written texts), menggambar (drawing), dan ekspresi

matematis (mathematical expression).

B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang penerapan pembelajaran dengan strategi REACT untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa  kelas VII SMP Negeri

9 Metro tahun pelajaran 2016-2017 terdiri dari satu variabel bebas dan satu

variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah

strategi REACT, sedangkan variabel terikatnya yaitu kemampuan komunikasi

matematis.

Strategi REACT  mengintegrasikan masalah pada kehidupan sehari-hari atau

pengalaman belajar siswa dengan masalah pada matematika. Strategi REACT

memiliki lima fase yaitu: (1) Relating (mengaitkan), (2) Experiencing
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(mengalami), (3) Applying (menerap-kan), (4) Cooperating (bekerjasama), (5)

Transferring (menransfer).

Pada fase relating (mengaitkan), siswa dibimbing oleh guru untuk

menghubungkan konsep pengetahuan yang baru dengan konsep pengetahuan

yang telah dipelajari maupun pengalaman kehidupan nyata. Guru memberikan

pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa dipacu untuk mengasah penjelasan secara

matematis, masuk akal, jelas serta tersusun secara logis dan sistematis (written

texts).

Pada fase experiencing (mengalami), siswa melakukan penemuan (hands-on

activity) dan guru memberikan penjelasan untuk mengarahkan siswa menemukan

pengetahuan baru. Pada tahap ini, siswa dapat berlatih menuangkan kejadian

matematika dalam kehidupan sehari-hari berupa tulisan (written texts) dan belajar

menyusun keteraturan maupun pola yang ditemukan dari suatu konsep dalam

bahasa matematika (mathematical expression)

Pada fase applying (menerapkan), siswa menerapkan pengetahuan yang dipelajari

dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan persoalan di dalam LKK atau

lainnya. Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, kemampuan siswa dalam

mengekspresikan keadaan soal ke dalam bentuk matematika (mathematical

expression ) dapat dikembangkan.

Selanjutnya adalah fase cooperating, pada fase ini siswa dibagi ke dalam

beberapa kelompok, kemudian dibagi LKK untuk dikerjakan sehingga siswa

dapat memecahkan permasalahan, mengembangkan kemampuan berkolaborasi

dengan teman serta belajar untuk mengasah kemampuan menulis (written texts),

menggambar (drawing), dan ekspresi matematis (mathematical expression).
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Yang terakhir adalah fase transferring, pada tahap ini siswa mampu

menunjukkan kemampuan terhadap pengetahuan yang dipelajarinya dan

menerapkannya dalam permasalahan yang lebih kompleks. Setelah

menyelesaikan LKK, beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke

depan kelas, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan. Siswa diharapkan

mampu bertukar pikiran dan saling menanggapi ide siswa lainnya. Misalnya

siswa mampu menjawab persoalan dengan sistematis dan benar (written texts),

siswa mampu membuat model matematika dari persoalan kehidupan nyata

(mathematical expression), dan siswa mampu membuat gambar atau tabel

dengan benar terkait permasalahan yang dihadapi (drawing).

Berdasarkan uraian di atas, strategi REACT yang diterapkan dalam pembelajaran

matematika diharapkan mampu menjadikan siswa lebih aktif dalam berar-

gumentasi secara matematis dan mampu menyelesaikan masalah yang diberikan.

Dengan demikian, akan memungkinkan peningkatan kemampuan komunikasi

matematis siswa yang mengikuti strategi REACT lebih tinggi daripada kemam-

puan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

1. Semua siswa kelas VII semester ganjil SMP Negeri 9 Metro tahun pelajaran

2016/2017 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa

selain pembelajaran dengan strategi REACT dikontrol secukupnya sehingga

memberikan pengaruh yang sangat kecil.
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D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Umum

Penerapan pembelajaran dengan strategi REACT dapat meningkatkan

kemampuan komunikasi matematis siswa.

2. Hipotesis Khusus

Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran dengan strategi REACT lebih tinggi daripada peningkatan

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 9 Metro yang terletak di Jl. Piagam

Jakarta No.1 Mulyosari 16 Polos, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Populasi

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII semester ganjil tahun pelajaran

2016/2017 yang terdistribusi dalam tujuh kelas dan diajar oleh 3 orang guru.

Siswa kelas VII-1 dan VII-2 diajar oleh guru pertama, siswa kelas VII-3 dan VII-4

diajar oleh guru kedua, sedangkan siswa kelas VII-5, VII-6, dan VII-7 diajar oleh

guru ketiga. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik

Purposive Random Sampling yaitu memilih secara acak dua kelas yang diajar oleh

guru yang sama dan berdasarkan rata-rata nilai Ulangan Harian ketiga yang setara.

Rata-rata nilai Ulangan Harian ketiga dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rata-rata Nilai Ulangan Tengah Semester

Kelas Nilai Rata-rata
VII – 1 68,51
VII – 2 69,03
VII – 3 70,00
VII – 4 56,75
VII – 5 65,08
VII – 6 55,33
VII – 7 62,17

Berdasarkan teknik pemilihan sampel, terpilihlah kelas VII-1 dengan jumlah 30

siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-2 dengan jumlah 30 siswa sebagai

kelas kontrol.
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B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest-posttest

control group design. Dasar pertimbangan untuk memilih desain ini adalah

karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan peningkatan

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

matematika dengan strategi REACT dengan siswa yang mengikuti pembelajaran

secara konvensional. Menurut Fraenkel dan Wallen (dalam Dewi, 2016: 26)

desain pelaksanaan penelitian pretest-posttest control group design dapat

digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Desain Penelitian Pretest-Posttest Control Group Design

Kelompok
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest
Eksperimen Y1 REACT Y2

Kontrol Y1 Konvensional Y2

Keterangan:

Y1 : dilaksanakan pretest instrumen tes kemampuan komunikasi matematis
pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

Y2 : dilaksanakan posttest instrumen tes kemampuan komunikasi matematis
pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

C. Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Tahap Persiapan Penelitian

a. Melakukan observasi untuk mengetahui kurikulum sekolah, jumlah kelas,

jumlah siswa, karakteristik siswa, serta cara guru mengajar.

b. Menentukan sampel penelitian.
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c. Menetapkan materi yang digunakan dalam penelitian.

d. Menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen tes untuk penelitian.

e. Melakukan uji coba instrumen penelitian.

f. Melakukan analisis hasil uji coba instrument.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

a. Memberikan pretest terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol.

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan strategi REACT terhadap

kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional terhadap kelas kontrol.

c. Memberikan posttest terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol.

3. Tahap Pengolahan Data dan Pembuatan Laporan

a. Mengumpulkan data penelitian.

b. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian.

c. Membuat laporan.

D. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa skor peningkatan

kemampuan komunikasi matematis. Data diperoleh dari tes komunikasi matema-

tis yang dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran dengan strategi REACT

dan konvensional dilaksanakan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes.

Tes dilakukan pada sebelum dan sesudah pembelajaran dengan strategi REACT

dan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional dilaksanakan.



23

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes kemampuan

komunikasi matematis yang terdiri dari instrumen pretest dan instrumen posttest.

Tes yang digunakan adalah tes tertulis berbentuk uraian yang terdiri dari lima soal.

Materi yang diujikan adalah perbandingan. Adapun pemberian skor untuk tes

kemampuan komunikasi matematis berpedoman pada Holistic Scoring Rubrics

yang dikemukakan oleh Cai, Lane, dan Jakabcsin (Hutagaol, 2007: 29) yaitu:

Tabel 3.3 Kriteria Skor Kemampuan Komunikasi Matematis

Skor
Menulis

(Written Text)
Menggambar

(Drawing)

Ekspresi Matematis
(Mathematical

Expression)
0 Tidak ada jawaban, kalaupun ada menunjukkan tidak memahami konsep

sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa
1 Hanya sedikit dari

penjelasan yang
benar

Gambar, diagram,
Atau tabel yang
dibuat hanya sedikit
yang benar

Hanya sedikit dari model
matematika yang benar

2 Penjelasan secara
matematis masuk akal,
tetapi hanya sebagian
yang lengkap dan
benar

Membuat gambar,
diagram, atau tabel
namun kurang
lengkap dan benar

Membuat model matema-
tika dengan benar, mela-
kukan perhitungan, namun
ada sedikit kesalahan atau
salah dalam mendapatkan
solusi

3 Penjelasan secara
sistematis, masuk akal,
dan benar meskipun
tidak tersusun secara
logis dan sedikit
kesalahan

Membuat gambar,
diagram, atau tabel
dengan lengkap
dan benar

Membuat model matema-
tika dengan benar, mela-
kukan perhitungan dan
mendapatkan solusi
secara lengkap dan benar

4 Penjelasan secara
sistematis, masuk akal,
benar, dan tersusun
secara lengkap

Skor maksimal: 4 Skor maksimal: 3 Skor maksimal: 3
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Untuk mendapatkan data yang akurat, instrumen tes yang digunakan dalam

penelitian ini harus memenuhi kriteria instrumen tes yang baik. Instrumen tes

yang baik harus memenuhi kriteria valid, reliabel dengan kriteria tinggi atau

sangat tinggi, daya pembeda dengan kriteria cukup, baik, atau sangat baik, serta

tingkat kesukaran dengan kriteria mudah, sedang atau sukar.

a. Validitas

Validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi

melihat apakah isi tes mewakili seluruh materi ajar, indikator kemampuan

komunikasi matematis siswa yang diukur, serta kesesuaian bahasa tes dengan

kemampuan bahasa yang dimiliki siswa sehingga dapat mengukur kemampuan

komunikasi matematis siswa. Validitas isi dari instrumen tes kemampuan

komunikasi matematis diketahui dengan membandingkan isi yang terkandung

dalam tes kemampuan komunikasi matematis dengan indikator pembelajaran yang

telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan oleh guru matematika kelas

VII-1 dan kelas VII-2 SMP Negeri 9 Metro dengan asumsi bahwa guru tersebut

paham dengan kurikulum Matematika SMP. Penilaian terhadap isi intrumen

dengan indikator kemampuan komunikasi matematis siswa yang diukur serta

kesesuaian bahasa tes dengan kemampuan bahasa yang dimiliki siswa dilakukan

dengan menggunakan daftar check list (√) oleh guru kelas. Hasil penilaian

menunjukkan bahwa instrumen tes telah memenuhi validitas isi. Hasil validitas

isi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran B.7 halaman 170.
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b. Reliabilitas

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika instrumen tersebut digunakan beberapa

kali untuk mengukur objek yang sama maka akan menghasilkan data yang ajeg

atau tetap. Rumus yang digunakan untuk mencari koefisien reliabilitas dalam

penelitian ini adalah rumus Alpha (Arikunto, 2011: 109), yaitu:

11 = − 1 1 − ∑ 22
Keterangan:

r11 : koefisien reliabilitas.
n : banyak butir soal∑ 2 : jumlah varians skor tiap butir soal2 : varians skor total.

Dalam penelitian ini, koefisien reliabilitas diinterpretasikan berdasarkan pendapat

Arikunto (2011: 75) yang disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.4 Kriteria Reliabilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
0,000 < r11 ≤ 0,200 Sangat rendah
0,200 < r11 ≤ 0,400 Rendah
0,400< r11 ≤ 0,600 Sedang
0,600 < r11 ≤ 0,800 Tinggi
0,800 < r11 ≤ 1,000 Sangat tinggi

Dari hasil perhitungan hasil uji coba tes, diperoleh bahwa koefisien reliabilitas

instrumen pretest adalah 0,865 sedangkan koefisien reliabilitas instrumen posttest

adalah 0,860. Koefisien reliabilitas instrumen pretest dan posttest tersebut

menunjukkan bahwa instrumen tes memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Hasil

perhitungan selengkapnya mengenai reliabilitas instrumen tes dapat dilihat pada

Lampiran C.1 halaman 175.
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c. Daya Pembeda

Arikunto (2011: 213) menyatakan bahwa daya pembeda suatu soal adalah

kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan

tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Untuk menentukan daya

pembeda butir soal terlebih dahulu diurutkan dari nilai tertinggi sampai ke nilai

terendah. Pada penelitian ini, instrumen tes diujicobakan kepada siswa dengan

jumlah > 30, sehingga merujuk pada pendapat Suherman (2003: 162) bahwa

penghitungan daya pembeda mengambil nilai dari sampel 27% siswa yang

memperoleh nilai tertinggi (kelompok atas) dan nilai dari sampel 27% siswa yang

memperoleh nilai terendah (kelompok bawah). Rumus untuk menghitung daya

pembeda butir soal menurut Arikunto (2011: 213) yaitu:

DP = −
Keterangan:

DP : Daya pembeda.
: Rata-rata skor tiap butir soal dari kelompok atas
: Rata-rata skor tiap butir soal dari kelompok bawah

Interpretasi daya pembeda menurut Sudijono (2011: 389) terdapat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.5 Interpretasi Daya Pembeda

Koefisien Daya Pembeda (DP) Interpretasi
Negatif ≤ DP ≤ 0,00 Sangat Buruk

0,10 ≤ DP ≤ 0,19 Buruk

0,20 ≤ DP ≤ 0,29 Cukup Baik

0,30 ≤ DP ≤ 0,49 Baik

DP ≥ 0,50 Sangat Baik

Dari hasil perhitungan uji coba tes, diperoleh daya pembeda butir soal pretest dan

posttest seperti pada Tabel 3.5.
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Tabel 3.6 Rekapitulasi Daya Pembeda Uji Coba Tes

Soal Pretest Soal Posttest
Nomor
Soal

Daya
Pembeda Kesimpulan

Nomor
Soal

Daya
Pembeda Kesimpulan

1 0,67 (Sangat
baik)

Dipakai 1 0,58 (Sangat
baik)

Dipakai

2 0,42 (Baik) Dipakai 2 0,47 (Baik) Dipakai
3

0,38 (Baik)
Dipakai 3 0,52 (Sangat

baik)
Dipakai

4 0,58 (Sangat
baik)

Dipakai 4a 0,53 (Sangat
baik)

Dipakai

5a 0,50 (Sangat
baik)

Dipakai 4b 0,52 (Sangat
baik)

Dipakai

5b 0,64 (Sangat
baik)

Dipakai 5a 0,67 (Sangat
baik)

Dipakai

5c 0,78 (Sangat
baik)

Dipakai 5b 0,67 (Sangat
baik)

Dipakai

Pada hasil uji coba instrumen pretest maupun posttest, diperoleh bahwa koefisien

daya pembeda butir soal adalah 0,38 sampai dengan 0,78. Hal ini

mengindikasikan bahwa instrumen tes yang diujikan memiliki daya pembeda

yang baik atau sangat baik. Hasil perhitungan selengkapnya mengenai daya

pembeda butir soal dapat dilihat pada Lampiran C.2 halaman 180.

d. Tingkat Kesukaran

Indeks tingkat kesukaran suatu soal dicari dengan menggunakan rumus menurut

Sudijono (2011: 372) yaitu:

=
Keterangan:

TK : Indeks tingkat kesukaran butir soal
: Jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal yang diperoleh
: Jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal
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Klasifikasi tingkat kesukaran menurut Sudijono (2011: 372) disajikan dalam

Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.7 Klasifikasi Tingkat Kesukaran

Tingkat Kesukaran Klasifikasi
TK = 0,00 Sangat sukar

0,00 < TK ≤ 0,30 Sukar
0,30 < TK ≤ 0,70 Sedang
0,70 < TK ≤ 1,00 Mudah

TK = 1,00 Sangat mudah

Dari hasil perhitungan hasil uji coba tes, diperoleh tingkat kesukaran butir soal

yang disajikan pada tabel 3.7 berikut. Hasil perhitungan selengkapnya mengenai

tingkat kesukaran dapat dilihat pada Lampiran C.3 halaman 185.

Tabel 3.8 Rekapitulasi Tingkat Kesukaran Uji Coba Tes

Soal Pretest Soal Posttest
Nomor

Soal
Tingkat

Kesukaran Kesimpulan
Nomor

Soal
Tingkat

Kesukaran Kesimpulan

1 0,71 (Mudah) Dipakai 1 0,74 (Mudah) Dipakai

2 0,48 (Sedang) Dipakai 2 0,51 (Sedang) Dipakai

3 0,29 (Sukar) Dipakai 3 0,30 (Sukar) Dipakai

4 0,57 (Sedang) Dipakai 4a 0,57 (Sedang) Dipakai

5a 0,43 (Sedang) Dipakai 4b 0,53 (Sedang) Dipakai

5b 0,43 (Sedang) Dipakai 5a 0,38 (Sedang) Dipakai

5c 0,28 (Sukar) Dipakai 5b 0,29 (Sukar) Dipakai

Pada hasil uji coba, diketahui bahwa tingkat kesukaran instrumen pretest maupun

posttest adala tes kemampuan komunikasi matematis mudah, sedang, dan sukar

sehingga instrumen tes kemampuan komunikasi matematis pretest maupun

posttest dapat digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis.
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G. Teknik Analisis Data

Dari tes kemampuan komunikasi matematis siswa diperoleh nilai pretest dan nilai

posttest. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui besarnya

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran dengan strategi REACT dan siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional. Menurut Hake (Izzati, 2010: 69), besarnya peningkatan dapat

dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (normalized gain) yang dirumuskan

sebagai berikut.

Gain ternormalisasi = −−
Pengolahan dan analisis data kemampuan komunikasi matematis dilakukan

dengan menggunakan uji statistik terhadap peningkatan kemampuan komunikasi

matematis siswa (skor gain) dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan

bantuan software SPPS Statistics 17.0. Sebelum dilakukan uji statistik terlebih

dahulu dilakukan uji prasyarat terhadap data dari kelas eksperimen dan kelas

kontrol, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak dan

memiliki varians yang homogen atau tidak.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok data gain

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada

penelitian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov dengan hipotesis:

H0: data gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

H1: data gain berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.
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Dalam penelitian ini, uji normalitas diolah dengan bantuan software SPSS

Statistics 17.0 for Windows dengan taraf nyata α = 0,05. Kriteria pengambilan

keputusan adalah apabila nilai sig. > 0,05, maka terima H0 yang berarti bahwa

data berasal dari populasi yang distribusi normal. Hasil uji normalitas data

penelitian disajikan dalam Tabel 3.8. Data selengkapnya terkait uji normalitas

terdapat pada Lampiran C.6 halaman 194.

Tabel 3.9 Hasil Uji Normalitas Data Penelitian

Sumber Data Kelompok
Penelitian

N K-S (Z) Sig. H0

Skor gain kemampuan
komunikasi matematis

Eksperimen 30 0,133 0,186 Diterima
Kontrol 30 0,079 0,200 Diterima

Keterangan:

N : banyak sampel
K-S (Z) : Kolmogorov Smirnov Z
Sig. : nilai signifikansi

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa nilai sig. skor gain kemampuan

komunikasi matematis kelompok eksperimen adalah 0,186 > 0,05, maka H0

diterima pada taraf nyata 0,05. Hal ini berarti bahwa data gain kelompok

eksperimen berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan nilai sig.

skor gain kemampuan komunikasi matematis kelompok kontrol adalah 0,200 >

0,05, maka H0 diterima  pada taraf nyata 0,05. Hal ini berarti bahwa data gain

kelompok kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Menurut Sugiyono (2011: 276), uji homogenitas bertujuan melihat kedua

kelompok data yang diteliti memiliki varians yang homogen atau tidak. Uji
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homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji Levene dengan hipotesis:

H0: = (kedua kelompok data bervarians homogen)

H1: ≠ (kedua kelompok data bervarians tidak homogen)

Dalam penelitian ini, uji Levene dilakukan dengan bantuan software SPSS

Statistics 17.0. dengan taraf nyata α = 0,05. Kriteria uji yang dipakai adalah terima

H0 jika sig. > 0,05. Hasil uji homogenitas data penelitian disajikan dalam Tabel

3.9. Sedangkan data selengkapnya terkait uji homogenitas terdapat pada Lampiran

C.6 halaman 194.

Tabel 3.9 Hasil Uji Homogenitas Data Penelitian

Sumber Data
Kelompok
Penelitian N

Statistik
Levene Sig. H0

Skor gain kemampuan
komunikasi matematis

Eksperimen
30 1,140 0,290 Diterima

Konntrol

Keterangan:

N : banyak sampel
Statistik Levene : nilai statistik Levene
Sig. : nilai signifikansi

Berdasarkan hasil uji data skor gain komunikasi matematis kelompok eksperimen

dan kontrol diperoleh nilai sig. 0,290 > 0,05, maka H0 diterima pada taraf nyata

0,05. Hal ini berarti bahwa kedua kelompok data bervarians homogen.

c. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis data, populasi data berdistribusi normal dan memiliki

varians yang homogen maka digunakan uji kesamaan dua rata-rata (uji-t) pada
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data gain. Hipotesis uji data skor gain kemampuan komunikasi matematis siswa

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H0: = , artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata skor peningkatan

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran dengan strategi REACT dengan rata-rata skor

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran konvensional.

H1: 1 > 2,artinya rata-rata skor peningkatan kemampuan komunikasi matematis

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT lebih

tinggi daripada rata-rata skor peningkatan kemampuan komunikasi

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

Dalam penelitian ini, uji kesamaan dua rata-rata (uji-t) pada data gain

menggunakan bantuan software SPSS Statistics 17.0 dengan kriteria uji adalah

jika nilai thitung < t1- maka terima H0 dan tolak H0 jika t mempunyai harga lain.

Derajat kebebasan untuk daftar distribusi t ialah (n1 + n2 -2) dengan peluang (1-α)

(Sudjana, 2005: 243).
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peningkatan kemampuan

komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran dengan strategi

REACT lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan komunikasi matematis

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Hal ini berarti bahwa

pembelajaran dengan strategi REACT dapat meningkatkan kemampuan

komunikasi matematis siswa kelas VII SMP Negeri 9 Metro.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Kepada guru, dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasi matematis,

disarankan untuk menggunakan pembelajaran di kelas dengan strategi

REACT.

2. Dalam menerapkan pembelajaran dengan strategi REACT, perlu ditunjuk

salah satu siswa sebagai ketua kelompok untuk memandu pelaksanaan diskusi

dalam kelompoknya, siswa yang ditunjuk sebagai kelompok adalah siswa

yang kurang aktif dalam diskusi. Hal ini dilakukan supaya siswa yang kurang

aktif menjadi aktif sedangkan siswa yang sudah aktif dapat membantu diskusi

berjalan secara maksimal.
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3. Kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai pembelajaran

dengan strategi REACT disarankan untuk memperhatikan efisiensi waktu agar

proses pembelajaran dapat berjalan secara maksimal.
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