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ABSTRAK

DEVELOPING CATCH PROGRAM BASED ON MODULE TO IMPROVE
SELF-EFFICACY AND THE STUDENTS

MATHEMATICS COMMUNICATION

By

SETIANA

Abstrak. CATCH or Caring About The Concepts that Help is a program which is
initiated by Nguyen (2013) to reach out the students with low capability. This
research uses CATCH development program that consists of pre development,
development, and post development. The aim is to improve the effective program
to the effectivity of self efficacy and the students’ mathematics communication.
The methodology that is used is peer tutoring program. It demands the tutor to
have social interaction skill, responsibility towards the tutee and academic ability.
The subject of this research is the students of Darma Bangsa Junior High School
Academic Year 0f 2016-2017. The product is developed by the system of Akker
(2003). It consists of introduction and formative test with Tessemer (1993) as the
guidance of formative test. It measures: (1) self evaluation; (2) expert review; (3)
one to one; (4) small group; and (5) field test. The developed-product is
implemented to one class of grade 8 as the field test. The self-efficacy scoring is
got from self-efficacy scale and the data of mathematics communication ability
based on mathematics communication test. The expert validation shows that
CATCH developed-program based on module to fulfill the standard of material,
design, and language. The result of one to one test shows the positive result based
on the students’ response after getting the program and the students’
responsibility toward the program. Then, the test of small group shows the
positive result of the reading efficiency and their understanding of the material.
The research shows that the development of CATCH program based on module is
the effective way to improve self-efficacy and it is also positive to improve the
students’ mathematics communication. Briefly, the resultof effectiveness test of
CATCH developed-program based on module is effective to improve self-efficacy
and te student’ mathematics communication.

Keywords: CATCH, Module, Self-Efficacy, Mathematics Communication
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Abstrak: CATCH atau Caring About The Concepts that Help merupakan sebuah
program yang dicetuskan oleh Nguyen dari Duke University pada tahun 2013,
untuk menjangkau siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah. Pada
penelitian ini, dilakukan Pengembangan program CATCH meliputi tahap pra
pengembangan, tahap pengembangan, dan tahap pasca pengembangan, untuk
menjangkau semua siswa dengan kemampuan heterogen. Metode yang digunakan
adalah tutor sebaya, yang menuntut tutor untuk memiliki kemampuan interaksi
sosial, memiliki tanggung jawab lebih terhadap tutee, keterampilan akademik.
Subjek penelitian pengembangan ini adalah siswa-siswi SMP Darma Bangsa
Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016-2017. Produk, dikembangkan mengikuti
alur Akker meliputi pendahuluan dan uji formatif, dengan Tessemer sebagai
acuan untuk uji formatif terdiri dari 1) evaluasi diri, 2) uji ahli, 3) uji perorangan,
4) uji kelas kecil, dan 5) uji terbatas. Produk yang telah dikembangkan, di-
implementasikan pada 1 kelas VIII sebagai kelas uji terbatas. Pengambilan skor
self-efficacy dari skala self-efficacy dan data kemampuan komunikasi matematis
dari pemberian tes komunikasi matematis. Hasil validasi ahli menunjukkan bahwa
pengembangan program CATCH berbasis modul memenuhi standar kelayakan
materi, desain, dan bahasa. Hasil uji coba one to one menunjukkan bahwa
keterbacaan dan respon siswa terhadap program dalam kategori sangat baik, dan
uji small group menunjukkan keterbacaan dan tingkat pemahaman terhadap
materi termasuk kategori baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengembangan program CATCH berbasis modul efektif meningkatkan self-
efficacy dan juga efektif meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa.
Dengan demikian, hasil uji efektivitas penggunaan pengembangan program
CATCH berbasis modul adalah efektif meningkatkan self-efficacy dan
kemampuan komunikasi matematis siswa.

Kata Kunci: CATCH, Modul, Self-Efficacy, Komunikasi Matematis
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MOTTO

The function of education is to teach one to think

intensively and to think critically.

Intelligency plus character – that is the goal of true education

(Martin Luther King, Jr)

If you can’t fly, then run...

If you can’t run, then walk...

If you can’t walk, the crawl...

But whatever you do, you have to keep moving forward

(Martin Luther King, Jr)
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I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi modern didasari oleh matematika yang berperan penting 

dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Berkembangnya 

matematika di bidang fisika, kimia, bahkan sosial menjadi landasan bagi per-

kembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini. 

Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan 

penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Salah satu cara agar siswa memiliki 

kemampuan matematika yang kuat sejak dini adalah dengan cara meningkatkan 

proses pembelajaran. Meskipun proses pembelajaran bukanlah satu-satunya faktor 

yang mempengaruhi rendahnya kemampuan matematika siswa, namun perannya 

dalam keberhasilan siswa dalam akademik sangatlah penting.  

 

Berbicara mengenai rendahnya kemampuan matematika siswa, hasil temuan 

TIMSS (Trends International Mathematics and Science Study) dari keikutsertaan 

Indonesia pertama kali di tahun 1999 sampai tahun 2015, hasil yang dicapai siswa 

Indonesia termasuk pada kategori rendah, jauh dari skor kategori mahir, yaitu 625. 

Pada kategori mahir ini siswa mampu mengorganisasikan informasi, me-

mecahkan masalah tidak rutin, mengambil dan mengajukan argumen pembenaran 

simpulan. Selain itu pada kategori ini yang ingin dicapai kurikulum pendidikan 

matematika di sekolah. Data TIMSS tahun 2015 (Provasnik, 2016:5-9) diperoleh 
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informasi bahwa pencapaian rata-rata matematika beberapa negara seperti Kuwait, 

Maroko, Saudi Arabia, Jordan, dan Indonesia termasuk kategori rendah. Adapun 

menurut Benchmark International bahwa Indonesia berada ditingkat kelima dari 

bawah dengan capaian 397, Kemampuan matematika yang dimiliki oleh siswa 

Indonesia berdasarkan capaiannya diketahui bahwa mereka tidak terbiasa dengan 

soal-soal kontekstual, memiliki sedikit dasar pengetahuan matematika, seperti 

penjumlahan dan pengurangan, perkalian sederhana, pemecahan masalah 

sederhana, mampu membaca grafik dan tabel sederhana, dan mampu menyajikan 

data sederhana dari tabel ke grafik batang dan piktogram.  

 

Berdasarkan uraian hasil TIMSS di atas, komunikasi matematis siswa di 

Indonesia masih dikatakan rendah terbukti bahwa kemampuan menyajikan data ke 

dalam tabel dan grafik masih pada persoalan yang sederhana. Di Indonesia, 

kemampuan komunikasi matematis menjadi salah satu isu penting dalam 

pembelajaran matematika saat ini, dimana hal tersebut tertuang dalam tujuan 

pembelajaran matematika yakni mengkomunikasikan secara matematis dalam 

menyampaikan ide atau gagasan, simbol, tabel, diagram atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah. Seperti yang disebutkan dalam National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM) pada tahun 2000, bahwa program 

pembelajaran matematika harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 

siswa untuk menyusun dan mengaitkan proses berpikir matematika, 

mengkomunikasikan matematika, menganalisis dan menilai berpikir matematika, 

dan menggunakan bahasa matematis untuk mengekspresikan ide matematika.  
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Salah satu cara agar siswa memiliki kemampuan matematika tersebut, pemerintah 

berupaya dengan menyempurnakan kurikulum matematika yang sesuai dengan 

tuntutan pembelajaran matematika yaitu Kurikulum 2013. Sebagaimana tercantum 

dalam Permendikbud Nomor 81A tahun 2013, bahwa pada Kurikulum 2013 

meng-gunakan pendekatan saintifik yang efektif apabila diterapkan pada 

pembelajaran matematika. Pendekatan ini diyakini dapat membantu siswa aktif 

dalam kegiatan belajar, yang pada akhirnya dapat mendukung ketercapaian tujuan 

pembelajaran matematika. Sebagaimana telah disebutkan dalam Permendiknas 

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, bahwa tujuan pembelajaran 

matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan: (1) memahami konsep 

matematika; (2) menggunakan penalaran matematis; (3) pemecahan masalah; (4) 

mengkomunikasikan secara matematis; dan (5) memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa keempat tujuan 

tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Misalnya, kemampuan 

komunikasi matematis dapat menunjang kemampuan-kemampuan matematis yang 

lain, misalnya kemampuan pemecahan masalah. Dengan kemampuan komunikasi 

yang baik maka suatu masalah dapat direpresentasikan dengan benar dan hal ini 

akan mendukung dalam penyelesaian masalah, artinya jika siswa tidak dapat 

berkomunikasi dengan baik dalam memaknai permasalahan maupun konsep 

matematika maka ia tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. 

  

Cara yang dapat dilakukan agar siswa dapat menyelesaikan masalah matematika 

yaitu melalui diskusi kelompok, karena melalui kegiatan diskusi siswa mampu 

menyatakan, menjelaskan, menggambarkan, mendengar, menanyakan dan bekerja 

sama sehingga dapat membawa siswa pada pemahaman yang mendalam tentang 
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matematika. Selain itu juga dapat dilakukan melalui kegiatan merancang suatu 

bentuk permasalahan matematika yang untuk menjawabnya dibutuhkan 

penjelasan-penjelasan, penalaran-penalaran dan tidak sekedar jawaban akhir dari 

suatu prosedur yang baku. Kemampuan komunikasi matematis akan membuat 

seseorang bisa memanfaatkan matematika untuk kepentingan diri sendiri maupun 

orang lain, sehingga akan meningkatkan sikap positif terhadap matematika baik 

dari dalam diri sendiri maupun orang lain.   

 

Sikap positif merupakan aspek afektif yang berperan penting dalam belajar 

matematika contohnya self-efficacy. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilaku-

kan oleh Betz dan Hacket pada tahun 1983 (Pajares, 2002:11), dimana ditemukan 

fakta bahwa di beberapa negara termasuk Indonesia banyak siswa yang merasa 

cepat bosan ketika diberikan materi matematika. Akibatnya motivasi mereka 

untuk mengerti dan menguasai matematika dengan sendirinya akan turun. Mereka 

menganggap bahwa matematika hanya sebagai suatu kewajiban untuk dipelajari 

karena tercantum dalam kurikulum, tanpa adanya penghargaan terhadap kegunaan 

matematika dalam kehidupan nyata. Selain itu pengalaman-pengalaman yang 

kurang menyenangkan dari proses belajar matematika juga mempengaruhi 

persepsi siswa terhadap pelajaran matematika, yakni siswa menjadi enggan untuk 

mempelajari matematika lebih giat sehingga memiliki prestasi yang rendah. 

 

Gambaran mengenai peranan self-efficacy dalam pembelajaran matematika dapat 

dilihat ketika siswa mengalami situasi yang tidak menyenangkan seperti yang 

telah dipaparkan di atas, dimana keyakinan akan kemampuannya untuk  

mengorganisir dan mengontrol penggunaan kemampuannya, khususnya dalam 
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keterampilannya pada mata pelajaran matematika dapat digunakan sebagai 

motivator, sehingga siswa akan memperbesar usahanya agar dapat mencapai 

prestasi seperti yang diharapkannya. Semakin tinggi self-efficacy yang di miliki 

individu, maka akan semakin tinggi pula motivasi individu tersebut untuk 

memperbesar usahanya agar mencapai hasil yang lebih optimal. Menurut Bandura 

(Pajares dan Schunk, 2001:1) self-efficacy adalah penilaian seseorang terhadap 

kemampuannya dalam mengorganisir, mengontrol, dan melaksanakan serangkaian 

tingkah laku untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Tetapi di Indonesia 

sendiri, masih banyak para pendidik, khususnya dibidang matematika belum sadar 

bahkan belum mengetahui fakta bahwa salah satu aspek psikologi yang 

dinamakan self-efficacy ini dapat mempengaruhi pencapaian prestasi seorang 

siswa. Semakin tinggi self-efficacy yang dimiliki seorang siswa, maka akan 

semakin baik prestasi yang mampu dicapainya. Begitu juga sebaliknya, semakin 

rendah self-efficacy yang dimiliki seorang siswa, maka akan semakin rendah pula 

hasil belajar yang dicapai siswa tersebut. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Betz dan Hacket pada tahun 1983 (Pajares, 

2002:11) melaporkan bahwa dengan self-efficacy yang tinggi, maka pada 

umumnya seorang siswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki self-efficacy rendah. Selain itu, Hacket 

(Pajares, 2002:10) juga menyebutkan bahwa self-efficacy dapat membuat siswa 

lebih mudah dan lebih merasa mampu untuk mengerjakan soal-soal matematika 

yang dihadapinya, serumit apapun soal tersebut.  
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Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai guru matematika, fakta di atas juga 

dijumpai pada siswa di sekolah tempat mengajarnya. Upaya untuk mengatasi hal 

tersebut pernah dilakukan, salah satu diantaranya dengan mencari variasi metode 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa dalam mempelajari matematika secara 

langsung dalam kehidupan nyata, misalnya dengan mengajak siswa untuk pergi 

kepertokoan atau bank terdekat untuk mempraktekkan sendiri cara perhitungan 

potongan harga di pertokoan dan bunga di bank yang dikunjungi. Namun, jika 

kegiatan tersebut dilakukan terus menerus maka akan timbul pembelajaran yang 

kurang efektif, karena banyak waktu yang terbuang serta memerlukan beberapa 

guru untuk pengawasan yang akan mengganggu jam belajar para guru. Metode 

mengajar dengan hanya berpatok pada teori dan pembelajaran di kelas, tidak 

jarang membuat siswa merasa cepat bosan ketika diberikan materi pelajaran.  

 

Uraian di atas memaparkan bahwa selain faktor dari dalam diri siswa, faktor 

eksternal seperti penggunaan metode juga mempengaruhi self-efficacy siswa yang 

jika tidak segera diatasi akan berdampak pada prestasi belajar siswa. Upaya 

meningkatkan self-efficacy harus segera dilakukan, karena jika aspek afektif ini 

rendah maka akan ber-dampak negatif terhadap aspek kognitif dan aspek 

keterampilan, karena ketiga aspek tersebut secara simultan sangat berpengaruh 

dalam pencapaian prestasi belajar siswa.  

 

Kesimpulan di atas diperkuat oleh Bandura (Raditiana dan Yorni, 2013) yang me-

nyebutkan bahwa orang-orang dengan keyakinan tinggi memiliki kemampuan 

untuk mengatasi tugas-tugas yang sulit sebagai tantangan untuk dikuasai daripada 

menghindari ancaman dan sebaliknya, mereka yang ragu dengan kemampuan 
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mereka akan menghindari tugas sulit karena dianggap sebagai ancaman pribadi, 

mereka juga memiliki aspirasi yang rendah dan komitmen yang lemah terhadap 

tujuan yang mereka pilih, sehingga ketika dihadapkan pada tugas yang sulit, 

mereka tetap pada pola pikir mereka sendiri, mereka akan menemukan hambatan 

dan hal-hal yang dapat merugikan mereka. Pendapat tersebut, menegaskan bahwa 

keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh siswa dalam proses belajar 

merupakan sebuah pengalaman belajar yang menghasilkan self-efficacy untuk 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan matematika. Self-efficacy 

inilah yang dapat meningkatkan kemampuan belajarnya, sehingga akan 

berdampak positif terhadap prestasi siswa. 

 

Selain observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap guru dan siswa, pada 

tahap studi pendahuluan ini juga dilakukan kegiatan mengajar di kelas. Hasil dari 

kegiatan ini ditemukan beberapa fakta di lapangan berupa strengths (kekuatan 

atau keunggulan), weakness (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats 

(ancaman) pada proses pembelajaran matematika. Kekuatan atau keunggulan yang 

dimiliki oleh SMP Darma Bangsa berkaitan dengan pembelajaran matematika, 

antara lain terdapat 14 dari 37 siswa mengerti materi aljabar seperti variabel, 

koefisien, serta operasi hitungnya, 17 dari 37 siswa mengerti materi koordinat, 

seperti menggambarkan sumbu x dan sumbu y, meletakkan sebuah titik pada 

koordinat kartesius, tenaga pengajar usianya relatif muda sehingga memiliki 

kinerja dan semangat yang tinggi serta komunikatif, hubungan antara guru dengan 

siswa sangat baik.  
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Beberapa data yang menunjukkan kelemahan dalam proses pembelajaran di SMP 

Darma Bangsa, meskipun sudah didukung dengan pelaksanaan Kurikulum 2013, 

namun fokus dan perhatian siswa pada upaya untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir masih susah dikembangkan, hanya sebagian kecil saja yaitu 31, 5 % dari 

37 siswa kelas VIII yang mampu memahami simbol-simbol matematika sehingga 

mampu mengerjakan soal dengan baik dan 68,5 % lainnya rendah dalam 

memaknai soal atau mereka tidak mengetahui maksud soal, sehingga tidak tahu 

apa yang harus dikerjakan meskipun telah diberikan petunjuk pengerjaan oleh 

guru. Fakta lain yang terjadi di lapangan adalah siswa yang berkemampuan 

rendah tersebut tidak berani untuk bertanya baik kepada teman ataupun guru. 

Mereka hanya menunggu untuk menuliskan jawaban yang telah dituliskan oleh 

temannya di papan tulis.  

 

Data lain juga diperoleh dari nilai semester genap tahun pelajaran 2015/2016 pada 

mata pelajaran matematika diperoleh 25,9% dari 37 siswa kelas VIII yang 

mendapat nilai di atas KKM, sedangkan 74,1% lainnya masih di bawah KKM 

atau tidak tuntas. Selain itu, peneliti juga mendapati suatu kondisi dimana siswa 

malas dan mudah sekali menyerah ketika menemukan soal yang menurut mereka 

susah seperti soal cerita, hal ini dikarenakan kebiasaan hidup siswa yang selalu 

mudah mendapatkan sesuatu tanpa adanya usaha yang berarti, siswa kurang 

mampu merepresentasikan masalah ke dalam simbol, grafik/ diagram maupun 

kalimat matematika, sebagian besar siswa kurang mampu mengkomunikasikan 

penyelesaian baik secara tertulis maupun lisan, dan pemahaman siswa mengenai 

kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari sangat kurang, sehingga 

menyebabkan siswa kurang memiliki motivasi dalam belajar matematika. Sejauh 
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ini upaya yang telah dilakukan oleh guru adalah dengan memberikan motivasi, 

pemberian poin tambahan di setiap pertemuan. Namun antusias siswa yang 

berkemampuan rendah sangat kurang bahkan hampir tidak ada yang berani untuk 

menjawab soal-soal. Kecuali siswa tersebut ditunjuk oleh guru, itu pun dengan 

penyelesaian dan jawaban yang salah. Selain motivasi, guru juga sering 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, akan tetapi belum berhasil 

karena heterogennya kemampuan siswa dan beragamnya karakter siswa.  

 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, maka dikembangkan serta diterapkan 

sebuah program dalam rangka mengatasi atau meminimalisir permasalahan yang 

terjadi pada pembelajaran matematika khususnya di SMP Darma Bangsa. Sebuah 

program yang berkiblat pada penelitian Nguyen (2013) dari Duke University, 

yaitu program CATCH atau Caring About The Concepts that Help dengan 

beberapa pengembangan pada content dan tahap-tahap pelaksanaan kegiatannya 

akan menjadi fokus pada penelitian ini. Dengan menerapkan program CATCH ini 

diharapkan dapat membantu dalam rangka meningkatkan kemampuan afektif 

yang diimbangi dengan kemampuan kognitif siswa. Selain itu tujuan yang ingin 

dicapai tidak hanya untuk menjangkau siswa yang berkemampuan rendah saja 

seperti yang disebutkan pada penelitian Nguyen, akan tetapi pengembangan 

program CATCH pada penelitian ini akan memperluas tujuan sesuai dengan hasil 

analisis SWOT, yaitu meningkatkan self-efficacy. Hal ini dikarenakan adanya 

kemunduran keyakinan diri siswa terhadap kemampuannya dalam matematika 

yang sudah mulai terlihat di SMP Darma Bangsa. Peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis sebagai salah satu aspek kognitif juga akan menjadi fokus 
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dalam penelitian ini. Dengan fokus terhadap peningkatan kedua aspek tersebut 

diharapkan akan berdampak positif terhadap hasil belajar matematika siswa.  

 

Upaya meningkatkan kedua aspek melalui penerapan program CATCH dilakukan 

dengan berbasis pada metode tutor sebaya. Nguyen (2013) menyatakan bahwa 

tutor sebaya termasuk pembelajaran mandiri yang dapat memberikan pengaruh 

terhadap siswa, baik dari segi keterampilan akademik, self-efficacy, tanggung 

jawab, dan interaksi sosial. Nguyen (2013) juga menyebutkan bahwa program 

CATCH adalah sebuah program yang didesain untuk mencocokkan atau 

memasangkan siswa berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah agar sukses dalam akademik, dan mereka bekerja di bawah supervisi guru. 

 

Implementasi program CATCH pada penelitian ini memuat metode tutor sebaya 

dengan fokus pada self-efficacy dan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Keefektifan metode tutor sebaya juga dibuktikan pada penelitian  Roscoe dan Chi 

(2007), Ruseno dan Titin (2010) yang menyebutkan bahwa tutor sebaya 

merupakan metode yang mampu mengaktifkan siswa. Pelaksanaan program 

CATCH dilakukan di dalam kelas dan di luar jam sekolah dengan tahap-tahap 

pelaksanaan sebagai berikut: (1) caring about atau peduli terhadap orang lain; (2) 

the concepts atau penanaman konsep; dan (3) help atau membantu siswa yang 

bermasalah dalam belajar. Pelaksanaan program CATCH ini akan dipaparkan 

secara lengkap pada kajian teori. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan 

kajian tentang “Pengembangan Program CATCH Berbasis Modul untuk 

Meningkatkan Self-Efficacy dan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa”.  
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B.  Batasan Masalah 

Karena keterbatasan tenaga, dana, dan waktu, maka tidak semua permasalahan 

dipecahkan melalui penelitian pengembangan ini, oleh karena itu penelitian ini 

dibatasi dan difokuskan pada pengembangan program CATCH berbasis modul. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam artikel adalah: 

1. Bagaimanakah proses pengembangan program CATCH berbasis modul? 

2. Apakah peningkatan self-efficacy dan kemampuan komunikasi matematis 

siswa pada program CATCH berbasis modul tergolong efektif ?  

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan produk dari pengembangan program CATCH berbasis modul 

2. Mengetahui tingkat efektivitas self-efficacy dan kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang dikenai program CATCH berbasis modul. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang telah dipaparkan, maka manfaat artikel ini adalah: 

1. Menghasilkan suatu produk dalam pembelajaran matematika yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan self-efficacy dan kemampuan komunikasi 

siswa. 

2. Memberikan referensi program baru yaitu program CATCH berbasis modul 

dan pengembangannya yang dikaitkan dengan self-efficacy dan kemampuan 
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komunikasi matematis siswa sehingga dapat dimanfaatkan dalam merancang 

sebuah kegiatan dalam proses pembelajaran. 

3. Membantu siswa dalam rangka mengembangkan pribadi dan sosial sehingga 

diharapkan memiliki self-efficacy yang tinggi dalam mengatasi permasalahan 

pembelajaran. 

4. Membantu siswa dalam rangka meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

dalam pembelajaran matematika. 

5. Memberikan tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan bagi penulis 

mengenai program CATCH, tutor sebaya, modul, self-efficacy, dan komunikasi 

matematis. 

 

F. Ruang Lingkup Operasional 

Untuk keperluan operasional dan agar mempunyai persepsi yang sama, berikut ini 

batasan terhadap beberapa definisi yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara 

pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan 

metode pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam membuat suatu 

media maupun bahan ajar. 

2. Inteligensi atau kecerdasan merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan seorang individu selama masa 

hidupnya. Dengan inteligensi seseorang dapat menyesuaikan dirinya dengan 

lingkungan pendidikan maupun masyarakat sekitar.  

3. Program CATCH adalah sebuah program perluasan dari metode tutor sebaya 

yang didesain untuk mencocokkan atau memasangkan siswa berkemampuan 
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tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah agar sukses dalam akademik, 

dan jalannya program ini di bawah supervisi guru.  

4. Tutor sebaya merupakan suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan 

cara memberdayakan siswa yang memiliki daya serap yang tinggi dari 

kelompok siswa itu sendiri untuk menjadi tutor bagi teman-temannya, dimana 

siswa yang menjadi tutor bertugas untuk memberikan materi belajar dan 

latihan kepada teman-temannya yang belum paham materi/ latihan yang 

diberikan oleh guru dengan dilandasi aturan yang telah disepakati bersama 

dalam kelompok tersebut, sehingga terbangun suasana belajar kelompok yang 

bersifat kooperatif bukan kompetitif. 

5. Self-efficacy adalah pertimbangan seseorang tentang kemampuan dirinya untuk 

mencapai tingkatan kinerja yang diinginkan atau ditentukan, yang akan 

mempengaruhi tindakan selanjutnya. 

6. Kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai kemampuan yang 

dimiliki siswa dalam menyampaikan sesuatu 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. Pihak yang terlibat dalam peristiwa komunikasi di 

dalam kelas adalah guru dan siswa. Cara pengalihan pesannya dapat secara 

lisan maupun tertulis. 

7. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar 

secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi 

paling tidak tentang segala komponen dasar yang terdapat pada bahan ajar.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Belajar  

Dalam pembelajaran matematika guru perlu memahami teori-teori belajar yang 

dapat dijadikan pedoman dalam membuat suatu metode maupun bahan ajar 

pembelajaran. Dalam penelitian ini akan melibatkan dua teori pembelajaran 

matematika, diantaranya:   

 

1. Teori Belajar Behaviorisme 

Perubahan perilaku yang terjadi pada seseorang dapat diamati, diukur dan dinilai 

secara konkret atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa 

dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai 

hasil interaksi antara stimulus dan respon. Para ahli yang banyak berkarya dalam 

aliran ini antara lain; Thorndike, Wathson, Hull, dan Skinner. Wathson (Rusuli, 

2014) menyatakan bahwa behaviorisme berkaitan dengan perilaku yang dapat 

diamati, sebagai lawan kejadian internal seperti berpikir dan emosi, diamati (yaitu 

eksternal) perilaku secara obyektif dan ilmiah diukur, kejadian internal, seperti 

berpikir harus dijelaskan melalui istilah perilaku (atau dihilangkan sama sekali). 

Teori belajar behavioristik menyebutkan bahwa perubahan terjadi melalui 

rangsangan (stimulans) yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif (respon) 

berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans yang dimaksud adalah 

lingkungan belajar, baik yang internal maupun eksternal yang menjadi penyebab 
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belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak, berupa reaksi fisik 

terhadap stimulans. Penguatan ikatan, assosiasi, sifat dan kecenderungan perilaku 

stimulus-respon merupakan proses yang terjadi pada kegiatan belajar. Program-

program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, 

modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep 

stimulus-respons serta mementingkan faktor-faktor penguat (reinforcement), 

merupakan program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang 

dikemukakan Skinner (Aristwn. 2014). 

 

Adapun ciri dari rumpun teori behaviorisme menurut Skinner (Aristwn, 2014) 

adalah : 

a. Mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil; 

b. Lebih bersifat mekanistis; 

c. Menekankan pentingnya latihan; 

d. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon; dan 

e. Menekankan peranan lingkungan dalam proses pembelajaran. 

 

Para guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan 

pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus 

dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberi 

ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan 

sendiri maupun melalui simulasi. Bahan pelajaran disusun secara hierarki dari 

yang sederhana sampai pada yang kompleks. 

 

Penekanan teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku setelah terjadi 

proses belajar dalam diri siswa, selaras dengan hasil yang diharapkan dari 
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penerapan teori behaviorisme ini, yaitu terbentuknya suatu perilaku yang 

diinginkan. Perilaku yang diinginkan mendapat penguatan positif dan perilaku 

yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif. Evaluasi atau penilaian 

didasari atas perilaku yang tampak. Meskipun pada behaviorisme proses 

pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik, dan hanya 

berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Namun dengan 

pengembangan program CATCH yang berbasis modul, pembelajaran akan 

berpusat pada kegiatan siswa baik kegiatan kognitif maupun afektif. Kegiatan 

pada modul didasarkan pada karakteristik metode tutor sebaya. Hal ini 

dimaksudkan agar tercipta pola interaksi yang baik dalam kegiatan belajar. Peran 

guru pada pembelajaran dengan menggunakan program CATCH ini selain 

menjadi supervisor, juga sebagai pembimbing yang mempola kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan sistem modul.  

 

2. Teori Belajar Konstruktivisme 

Pandangan tentang belajar menurut aliran konstruktivisme merupakan pandangan 

terbaru di mana pengetahuan akan dibangun sendiri oleh siswa berdasarkan 

pengetahuan yang ada pada mereka. Para ahli yang mendukung aliran ini antara 

lain; Jean Piaget, Jhon Dewey, Bruner dan Vigotsky. Vygotsky (Danoebroto, 

2015) memfokuskan pembelajaran konstrukstivisme lebih pada aspek sosial 

pembelajaran. Ia percaya bahwa interaksi sosial dengan orang lain mendorong 

terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual khususnya 

kognitif pembelajar.  
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Kemajuan perkembangan intelektual khususnya kognitif siswa diperoleh sebagai 

hasil dari interaksi sosial dengan orang lain. Orang lain di sini tidak selalu 

orangtua, melainkan bisa orang dewasa lain atau bahkan teman sebaya yang lebih 

memahami tentang sesuatu hal. Dalam kaitannya dengan pembelajaran 

matematika, maka ke-mampuan matematika siswa akan berkembang melalui 

interaksinya dengan orang lain yang menguasai matematika dengan lebih baik.  

 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa hakikat pembelajaran matematika 

menurut pendekatan konstruktivisme adalah pengetahuan tidak dapat dipindahkan 

begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa, artinya bahwa siswa harus aktif 

secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan 

kognitif yang dimilikinya. Danoebroto (2015) juga menyebutkan bahwa pendapat 

Vygotsky yang melibatkan pembelajaran matematika, yaitu tentang perlu adanya 

sumber belajar lain untuk memudahkan siswa dalam belajar matematika serta 

materi matematika yang sesuai dengan kapasitas siswa diberi istilah More 

Knowledgable Other (MKO) atau orang lain yang lebih tahu dan Zone of 

Proximal Development (ZPD) atau zona perkembangan terdekat. MKO mengacu 

kepada siapa saja yang memiliki pemahaman yang lebih baik atau tingkat 

kemampuan lebih tinggi dari siswa, pemahaman yang lebih baik ini sehubungan 

dengan tugas tertentu, proses, atau konsep yang sedang dipelajari oleh siswa. 

MKO biasanya dianggap sebagai seorang guru, pelatih, atau orang dewasa yang 

lebih tua, tetapi MKO juga bisa menjadi teman sebaya, orang yang lebih muda, 

atau bahkan komputer atau media belajar lainnya. 
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Zone of Proximal Development (ZPD) adalah jarak antara kemampuan siswa 

untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan 

kolaborasi teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai 

kemampuan siswa. Menurut Vygotsky (Danoebroto, 2015) pembelajaran terjadi di 

zona ini. Kaitannya dalam pembelajaran matematika adalah ZPD dapat berguna 

dalam menjembatani antara berpikir konkrit dan berpikir abstrak. Pada umumnya 

siswa mengalami kesulitan dalam memahami matematika yang abstrak, 

kemampuan tersebut dapat didorong melalui interaksi sosial melalui ZPD.  

 

Paparan di atas menegaskan bahwa ternyata teori Vygotsky tidak hanya potensial 

terhadap peningkatan pengetahuan matematika pada diri siswa saja, tetapi juga 

potensial dalam membangun kemampuan berpikir matematis dan membentuk 

sikap positif terhadap matematika. Sikap positif yang dimaksud oleh Vigotsky 

adalah sikap yang terkait dengan self-esteem siswa dalam mempelajari 

matematika, hal ini mungkin terbangun melalui interaksi sosial. Namun, dalam 

penelitian ini mengukur self-efficacy siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan mengacu pada teori Vigotsky dan teori belajar sosial dari Bandura. Karena 

pandangan Vigotsky memiliki implikasi dalam pendidikan khususnya 

pembelajaran matematika yaitu bahwa pem-belajaran terjadi melalui interaksi 

sosial dengan pembelajar dan teman sejawat. Pandangan Vigotsky menjadi dasar 

bagi peneliti dalam menyusun konten dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

pada modul. Sedangkan penerapan teori pembelajaran matematika dengan aliran 

behavioristik berdasarkan pandangan Skinner digunakan sebagai dasar pada 

sistematika penyusunan modul.  
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, diperoleh bahwa selain mampu 

membangun sikap positif ternyata teori Vigotsky mampu untuk membangun 

kemampuan berpikir matematis. Kemampuan kognitif ini terbangun ketika 

langsung kegiatan pembelajaran dengan tutor sebaya. Hal ini dikarenakan pada 

kegiatan tutor sebaya terdapat sebuah proses interaksi yang berlangsung antara 

siswa. Dan kondisi ini sangat membantu siswa dalam membentuk 

pemahamannya.  

 

B. Teori Inteligensi 

Inteligensi atau kecerdasan merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan seorang individu selama masa hidupnya. Dengan 

inteligensi seseorang dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan pendidikan 

maupun masyarakat sekitar. Beberapa teori intelejensi terkait dengan penelitian 

ini, diantaranya: 

1. Teori Inteligensi Gardner 

Multiple Intelligences adalah teori inteligensi yang dikembangkan oleh Gardner. 

Teori ini dikembangkan berdasarkan keyakinan Gardner bahwa inteligensi tidak 

hanya ditentukan oleh suatu faktor yang dikenal dengan general intelligence atau 

faktor g, akan tetapi terdiri dari sejumlah faktor. Teori yang dikembangkan 

Gardner berbasis keterampilan dan kemampuan dalam berbagai kelompok yang 

terdiri dari delapan kelompok inteligensi (Santrock, 2011: 140), yaitu: 

(1) Keahlian verbal yaitu kemampuan untuk berpikir dengan kata dan 

menggunakan bahasa untuk mengekspresikan makna. Biasanya dimiliki oleh 

penulis, wartawan, dan pembicara. 
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(2) Keahlian matematika yaitu kemampuan untuk menyelesaikan operasi 

matematika. Biasanya dimiliki oleh ilmuwan, insinyur, akuntan.  

(3) Keahlian spasial yaitu kemampuan untuk berpikir tiga dimensi. Biasanya 

dimiliki oleh arsitek, perupa, pelaut. 

(4) Keahlian tubuh kinestetik yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dan 

cerdas dalam hal-hal fisik, biasanya dimiliki oleh ahli bedah, pengrajin, 

penari, dan atlit. 

(5) Keahlian musik yaitu sensitif terhadap nada, melodi, irama, dan suara. 

Biasanya dimiliki oleh komposer, musisi, pendengar sensitif. 

(6) Keahlian intrapersonal yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dan 

menata kehidupan dirinya secara efektif. Biasanya dimiliki oleh teolog dan 

psikolog. 

(7) Keahlian interpersonal yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi 

secara efektif dengan orang lain. Biasanya dimiliki oleh guru, dosen, 

profesional kesehatan mental. 

(8) Keahlian naturalis yaitu kemampuan untuk mengamati pola-pola di alam dan 

memahami sistem alam dan sistem buatan manusia. Biasanya dimiliki oleh 

petani, ahli botani, ahli ekologi, dan ahli tanah. 

 

Pendekatan multiple intelligences merupakan cara terbaik untuk mengajar sebab 

anak memiliki kemampuan berbeda-beda. Kaitanya dengan peran guru sekarang 

sangat berbeda dengan beberapa tahun lalu, dimana guru tidak lagi berdiri di 

depan untuk menjelaskan namun kini peran guru lebih menjadi fasilitator bagi 

siswa dengan kecerdasan yang berbeda. Misalnya, siswa berpartisipasi dalam 

kelompok belajar maka suasana belajar berkelompoklah kesempatan siswa dalam 
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mengembangkan inteligensi interpersonal mereka. Berdasarkan hal tersebut, 

program CATCH berbasis modul menyajikan kegiatan belajar secara berkelompok 

yang memperhatikan aspek positif dan aspek kognitif siswa. Dalam 

pelaksanaannya, program ini sangat memperhatikan karakter dan kemampuan 

siswa yang berbeda-beda, hal ini dimaksudkan supaya siswa lebih mudah 

memahami materi melalui kegiatan tutor sebaya, dengan tutor yang sudah terlatih 

baik dalam konsep maupun kemampuan berkomunikasinya. 

 

2. Teori Inteligensi Spearmen 

Prestasi dalam tugas-tugas tertentu mempunyai korelasi positif yang tinggi, yang 

didasari oleh suatu faktor. Spearmen (Santrock, 2011: 146) menyatakan bahwa 

kecerdasan adalah upaya yang mendasari berbagai tingkah laku dari individu. 

Maksudnya, kecerdasan mempunyai satu faktor dasar (umum) yang sama yaitu 

kecerdasan umum ( g-general intelligence). Menurut Spearmen (Santrock, 2011: 

146), individu yang cerdas dalam sesuatu bidang maka cenderung cerdas dalam 

bidang-bidang yang lain. Dalam teori ini disebutkan bahwa orang yang memiliki 

perbedaan karena faktor umum dan faktor khusus yang terlibat dalam suatu tugas 

menjadikan seseorang dapat memiliki inteligensi yang lebih dari orang lain.  

 

C. CATCH atau Caring About The Concepts that Help 

1. Pengertian CATCH 

Program CATCH adalah salah satu strategi untuk mewujudkan pembelajaran yang 

sukses dalam rangka menjangkau siswa yang berkemampuan rendah. Nguyen 

(2013) menyebutkan bahwa program CATCH merupakan sebuah program yang 

didesain untuk mencocokkan atau memasangkan siswa berkemampuan tinggi 
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dengan siswa berkemampuan rendah agar sukses dalam akademik dan 

pelaksanaanya di bawah supervisi guru. 

 

Tahapan-tahapan pelaksanaan program CATCH yang dipaparkan oleh Nguyen 

(2013) dalam penelitiannya, meliputi (1) CATCH in-school tutoring atau CATCH 

dilaksanakan di sekolah bimbingan, (2) CATCH Out-of-School Tutoring atau 

CATCH dilaksanakan di luar sekolah bimbingan. Sedangkan aplikasi program ini 

meliputi, melaksanakan program reward atau penghargaan sebagai bentuk 

promosi supaya dapat menjaring siswa sebanyak-banyaknya untuk ditraining 

menjadi tutor, dan mengadakan seleksi siswa yang akan ditraining menjadi tutor. 

Nguyen (2013) merekomendasikan program CATCH untuk dapat dilaksanakan di 

sekolah-sekolah, karena program ini merupakan desain yang strategis dan cocok 

bagi kalangan siswa, menyediakan kelas-kelas training bagi siswa untuk menjadi 

tutor yang handal, menggabungkan sistem reward untuk memperkuat partisipasi 

dan adanya supervisi dari instruktur sehingga program ini efektif dalam rangka 

mensukseskan akademik siswa. 

2. Mekanisme Pelaksanaan Pengembangan Program CATCH 

Program CATCH dilaksanakan di sekolah, karena program ini sangat bergantung 

pada komunikasi antara tutor, tutee, dan guru. Pelaksanaannya dibagi 2 sesi yaitu 

di luar jam belajar dan pada saat pembelajaran berlangsung. Pada pelaksanaannya, 

pengembangan program CATCH dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap pra-

pengembangan, tahap pengembangan, dan tahap pasca pengembangan. Tahap pra-

pengembangan dilaksanakan di luar jam belajar, tahap pengembangan 

dilaksanakan di luar dan pada saat pembelajaran berlangsung, sedangkan tahap 
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pasca-pengembangan dilaksanakan hanya pada saat pembelajaran berlangsung. 

Berikut tahap-tahap pengembangan program CATCH: 

a. Tahap Pra-Pengembangan 

Pada tahap ini mencakup kegiatan seperti mengidentifikasi dan menetapkan 

masalah yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan 

pada proses pembelajaran dalam rangka memutuskan bahwa suatu metode tutor 

sebaya dilibatkan dalam program ini, seleksi tutor dengan mengevaluasi laporan 

hasil belajar siswa pada kelas sebelumnya, melakukan wawancara dengan guru 

matematika dan menyebar angket self-efficacy kepada siswa. Hasil dari tahap ini 

adalah terpilihnya tutor berdasarkan beberapa kriteria yaitu memiliki kemampuan 

akademik tinggi, mampu berkomunikasi dengan baik, menghargai orang lain dan 

memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Kriteria ini harus dipenuhi supaya 

tujuan program CATCH berbasis tutor sebaya dapat tercapai, yaitu meningkatkan 

self-efficacy dan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

b. Tahap Pengembangan 

Pada tahap inilah inti dari program CATCH, yaitu dengan menambahkan desain 

berupa strategi memasangkan siswa berkemampuan kurang (tutee) dengan siswa 

yang berkemampuan tinggi (tutor), termasuk pelatihan untuk tutor, pengawasan 

dari instruktur (guru matematika dan observer), menggabungkan sistem reward 

untuk memperkuat partisipasi siswa.  

 

Kegiatan pada tahap pengembangan terdiri dari 3 tahap yaitu: (1) caring about, 

guru melakukan pendekatan dengan tutee. Pendekatan dilakukan untuk 

mengetahui „apa permasalahan yang mereka hadapi dalam pembelajaran 
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matematika, „bagaimana cara mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, dan 

„untuk apa mereka mengikuti kegiatan ini; (2). the concepts, terbagi menjadi 

beberapa 3 (tiga) bagian; yaitu: (a) strategi memasangkan tutee dengan tutor yaitu 

memasangkan siswa berkemampuan rendah dengan siswa berkemampuan tinggi 

secara konsisten dengan pasangan yang sama; (b) melatih tutor bagaimana cara 

mengajar dengan strategi belajar yang efektif. Pelatihan tutor diperlukan untuk 

memastikan bahwa tutor dapat menggunakan instruksi langsung secara efektif, 

memberikan pemikiran tingkat tinggi, memberikan penguatan positif, menjaga 

hubungan positif dan memberikan motivasi serta menanamkan kepercayaan diri 

(self-efficacy) terhadap tutee; (c) memberikan pengawasan secara berkala terhadap 

perilaku tutor terhadap tutee dan memberikan penguatan kepada partisipan. 

Dalam mengawasi tutor dan tutee, guru memberikan sistem reward sebagai 

bentuk penguatan terhadap perilaku dan partisipasi melalui pemberian reward 

kecil yang dapat membantu dalam mengatasi tantangan untuk memotivasi siswa; 

(3) help, pada tahap ini tutor membantu tutee. Selain itu, di tahap ini mulai terjadi 

interaksi antara tutor dan tutee. Tutor membimbing tutee untuk menyampaikan 

materi dan konsep dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami oleh tutee.  

 

c. Tahap Pasca Pengembangan 

Tahap pasca pengembangan merupakan tahap memvalidasi program dengan pem-

berian tes, dan penyebaran angket self-efficacy siswa. Tahapan pengembangan 

program CATCH ditunjukkan pada Gambar 2.1 di bawah ini: 
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D.  Tutor Sebaya 

1.   Pengertian Tutor Sebaya 

  Tutor sebaya memiliki banyak definisi seperti yang sampaikan oleh beberapa 

peneliti, diantaranya Roscoe dan Chi (2007) yang mendefinisikan tutor sebaya 

sebagai salah satu metode perekrutan salah satu siswa guna memberikan satu per 

satu pengajaran kepada siswa lain, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 

melalui partisipasi peran tutor dan tutee. Roscoe dan Chi juga menyebutkan 

bahwa tutor memiliki kemampuan lebih dibandingkan tutee, tapi pada beberapa 

variasi tutorial jarak pengetahuan yang dimiliki antara tutor dan tutee minimal. 

 

Definisi tutor sebaya menurut Ruseno dan Titin (2010) adalah suatu metode pem-

belajaran yang dilakukan dengan cara memberdayakan siswa yang memiliki daya 

serap yang tinggi dari kelompok siswa itu sendiri untuk menjadi tutor bagi teman-

temannya, dimana siswa yang menjadi tutor bertugas untuk memberikan materi 

belajar dan latihan kepada teman-temannya yang belum paham materi/ latihan 

yang diberikan oleh guru dengan dilandasi aturan yang telah disepakati bersama 

Gambar 2. 1 Tahap pelaksanaan pengembangan program CATCH 
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dalam kelompok tersebut, sehingga terbangun suasana belajar kelompok yang 

bersifat kooperatif bukan kompetitif.  

 

Selain sebagai metode pembelajaran, Lisi (Tiwari, 2014) juga mendefinisikan 

tutor sebaya sebagai praktek pendidikan dimana siswa yang berkemampuan lebih 

ber-interaksi dengan siswa lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Tutor sebaya 

merupakan metode pembelajaran yang terdiri dari pasangan peserta didik yang 

bersama-sama untuk belajar atau berlatih tugas akademik. Pasangan siswa dapat 

berkemampuan sama atau berbeda dan/ atau memiliki rentang usia. Tutor sebaya 

memungkinkan guru untuk mengakomodasi kelas siswa yang beragam termasuk 

siswa dengan ketidakmampuan belajar. Sebagaimana dikatakan oleh ahli 

pembelajaran konstruktivisme yaitu Vygotsky (Danoebroto, 2015) bahwa 

interaksi sosial dengan orang lain mendorong terbentuknya ide baru dan 

memperkaya perkembangan intelektual khususnya kognitif pembelajar. Dalam 

kaitannya dengan pembelajaran matematika, maka kemampuan matematika siswa 

akan berkembang melalui interaksinya dengan orang lain yang menguasai 

matematika dengan lebih baik. 

 

Uraian di atas menjelaskan bahwa tutor sebaya merupakan metode pembelajaran 

yang dapat dilakukan untuk membantu siswa dalam memahami konsep suatu 

materi matematika, dengan cara memasangkan dengan para siswa berdasarkan 

kemampuan, siswa yang memiliki kemampuan lebih akan berperan sebagai tutor 

yang bertugas untuk membantu teman-temannya (tutee) yang mengalami 

kesulitan belajar dikarenakan hubungan teman umumnya lebih dekat 

dibandingkan hubungan antara guru dengan siswa.  
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Pembelajaran dengan metode tutor sebaya, bertujuan agar siswa mempunyai 

waktu berpikir, daya ilustrasi dan keberanian untuk memunculkan kekuatan dari 

dalam yang dituangkan pada karya tulisnya. Tutor sebaya ini didesain agar 

tercipta kondisi pembelajaran yang merata serta menumpahkan keberanian 

melakukan komunikasi diantara siswa itu sendiri. Metode tutor sebaya ini lebih 

menitik beratkan pada pembelajaran yang dipandu oleh teman sekelas yang 

ditunjuk sebagai tutor oleh guru. 

 

 

2.  Tujuan Tutor Sebaya 

Mulyadi (2008: 85-86) menyebutkan bahwa siswa yang dapat disebut sebagai 

tutor adalah siswa yang memiliki prestasi baik dan mempunyai hubungan sosial 

yang baik. Persyaratan tersebut harus dimiliki oleh siswa yang menjadi tutor. 

Namun, tidaklah mudah untuk memilih dan menentukan tutor, karena harus 

melalui proses pengamatan, seleksi sampai akhirnya diperoleh petunjuk sejelas-

jelasnya yang mengarah pada syarat-syarat menjadi tutor tersebut. Dan dengan 

adanya persyaratan tersebut maka guru tidak sembarangan dalam menentukan 

tutor, sehingga siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar dapat terbantu. 

 

Banyak sekali metode pembelajaran yang digunakan dengan tujuan untuk 

mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika, namun dengan 

metode tutor sebaya diharapkan pembelajaran menjadi lebih aktif. Semiawan 

(Sya‟adah, 2014: 69-70) menyebutkan bahwa tujuan metode tutor sebaya adalah 

sebagai berikut: 
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a. Dapat mengatasi keterbatasan media atau alat pembelajaran. 

b. Dengan adanya kelompok guru yang bertugas sebagai fasilitator karena 

kesulitan yang dihadapi kelompok/ siswa dapat diatasi melalui tutor sebaya yan 

ditunjuk guru karena kemampuan akademiknya yang tinggi. 

c. Dengan kerja kelompok anak yang kesulitan dapat dibantu oleh tutor sebaya 

tanpa perasaan takut dan malu. 

d. Dapat meningkatkan partisipasi dan kerjasama siswa serta belajar 

bersosialisasi. 

e. Dengan belajar kelompok tutor sebaya melatih siswa untuk belajar 

bersosialisasi. 

f. Menghargai orang lain. 

3.  Jenis-Jenis Tutor Sebaya 

Tutor sebaya menurut Miller (Afifah, 2011) dikelompokkan menjadi 5 (lima) 

jenis, diantaranya: 

a. Classwide peer tutoring atau tutor sebaya dengan kelas besar  

Jenis ini menggambarkan sebuah kelas besar (siswa/ tutee banyak) dengan satu 

orang tutor.  

b. Cross-aged tutoring atau tutor sebaya dengan silang umur 

Jenis ini mempunyai ciri tutor lebih tua dua tahun atau lebih dari sekolah yang 

sama. 

c. One-to-one tutoring atau tutor sebaya berpasangan 

Jenis ini merupakan pasangan tutor dan tutee, dimana satu tutor membimbing 

satu tutee. 

d. Small group instruction atau tutor sebaya dengan kelompok kecil 
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Jenis ini berbentuk kelompok (mengelompok). 

e. Home-based tutoring atau tutor sebaya di rumah 

Bimbingan ini dilaksanakan di rumah, dapat dibimbing oleh orang tua sendiri 

atau saudara maupun orang lain dianggap sebagai pengajar.  

Penelitian pengembangan ini menggunakan metode tutor sebaya jenis one-to-one 

tutoring atau tutor sebaya berpasangan, dengan memasangkan siswa yang 

memiliki kemampuan akademik tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan 

akademik rendah. 

 

4.  Teknik Pemilihan Tutor 

Siswa yang akan menjadi tutor belum tentu siswa yang paling pandai. Menurut 

Arikunto (2002: 62-63) pemilihan tutor perlu memperhatikan hal-hal berikut:  

a. Dapat diterima atau disetujui oleh siswa yang mendapat program perbaikan 

sehingga sisa tidak mempunyai rasa takut atau enggan untuk bertanya 

kepadanya.  

b. Dapat menerangkan bahan-bahan materi yang dibutuhkan siswa yang 

berkesulitan.  

c.  Tidak tinggi hati atau keras hati terhadap sesama teman.  

d. Mempunyai daya kreatifitas yang cukup untuk memberikan bimbingan kepada 

temannya.   

 

5. Langkah-Langkah Metode Tutor Sebaya 

Langkah-langkah pelaksanaan metode tutor sebaya menurut Saminanto (2010: 48) 

adalah sebagai berikut:  

a. Pilihlah materi dan bagi dalam sub-sub materi  
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b. Guru membentuk kelompok siswa secara heterogen sebanyak sub-sub materi. 

Siswa yang pandai tersebar dalam setiap kelompok dan bertindak sebagai tutor 

sebaya. 

c. Masing-masing kelompok mempelajari materi itu dengan dipandu siswa yang 

pandai.  

d. Beri waktu yang cukup untuk persiapan baik di dalam kelas maupun luar kelas. 

e. Setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan sub materi sesuai dengan 

tugas yang telah diberikan. Guru tetap sebagai narasumber.  

f. Berilah kesimpulan dan klarifikasi seandainya ada pemahaman siswa yang 

perlu diluruskan. 

 

Hal-hal yang perlu dipersiapkan guru dalam pembelajaran dengan tutor sebaya 

menurut Arikunto (2002: 72-73) adalah: 

(1) Mengadakan latihan bagi para tutor. Latihan dapat dilakukan melalui latihan 

kelompok kecil, dimana yang mendapat latihan hanya anak-anak yang akan 

menjadi tutor sebaya dan melalui latihan klasikal dimana siswa seluruh kelas 

dilatih. Cara kedua ini mempunyai efek positif bagi kelompok siswa yang 

akan menerima bimbingan karena melalui latihan ini mereka akan tahu 

bagaimana mereka harus bertingkah laku pada waktu menerima bimbingan. 

Yang ditekankan pada tutor hanya memimpin kawan-kawannya agar mereka 

terlepas dari kesulitan memahami bahan pelajaran. 

(2) Menyiapkan petunjuk tertulis. Baik di papan tulis maupun di kertas. Petunjuk 

tertulis ini harus jelas serta rinci sehingga setiap siswa dapat memahami 

untuk melaksanakan. 
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(3) Menetapkan penanggung jawab untuk tiap-tiap kelompok agar apabila terjadi 

ketidakberesan guru dengan mudah menegurnya. 

(4) Apa yang dilakukan oleh guru selama program perbaikan berlangsung guru 

selalu memegang tanggung jawab dan memainkan peran penting. 

 

Langkah-langkah pelaksanaan metode tutor sebaya pada penelitian ini terlihat 

pada penyusunan modul. Sedangkan hal-hal yang perlu dipersiapkan guru dalam 

pem-belajaran dengan tutor sebaya terlihat pada proses pelaksanaan 

pengembangan program CATCH. 

 

 

6.  Kelebihan dan Kekurangan Metode Tutor Sebaya 

Menurut Suryo dan Amin (Djamarah, 2006:35) ada beberapa kelebihan dan ke-

kurangan dari metode tutor sebaya antara lain : 

Kelebihan metode tutor sebaya :  

a. Adanya suasana yang lebih dekat dan akrab antara siswa dengan tutor.  

b. Bagi tutor sendiri, kegiatan ini merupakan kesempatan untuk pengayaan dalam 

belajar.  

c. Bersifat efisien, artinya bisa lebih banyak yang dibantu.  

d. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri.  

 

Kekurangan metode tutor sebaya :  

(1) Siswa yang dipilih sebagai tutor dan berprestasi baik belum tentu mempunyai 

hubungan yang baik dengan siswa yang dibantu.  

(2) Siswa yang dipilih sebagai tutor belum tentu bisa menyampaikan materi 

dengan baik.  
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7. Jenis-Jenis Kegiatan dalam Pendekatan Tutor Sebaya 

Banyak kegiatan dalam pendekatan tutor sebaya yang dilaksanakan oleh guru 

mata pelajaran, siswa berkesulitan belajar dan tutor itu sendiri. Sebagaimana 

disebutkan oleh Ahmadi dan Prasetyo (Al Sya‟adah, 2014), sebagai berikut: 

a. Pemantapan, yaitu memantapkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sesuai 

dengan modul yang telah dipelajari sebelumnya. 

b. Pengayaan, yaitu memperluas pengetahuan dan pengalaman siswa sehingga 

hal-hal yang telah dipelajari dari modul menjadi lebih jelas, luas dan terpadu. 

c. Bimbingan, yaitu membantu peserta dalam mengatasi kesulitan dan pemecahan 

masalah. 

d. Perbaikan, memperbaiki kelemahan atau kekurangan-kekurangan siswa dalam 

mempelajari materi modul, melalui pengajaran remedial. 

e. Pembinaan, yaitu membina para siswa terutama dalm hal belajar mandiri, pem-

berian tugas-tugas, prosedur penilaian dan lain-lain. 

 

  E.  Self-Efficacy 

1.  Pengertian Self-Efficacy 

Self-efficacy berasal dari dua kata yaitu self dan efficacy, self (diri) adalah identitas 

seseorang sedangkan efficacy didefinisikan sebagai kekuatan menghasilkan efek 

(sinonim untuk keberhasilan meliputi efektivitas, efficaciousness, dan 

produktivitas). Sehingga dapat dikatakan bahwa self-efficacy berarti kemampuan 

seseorang untuk menjadi efektif dan mengontrol tindakannya. Rosenberg (Noer, 

2013) menyebutkan bahwa self-efficacy merupakan salah satu komponen dari self-

concept, namun self-efficacy juga sering dikaitkan dengan belief, bahkan beberapa 
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literatur menyebutkan sebagai self efficacy belief. Hal ini menunjukkan bahwa self 

-efficacy merupakan bagian dari belief. 

 

Self-efficacy menurut Bandura (1994) merupakan cara menentukan bagaimana 

seseorang merasa, berpikir, memotivasi mereka sendiri dan sikap tingkah lakunya. 

Bandura (1997) juga mendefinisikan self-efficacy sebagai pertimbangan seseorang 

mengenai kemampuan dirinya dalam rangka mencapai tingkatan kinerja yang 

diinginkan atau ditentukan, yang akan mempengaruhi tindakan selanjutnya. Self-

efficacy merupakan keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki individu terhadap 

kemampuannya dalam mengorganisasi, mengimplementasi tindakan untuk 

menampilkan kecakapan tertentu, melakukan tugas, mencapai tujuan, dan 

menghasilkan sesuatu dalam mengatasi kehidupan. Menurut Zulkosky (2009: 93-

102) self-efficacy mempengaruhi kehidupan seseorang dalam hal bagaimana orang 

berpikir, merasa, memotivasi diri, dan bertindak. Self-efficacy terkait dengan 

persepsi atau pendapat tentang kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dan 

tidak dapat dirasakan secara umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa self-

efficacy merupakan keyakinan seseorang mengenai kemampuan yang dimiliki 

oleh dirinya dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas tertentu. 

 

Perasaan yang kuat dari self-efficacy seseorang akan memunculkan penghargaan 

dan kepribadian seseorang dalam banyak hal. Beberapa penelitian seperti 

penelitian yang dilakukan Albert Bandura, Roscoe, Sri Hastuti Noer, dan 

Hamidah menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki self-efficacy positif 

akan berpengaruh positif terhadap seseorang itu, misalnya dalam melakukan suatu 

pekerjaan akan merasa percaya diri dan merasa mampu menyelesaikannya. Begitu 
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juga seseorang dengan self-efficacy tinggi memiliki kemampuan untuk mengatasi 

tugas-tugas yang sulit sebagai tantangan untuk dikuasai daripada menghindari 

ancaman. Sebaliknya, orang-orang yang ragu dengan kemampuan mereka akan 

memilih menghindari tugas sulit dimana mereka melihatnya sebagai sebuah 

ancaman. Makna dan karakterisitik self-efficacy diuraikan oleh Maddux 

(Pakpahan, 2014), yaitu: 

a. Self-efficacy merupakan keterampilan yang berkenaan dengan apa yang 

diyakini atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan atau 

menyelesaikan sesuatu dengan keterampilan yang dimilikinya dalam situasi 

atau kondisi tertentu. Biasanya terungkap dari pernyataan “saya yakin dapat 

mengerjakannya”. 

b. Self-efficacy tidak menggambarkan tentang motif, dorongan atau kebutuhan 

lain yang dikontrol. 

c. Self-efficacy adalah keyakinan seseorang tentang kemampuannya dalam meng-

koordinir, mengerahkan keterampilan dan kemampuan dalam mengubah serta 

menghadapi situasi yang penuh tantangan. 

d. Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap apa yang mampu 

dilakukannya. 

e. Proporsi self-efficacy dalam domain harga diri (self-esteem) secara langsung 

berperan penting dalam menempatkan diri seseorang. 

f. Self-efficacy seseorang secara sederhana menggambarkan keyakinan seseorang 

untuk menampilkan perilaku produktif. 

g. Self-efficacy diidentifikasi dan diukur bukan sebagai suatu ciri tetapi keyainan 

tentang kemampuan untuk mengkoordinir berbagai keterampilan dan 
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kemampuan mencapai tujuan yang diharapkan seseorang, dalam domain dan 

kondisi atau keadaan khusus. 

h. Self-efficacy berkembang sepanjang waktu dan diperoleh melalui suatu 

pengalaman. Perkembangan dimulai pada masa bayi berlanjut sepanjang hayat. 

 

Uraian di atas, penting bagi peneliti untuk mengetahui perbedaan antara self- 

efficacy dengan self-concept (konsep diri) dan self-esteem (mengagumi diri 

sendiri). Bandura (Pakpahan 2014) menggambarkan self-efficacy seperti 

kemampuan yang dimiliki dalam mengorganisir dan melaksanakan berbagai 

tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan pencapaian-pencapaian yang 

diberi. Sedangkan self-esteem terkait dengan segala hal tentang seberapa besar 

seseorang merasa dihargai, dicintai, diterima dan dianggap baik oleh orang lain 

dan seberapa besar kita menghargai, mencintai, dan menerima diri kita.  

 

Self-efficacy menurut Pakpahan (2014) merupakan konstruksi sentral dalam teori 

kognitif sosial, maka seseorang yang memiliki self-efficacy positif cenderung 

akan: 

(1) Mempengaruhi pengambilan keputusannya dan mempengaruhi tindakan yang 

akan dilakukannya. Seseorang cenderung akan menjalankan sesuatu apabila 

ia merasa kompeten dan percaya diri dan akan menghindarinya apabila tidak. 

(2) Membantu seberapa jauh usaha seseorang bertindak dalam suatu aktivitas, 

berapa lama ia bertahan apabila ia mendapat masalah, dan seberapa fleksibel 

dalam situasi yang kurang menguntungkan baginya. Makin besar self-efficacy 

seseorang, makin besar upaya, ketekunan, dan fleksibilitasnya. 
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(3) Mempengaruhi pola pikir dan reaksi emosionalnya. Seseorang dengan self- 

efficacy rendah mudah menyerah dalam menghadapi masalah, cenderung 

menjadi stress, depresi, dan mempunyai suatu visi yang sempit tentang apa 

yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Sedangkan self-efficacy yang 

tinggi akan membantu seseorang dalam menciptakan suatu perasaan tenang 

dalam menghadapi masalah atau aktivitas yang sukar.  

  

Berdasarkan uraian pendapat dari beberapa ahli mengenai self-efficacy, dapat di-

simpulkan bahwa self-efficacy merupakan keyakinan atau kepercayaan individu 

mengenai kemampuan individu untuk mengorganisasi, mengimplementasi 

tindakan untuk menampilkan kecakapan atau keahlian tertentu, melakukan suatu 

tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu dalam mengatasi kehidupan. 

2.  Sumber-sumber Self-Efficacy 

Self-efficacy tumbuh melalui suatu proses, yang mulai terbentuk ketika anak 

meng-injak usia dini yang berurusan dengan berbagai macam pengalaman, tugas, 

dan situasi. Pertumbuhan self-efficacy akan berkembang sepanjang hidup dalam 

memperoleh keterampilan baru, pengalaman, dan pemahaman. 

 

Self-efficacy setiap orang akan berkembang seiring dengan tingkat kedewasaan 

dan pola berpikir mereka. Menurut Bandura (Pakpahan, 2014) bahwa self-efficacy 

secara kontinu atau terus menerus turut berkembang sepanjang hayat serta 

mengintegrasikan informasi dari 4 sumber utama, yaitu: 

a. Authentic mastery experiences atau pengalaman otentik, yang merupakan 

sumber yang paling berpengaruh, karena kegagalan/ keberhasilan pengalaman 

yang lalu akan menurun/ meningkatkan self-efficacy seseorang untuk 
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pengalaman yang serupa kelak. Khususnya kegagalan yang terjadi pada awal 

tindakan tidak dapat dikaitkan dengan kurangnya upaya atau pengaruh 

lingkungan eksternal.  

b. Vicarious experiences atau pengalaman orang lain yang dengan 

memperhatikan keberhasilan/ kegagalan orang lain, seseorang dapat 

mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuat pertimbangan 

tentang kemampuan dirinya sendiri. Model pengalaman orang lain ini sangat 

berpengaruh apabila ia mendapat situasi yang serupa dan miskin pengalaman 

dalam pengalaman tersebut. 

c. Social Approachment atau Pendekatan sosial (verbal), yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan meyakini seseorang bahwa ia memiliki kemampuan untuk 

melakukan sesuatu. Perlu perhatikan, bahwa pernyataan negatif tentang 

kompetensi seseorang dalam area tertentu sangat berakibat buruk terhadap 

mereka yang sudah hilang kepercayaan diri, misalnya pernyataan bahwa kaum 

perempuan tidak sesuai untuk belajar matematika, akan mengakibatkan kaum 

perempuan akan percaya bahwa mereka tidak kompeten dalam matematika. 

d. Indeks psikologis, dimana status fisik dan emosi akan mempengaruhi 

kemampuan seseorang. Emosi yang tinggi, seperti kecemasan akan matematika 

akan mengubah kepercayaan diri seseorang tentang kemampuannya. 

 

3. Dimensi Self-Efficacy 

Bandura (Noer, 2013) menyebutkan bahwa dimensi self-efficacy ada 3 (tiga), 

yaitu:  

a. Magnitude, berkaitan dengan derajat kesulitan tugas. Apabila tugas-tugas yang 

dibebankan pada individu disusun menurut tingkat kesulitannya, maka 
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perbedaan self-efficacy secara individual mungkin terbatas pada tugas-tugas 

yang sederhana, menengah atau tinggi. Individu akan melakukan tindakan yang 

dirasakan mampu untuk dilaksanakannya dan akan tugas-tugas yang 

diperkirakan di luar batas kemampuan yang dimilikinya. 

b. Generality, berhubungan dengan keyakinan seseorang terhadap kemampuan 

diri dapat berbeda dalam hal generalisasi. Maksudnya seseorang mungkin 

menilai ke-yakinan dirinya untuk aktivitas-aktivitas tertentu saja.  

c. Strength, berkaitan dengan tingkat kekuatan atau kemantapan seseorang 

terhadap keyakinannya. Tingkat self-efficacy yang lebih rendah mudah 

digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang memperlemahnya. Sedangkan, 

orang yang memiliki self-efficacy yang kuat akan tekun dalam meningkatkan 

usahanya meskipun dijumpai pengalaman yang memperlemahnya. 

 

4. Peran Self-Efficacy dalam Pembelajaran Matematika 

Self-efficacy dikatakan sebagai salah satu alat yang berguna dalam pembelajaran 

matematika, karena self-efficacy merupakan suatu penilaian situasional dari suatu 

keyakinan individu dalam kemampuannya untuk berhasil membentuk atau 

menyelesaikan tugas-tugas atau masalah-masalah matematis tertentu. Artinya 

bahwa siswa dapat meyakini kemampuannya dalam menyelesaikan masalah 

matematika.  

 

The SEA‟s program (2004) menyebutkan bahwa gejala siswa yang memiliki self-

efficacy rendah, tampak kurang percaya diri, meragukan kemampuan 

akademisnya, tidak berusaha mencapai nilai tinggi di bidang akademik antara 

lain: (1) meragukan kemampuannya (self-doubt); (2) malu dan menghindari tugas-
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tugas sulit; (3) kurang memiliki aspirasi dan komitmennya rendah dalam 

mencapai tujuan; (4) menghindar, melihat tugas-tugas sebagai rintangan, dan 

merasa rugi menyelesaikannya; (5) usaha kurang optimal dan cepat menganggap 

sulit; (6) lambat memperbaiki self-efficacy apabila mengalami kegagalan; (7) 

merasa tidak memiliki cukup kemampuan dan bersikap defensif serta tidak belajar 

dari banyak kegagalan yang dialaminya; (8) mudah menyerah, malas, stress, dan 

depresi; (9) meragukan kemampuan ini mendorong mereka untuk percaya pada 

hal-hal yang tidak rasional dan yang tidak mendasar pada kenyataan; (10) 

cenderung takut, tidak aman, dan manipulatif; (11) cepat menyerah, merasa tidak 

akan pernah berhasil; dan (12) meyakini seakan-akan segalanya "telah gagal''. 

Pikiran tidak rasional ini berkembang menjadi pikiran negatif (self–scripts) yang 

terus dipelihara oleh orang yang rendah diri. 

 

5.  Strategi Meningkatkan Self Efficacy 

Schunck (Hamidah, 2014) menyebutkan bahwa ada beberapa strategi yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan self-efficacy, diantaranya: 

a. Mengajarkan siswa suatu strategi khusus sehingga dapat meningkatkan ke-

mampuannya untuk fokus pada tugas-tugasnya. 

b. Memandu siswa dalam menetapkan tujuan, khususnya dalam membuat tujuan 

jangka pendek setelah mereka membuat tujuan jangka panjang. 

c. Memberikan reward untuk performa siswa. 

d. Mengkombinasikan strategi training dengan menekankan pada tujuan dan 

memberi feedback pada siswa tentang hasil pembelajarannya. 
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e. Memberikan support atau dukungan pada siswa. Dukungan yang positif dapat 

berasal dari guru seperti pernyataan “kamu dapat melakukan ini”, orang tua 

dan peers. 

f. Meyakinkan bahwa siswa tidak terlalu aroused dan cemas karena hal itu justru 

akan menurunkan self-efficacy siswa. 

g. Menyediakan siswa model yang bersifat positif seperti adult dan peer. 

 

Karakteristik tertentu dari siswa yang menjadi model dapat meningkatkan self- 

efficacy siswa. Modelling efektif untuk meningkatkan sel-efficacy khususnya 

ketika siswa mengobservasi keberhasilan teman peer nya yang sebenarnya 

mempunyai kemampuan yang sama dengan kemampuan mereka. Meningkatkan 

self-efficacy termuat dalam kurikulum matematika dimana disebutkan bahwa 

pelajaran matematika harus menanamkan sikap menghargai kegunaan matematika 

dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri. Oleh karena itu, siswa 

harus memiliki keyakinan yang tinggi agar mampu mengatasi masalah dan 

berdampak baik pada kesuksesan. 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai self-efficacy di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa inti dari self-efficacy adalah keyakinan atas kemampuan diri. 

Kemudian, dalam tiap fase perkembangan self-efficacy, dibutuhkan kompetensi 

dari individu untuk berhasil melalui tiap fase perkembangan tersebut. Meskipun 

tahap perkembangan yang dilalui individu tidaklah sama. 
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F. Komunikasi Matematis Siswa 

1.  Pengertian Komunikasi Matematis 

Matematika umumnya identik dengan perhitungan angka-angka dan rumus-

rumus, sehingga muncullah anggapan bahwa keterampilan komunikasi tidak dapat 

dibangun oleh pembelajaran matematika. Padahal, pengembangan komunikasi 

merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika. Menurut Clark (2005) 

dalam dokumen PSSM (Prinsip dan Standar Sekolah Matematika) menguraikan 

bahwa komunikasi merupakan bagian penting dari matematika dan pendidikan 

matematika karena hal ini merupakan cara berbagi ide dan mengklarifikasi 

pemahaman. Melalui komunikasi, ide-ide menjadi objek refleksi, perbaikan, 

diskusi, dan amandemen. Sedangkan NCTM (Clark, 2005) menyatakan bahwa 

proses komunikasi membantu dalam memahami makna secara permanen untuk 

membangun ide-ide dan menjadikan matematika dikenal masyarakat. Hulukati 

(2005) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan syarat 

untuk memecahkan masalah, artinya jika siswa tidak dapat berkomunikasi dengan 

baik dalam memaknai permasalahan maupun konsep matematika maka ia tidak 

dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. 

 

Pernyataan mengenai pentingnya peran kemampuan komunikasi matematis dalam 

keberhasilan belajar siswa juga termuat dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 

2006 yang menyatakan bahwa kecakapan dan kemahiran matematika yang 

diharapkan yang dapat tercapai dalam belajar matematika, yaitu: (1) menunjukkan 

pemahaman konsep matematika yang dipelajari, menjelaskan keterkaitan antara 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisiensi, 
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dan tepat dalam pemecahan masalah khususnya dalam pembelajaran matematika; 

(2) memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

grafik atau diagram untuk mempelajari keadaan atau masalah; (3) menggunakan 

penalaran pada pola, sifat atau melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika; (4) menunjukkan kemampuan strategik dalam membuat pola atau 

rumus, menafsirkan dan menyelesaikan model matematika dalam pemecahan 

masalah; dan (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  

 

Uraian di atas menjelaskan bahwa peran komunikasi matematis sangat penting 

dalam pembelajaran matematika, diantaranya siswa dapat memahami konsep 

matematika, memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/ide, mampu 

menggunakan penalaran, mampu mengekspresikan matematika dengan simbol, 

dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika. Hal ini dijelaskan dalam 

penelitian Anthony dan Walshaw (2009: 19) yang menyatakan bahwa guru yang 

efektif yaitu guru yang dapat memfasilitasi dialog dalam pembelajaran yang fokus 

pada argumentasi matematika siswa. Argumentasi dalam hal ini diartikan 

mengkomunikasikan ide-ide/ gagasan/pendapat secara matematisnya kepada 

orang lain dengan tujuan supaya siswa dapat meningkatkan pemahaman 

matematisnya. Disinilah peran guru diperlukan, dalam hal ini dalam menyediakan 

tutor sebagai media belajar siswa. 
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Mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan serta pendapat secara matematis, 

menurut Sumarmo (2006) dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, yaitu: (1) 

merefleksikan benda-benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika; 

(2) membuat model situasi atau persoalan menggunakan metode lisan, tertulis, 

konkret, grafik, dan aljabar; (3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika; (4) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis hal-hal yang 

berkaitan dengan pembelajaran matematika; (5) membaca dengan pemahaman 

suatu presentasi matematika tertulis; (6) membuat konjektur, menyusun argumen, 

merumuskan definisi, dan generalisasi; dan (7) menjelaskan dan membuat 

pernyataan tentang matematika yang telah dipelajari. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis merupakan suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu 

yang diketahuinya melalui peristiwa dialog atau saling berhubungan 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.  

2. Tujuan Komunikasi Matematis 

Pengembangan bahasa dan simbol dalam pembelajaran matematika bertujuan 

untuk mengkomunikasikan matematika secara matematis. Hal ini senada dengan 

pendapat Sumarmo (Anggoro, 2014) yang menyebutkan bahwa dengan 

kemampuan komunikasi matematis maka siswa dapat : 

a. Merefleksikan dan menjelaskan pemikiran siswa mengenai idea dan hubungan 

matematika. 
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b. Memformulasikan definisi matematika dan generalisasi melalui metode 

penemuan. 

c. Menyatakan ide matematika secara lisan dan tulisan. 

d. Membaca wacana matematika dengan pemahaman. 

e. Mengklarifikasi dan memperluas pertanyaan terhadap matematika yang di-

pelajarinya. 

f. Menghargai keindahan dan kekuatan notasi matematika dan peranannya dalam 

pengembangan ide matematika. 

 

Kemampuan komunikasi matematis dapat menunjang kemampuan-kemampuan 

matematis yang lain, misalnya kemampuan pemecahan masalah. Suatu masalah 

akan lebih cepat dipresentasikan dengan benar apabila siswa memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat 

agar siswa mampu memecahkan masalah dengan baik adalah dengan memiliki 

kemampuan komunikasi matematis yang baik pula artinya bahwa siswa akan 

mengalami kesulitan dalam memaknai permasalahan maupun konsep matematika 

jika tidak dapat berkomunikasi dengan baik.  Kemampuan komunikasi matematis 

siswa dapat terlatih apabila dalam setiap  pembelajaran dibiasakan untuk 

memberikan argumen atas setiap jawabannya serta memberikan tanggapan atas 

jawaban yang diberikan oleh orang lain, sehingga apa yang sedang dipelajari 

menjadi lebih bermakna baginya. 

 

Komunikasi matematis bisa ditumbuhkan dengan berbagai macam cara, di 

antaranya adalah melalui diskusi kelompok, merancang suatu bentuk 

permasalahan matematika yang untuk menjawabnya dibutuhkan penjelasan-
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penjelasan dan penalaran-penalaran dan tidak sekedar jawaban akhir dari suatu 

prosedur yang baku. Menurut NCTM (Mahmudi, 2006) menyatakan bahwa 

standar komunikasi matematis adalah penekanan pengajaran matematika pada 

kemampuan siswa dalam hal : 

(1) Mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan berfikir matematis 

(mathematical thinking) mereka melalui komunikasi. 

(2) Mengkomunikasikan mathematical thinking mereka secara koheren (tersusun 

secara logis) dan jelas kepada teman-temannya, guru dan orang lain. 

(3) Menganalisis dan mengevaluasi berfikir matematis (mathematical thinking) 

dan strategi yang dipakai orang lain. 

(4) Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematika 

secara benar. 

 

3. Indikator Komunikasi Matematis 

Adapun indikator kemampuan komunikasi siswa menurut NCTM (2000), antara 

lain: 

a. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara tertulis. 

b. Menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah menggunakan 

gambar. 

c. Menggunakan simbol dan bahasa matematika secara tepat. 

 

Dari ketiga indikator tersebut dikelompokan menjadi 2 bagian, yaitu indikator 

kemampuan komunikasi matematis lisan dan indikator kemampuan komunikasi 

matematis tertulis. Dan pada penelitian ini hanya akan memfokuskan pada 

indikator kemampuan komunikasi matematis tertulis. 
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4. Kaitan Self-Efficacy dengan Komunikasi Matematis 

Komunikasi matematis menurut Los Angeles County Office of Communication 

atau LACOE (Hamidah, 2014) mencakup komunikasi tertulis maupun lisan atau 

verbal. Komunikasi tertulis dapat berupa penggunaan kata-kata, gambar, tabel, 

dan sebagainya yang menggambarkan proses berpikir siswa. Komunikasi lisan 

dapat berupa pengungkapan dan penjelasan verbal suatu gagasan matematika. Di 

sisi lain, proses komunikasi yang terjalin dengan baik dapat membantu siswa 

membangun pemahamannya terhadap ide-ide matematika dan membuatnya lebih 

mudah dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa proses komunikasi akan 

bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan pemahamannya mengenai konsep-

konsep matematika. 

 

Kemampuan komunikasi matematis seseorang akan meningkat apabila mampu 

me-munculkan self-efficacy dalam dirinya. Hamidah (2014) menyebutkan bahwa 

dengan self-efficacy yang tinggi seseorang akan mampu mengatasi kecemasan 

berbicaranya dalam menyampaikan ide-ide matematik, mampu menguasai situasi 

dan menghasilkan hasil (outcomes) yang positif, yakin dan percaya bahwa mereka 

dapat mengontrol hasil dari usaha yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, dengan 

self-efficacy yang tinggi mengurangi kemungkinan seseorang menghindari 

pelajaran yang banyak tugasnya, khususnya untuk tugas-tugas yang menantang 

seperti matematika. Menurut Goetz (Hamidah, 2014) menyatakan bahwa dalam 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis tidak berbeda jauh dengan 

mengembangkan kemampuan komunikasi pada umumnya.   
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Kemampuan komunikasi matematis seseorang sangat dipengaruhi oleh self-

efficacy yang dimilikinya. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi self- 

efficacy seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya baik dalam 

merumuskan konsep, menyampaikan ide, dan mempertajam ide untuk 

meyakinkan orang lain, maka akan semakin tinggi pula kemampuan komunikasi 

matematisnya. Sebaliknya semakin rendah self-efficacy seseorang maka semakin 

rendah pula kemampuan komunikasi matematisnya.  

 

G. Modul 

Modul merupakan suatu cara pengorganisasian materi pelajaran yang 

memperhatikan fungsi pendidikan. Strategi pengorganisasian materi pembelajaran 

mengandung squencing yang mengacu pada pembuatan urutan penyajian materi 

pelajaran, dan synthesizing yang mengacu pada upaya untuk menunjukkan kepada 

pebelajar keterkaitan antara fakta, konsep, prosedur dan prinsip yang terkandung 

dalam materi pembelajaran. Indriyanti dan Susilowati (2010) menyebutkan bahwa 

untuk merancang materi pembelajaran, terdapat lima kategori kapabilitas yang 

dapat dipelajari oleh pebelajar, yaitu informasi verbal, keterampilan intelektual, 

strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. Strategi pengorganisasian 

materi pembelajaran terdiri dari tiga tahapan proses berpikir, yaitu pembentukan 

konsep, intepretasi konsep, dan aplikasi prinsip. Strategi-strategi tersebut 

memegang peranan sangat penting dalam mendesain pembelajaran. Kegunaannya 

dapat membuat siswa lebih tertarik dalam belajar, siswa otomatis belajar bertolak 

dari prerequisites, dan dapat meningkatkan hasil belajar. Pengorganisasian materi 

perlu dilakukan mengingat dalam suatu kelas terdapat siswa dengan kemampuan 

yang berbeda-beda baik kecerdasan, bakat, maupun kecepatan belajar, sehingga 
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semua siswa dapat mencapai dan menguasai materi pelajaran sesuai dengan yang 

telah ditetapkan dalam waktu yang disediakan, misalnya satu semester.  

 

Hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah cara-cara mengajar yang 

disesuaikan dengan pribadi individu. Bentuk pelaksanaan cara mengajar dapat 

dilakukan dengan membagi-bagi bahan pembelajaran menjadi unit-unit 

pembelajaran yang masing-masing bagian meliputi satu atau beberapa pokok 

bahasan. Bagian-bagian materi pembelajaran tersebut disebut modul. Sistem 

belajar dengan fasilitas modul telah dikembangkan baik di luar maupun di dalam 

negeri, yang dikenal dengan Sistem Belajar Bermodul (SBB). SBB telah 

dikembangkan dalam berbagai bentuk dengan berbagai nama pula, seperti 

Individualized Study System, Self-pased study course, dan Keller plan (Tjipto 

Utomo dan Kees Ruijter, 1990). Masing-masing bentuk tersebut menggunakan 

perencanaan kegiatan pembelajaran yang berbeda, yang pada pokoknya masing-

masing mempunyai tujuan yang sama, yaitu: 

(1) Memperpendek waktu yang diperlukan oleh siswa untuk menguasai tugas 

pelajaran tersebut; 

(2) Menyediakan waktu sebanyak yang diperlukan oleh siswa dalam batas-batas 

yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang teratur. 

Pelaksanaan pembelajaran bermodul memiliki perencanaan kegiatan sebagai 

berikut. 

 

Ciri-ciri modul adalah sebagai berikut: 

(1) Didahului oleh pernyataan sasaran belajar 
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(2) Pengetahuan disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menggiring partisipasi 

siswa secara aktif. 

(3) Memuat sistem penilaian berdasarkan penguasaan. 

(4) Memuat semua unsur bahan pelajaran dan semua tugas pelajaran. 

(5) Memberi peluang bagi perbedaan antar individu siswa 

(6) Mengarah pada suatu tujuan belajar tuntas. 

 

Keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran dengan penerapan modul adalah 

sebagai berikut. 

(1) Meningkatkan motivasi siswa, karena setiap kali mengerjakan tugas pelajaran 

yang dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan kemampuan. 

(2) Setelah dilakukan evaluasi, guru dan siswa mengetahui benar, pada modul 

yang mana siswa telah berhasil dan pada bagian modul yang mana mereka 

belum berhasil. 

(3) Siswa mencapai hasil sesuai dengan kemampuannya. 

(4) Bahan pelajaran terbagi lebih merata dalam satu semester 

(5) Pendidikan lebih berdaya guna, karena bahan pelajaran disusun menurut 

jenjang akademik.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diyakini bahwa pembelajaran 

bermodul secara efektif akan dapat mengubah konsepsi siswa menuju konsep 

ilmiah, sehingga pada gilirannya hasil belajar mereka dapat ditingkatkan 

seoptimal mungkin baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.  

 

1. Komponen-Komponen Modul 
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Komponen-komponen modul mencakup: (1) bagian pendahuluan; (2) bagian 

kegiatan belajar; dan (3) daftar pustaka. Bagian pendahuluan mengandung: (1) 

penjelasan umum mengenai modul; (2) indikator pembelajaran. Bagian kegiatan 

belajar mengandung (1) uraian isi pembelajaran; (2) kegiatan pembelajaran; (3) 

uji kompetensi; (3) rangkuman; (4) kunci jawaban; dan (5) refleksi. Penjelasan 

mengenai bagian kegiatan belajar adalah sebagai berikut: 

(1) Uraian Isi pembelajaran 

Uraian isi pembelajaran menyangkut masalah strategi pengorganisasian isi 

pembelajaran yang mengacu kepada cara untuk membuat urutan (squencing) dan 

mensintesis (synthesizing) fakta, konsep, prosedur, dan prinsip-prinsip yang 

berkaitan. Squencing mengacu kepada upaya pembuatan urutan penyajian isi 

bidang studi, sedangkan synthesizing mengacu kepada upaya untuk menunjukkan 

kepada siswa keterkaitan antara fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang 

terkandung dalam pelajaran. Proses pembelajaran dapat meningkatkan self-

efficacy dan kemampuan komunikasi matematis. Materi pembelajaran yang tepat 

untuk disajikan dalam kegiatan pembelajaran adalah (1) relevan dengan sasaran 

pembelajaran, (2) tingkat kesukaran sesuai dengan taraf kemampuan pebelajar, (3) 

dapat memotivasi pebelajar, (4) mampu mengaktifkan pikiran dan kegiatan 

pebelajar, (5) sesuai dengan prosedur pengajaran yang ditentukan, dan (6) sesuai 

dengan media pengajaran yang tersedia. Berkaitan dengan pengembangan modul, 

isi pembelajaran diorganisasikan menurut struktur isi pembelajaran dengan 

analisis sasaran khusus pembelajaran. 

 

(2) Rangkuman 



51 
 

   

 

Rangkuman merupakan komponen modul yang menyajikan ide-ide pokok isi 

pembelajaran modul, sebagai tinjauan ulang serta pendalaman terhadap materi 

pembelajaran yang telah dipelajari siswa. Rangkuman dapat memberikan manfaat 

yang sangat berarti bagi siswa dalam mengorganisasi ingatannya, karena 

rangkuman berisi pernyataan singkat yang mudah diingat dan dipahami. 

Pemberian rangkuman dalam pengajaran merupakan bagian penting dari program 

pembelajaran sehingga memiliki manfaat yang sangat penting, baik untuk siswa, 

maupun guru. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun rangkuman 

adalah, (1) rangkuman harus singkat dan langsung pada isinya, (2) rangkuman 

berisi ide-ide pokok, (3) rangkuman mencatat informasi dalam bentuk catatan atau 

grafik/diagram, atau formulasi-formulasi, (4) rangkuman dapat membangun dan 

mengembangkan pelajaran, (5) bagian yang peting perlu digaris bawahi atau 

diketik miring, (6) menarik dan dapat dibaca.  

 

(3) Uji Kompetensi 

Uji Kompetensi merupakan alat untuk mengetahui seberapa jauh indikator 

pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Uji kompetensi ini juga berfungsi sebagai 

umpan balik bagi guru, untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan bimbingan 

yang diberikannya dan berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran akan lebih berhasil apabila diberikan tes yang relevan dengan 

sasaran khusus pembelajaran. Bentuk tes dapat berupa tes subyektif dan/atau tes 

obyektif. Skor setiap item tes boleh sama atau berbeda, bergantung kepada tingkat 

kesukaran masing-masing item tes. 
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(4) Kunci Jawaban 

Kunci jawaban berisi jawaban tes yang wajib dikerjakan oleh siswa. Kunci 

jawaban berfungsi sebagai panduan siswa terhadap jawaban tes, dan umpan balik 

bagi guru untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan belajar siswa 

terhadap indikator pembelajaran. Jawaban tes mengacu kepada isi pembelajaran. 

Jawaban soal subyektif sebaiknya disusun dengan singkat dan padat serta tidak 

menimbulkan tafsiran yang lain atau berbeda. 

 

(5) Refleksi 

Refleksi berupa konfirmasi-konfirmasi tentang materi-materi yang sudah 

dipelajari. Tujuan refleksi adalah untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa 

dalam memahami materi sebagai bahan perbaikan dalam rangka penyusunan 

modul yang mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, dalam kegiatan refleksi ini diberikan 

penguatan berupa verbal dan non verbal. 

 

H.  Penelitian yang Relevan 

Nguyen (2013) dari Duke University dalam penelitiannya yang berjudul Peer 

Tutoring as a Strategy to Promote Academic Success meneliti sebuah program 

CATCH sebagai strategi untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat menjangkau 

siswa yang memiliki kemampuan rendah. Dan dari penelitian yang Nguyen 

lakukan, dipeoleh kesimpulan bahwa CATCH merupakan sebuah program yang 

dilakukan dengan memasangkan siswa berkemampuan rendah dan tinggi dapat 

meraih sukses akademik. Strategi pemasangan siswa yang berkemampuan tinggi 
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dan rendah ini atau disebut sebagai metode tutor sebaya mampu menjangkau 

siswa berkemampuan rendah untuk berhasil dalam akademiknya. 

 

Prabawa (2013: 311) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan Kemampuan 

Pemecahan Masalah, Komunikasi, Self Efficacy Matematis Mahasiswa Melalui 

Pembelajaran dengan Pendekatan Metacognitive Scaffolding, memperoleh 

kesimpulan bahwa adanya peningkatan self-efficacy berkaitan dengan kemampuan 

komunikasi matematis mahasiswa setelah memperoleh pendekatan pembelajaran 

tersebut.  

 

Penelitian senada dari Raditiana (2013) dalam penelitianya yang berjudul 

Pengembangan Model Peer Guidance untuk Meningkatkan Self Efficacy Siswa, 

menyebutkan bahwa model peer guidance ini sangat efektif diterapkan dalam 

pembelajaran karena selain dapat meningkatkan self efficacy siswa, model 

tersebut mampu membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Senada 

dengan penelitian Pakpahan (2014) yang menyimpulkan bahwa dengan self-

efficacy mempengaruhi pengambilan keputusan siswa dan membantu seberapa 

jauh usaha seseorang dalam bertindak di suatu aktivitas. Dari penelitian-penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tutor sebaya dapat membantu meningkatkan 

self-efficacy dan komunikasi matematis siswa. 

 

I. Kerangka Pikir  

Keberhasilan dan kegagalan yang dialami siswa merupakan pengalaman belajar 

yang akan menghasilkan self-efficacy siswa dalam menyelesaikan permasalahan, 

sehingga kemampuan belajarnya akan meningkat. Self-efficacy yang positif dalam 

pembelajaran sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajarannya dan 
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mencapai prestasi belajar yang maksimal. Oleh karena itu, self-efficacy harus 

dikembangkan dalam diri siswa agar dapat memaknai proses pembelajaran 

matematika dalam kehidupan nyata. Proses pembelajaran ini terjadi secara 

optimal dan meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Uraian di atas 

memberikan informasi bahwa self-efficacy yang tinggi berdampak positif terhadap 

kemampuan matematika siswa, dan sebaliknya jika self-efficacy rendah maka 

dampaknya kurang baik terhadap kemampuan matematika siswa.  

 

CATCH atau Caring About The Concepts that Helps merupakan program yang 

didesain khusus dengan memasangkan atau mencocokkan siswa yang 

berkemampuan akademik tinggi dengan siswa berkemampuan akademik rendah 

dengan tujuan untuk menjangkau siswa yang memiliki kemampuan rendah. 

Dengan kata lain bahwa karakteristik metode tutor sebaya digunakan dalam 

program ini. Ciri khas program ini, terdapat concepts training untuk tutor dan 

self-efficacy training untuk tutor dan tutee. Concepts training untuk memperkuat 

pemahaman siswa terhadap konsep suatu materi dan self-efficacy training untuk 

memberikan penguatan positif berupa motivasi terhadap keyakinan diri, tata cara 

berkomunikasi atau berinteraksi dengan baik. Program ini juga menggabungkan 

sistem reward untuk memperkuat partisipasi tutor.  

 

Tutor sebaya yang digunakan sebagai basis dari pelaksanaan program CATCH 

memiliki beberapa tahapan, yaitu: (1) kemantapan; (2) pengayaan; (3) bimbingan; 

(4) perbaikan; dan (5) pembinaan. Pada tahap kemantapan, guru menanamkan 

konsep materi pembelajaran pada tutor melalui materi yang diberikan pada sesi 

concept training. Hal ini dimaksudkan agar siswa yang menjadi tutor menguasai 
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konsep materi yang nantinya akan diberikan kepada teman sebaya mereka. 

Sehingga dapat membantu tutor dalam menyampaikan materi dengan yakin dan 

mantap. Tahap ini sangat memerlukan adanya kemampuan komunikasi tutor 

terhadap tutee, terutama dalam hal penyampaian materi yang berkaitan dengan 

definisi dan ekspresi matematika. Penyampaian yang baik akan berdampak baik 

pula terhadap tutee khususnya dalam penerimaan dan pemahaman materi. Tahap 

pengayaan, guru memperluas pengetahuan dan pengalaman tutor sehingga hal-hal 

yang telah dipelajari dari materi sebelumnya menjadi lebih jelas. Kegiatan ini 

selain memberikan materi, guru juga memberikan bimbingan tentang tata cara 

menyampaikan materi yang benar pada tutor. Hal ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan penguasaan pedagogik dan andragogik tutor dan memberikan 

pemahaman terhadap langkah-langkah belajar yang harus ditempuh selama 

pembelajaran.  

 

Tahap selanjutnya adalah bimbingan, pada tahap ini tutor dan tutee sudah 

diberikan modul sebagai suplemen dalam pembelajaran program CATCH. Tutor 

menyampaikan materi kepada tutee dan membimbing tutee dalam rangka 

memahami, mempresentasikan masalah, dan mengkomunikasikan masalah serta 

penyelesaiannya. Sementara itu, tutee diberikan kesempatan untuk bertanya dan 

menanggapi tutor dengan cara memberikan pendapat atau ide tentang suatu 

penyelesaian permasalahan. Kegiatan di tahap ini, yang perlu diperhatikan oleh 

tutor adalah tata cara berkomunikasi dan bersikap. Cara berkomunikasi tutor 

harus menunjukkan kalimat yang bersifat memotivasi, sopan, mudah dimengerti, 

dan bahasa yang digunakan harus teratur dan meyakinkan. Cara bersikap tutor 

harus menunjukkan sikap menghargai dan menerima pendapat dari tutee. 
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Kaitannya dengan dimensi self-efficacy, pada tahap ini mencakup dimensi 

pencapaian kinerja, pengalaman orang lain, persuasi verbal, dan indeks 

psikologis. 

 

Dimensi pencapaian kinerja pada tahap ini terlihat ketika siswa termotivasi akan 

kemampuan dirinya dalam menyelesaikan permasalahan Fungsi. Hal ini terjadi 

setelah mendapat bimbingan dari teman sebayanya. Dimensi pengalaman orang 

lain terlihat saat tutor membimbing tutee yang secara tidak langsung tutee 

termotivasi melihat kemampuan siswa yang menjadi tutor nya. Persuasi verbal 

merupakan dimensi yang terlihat ketika tutor menjelaskan materi terhadap tutee. 

Tutor yang menyampaikan materi dengan bahasa baik dan teratur menghasilkan 

pemahaman yang baik pada tutee. Hal ini diperlihatkan saat tutee mampu 

memahami dan menyelesaikan soal, berani tampil di depan untuk menuliskan 

jawabannya. Hal ini menimbulkan sikap percaya diri dan yakin terhadap 

kemampuan diri (self-efficacy) pada tutee. Tahap selanjutnya adalah tahap 

perbaikan. Pada tahap ini, tutor membimbing tutee dan guru secara berkala 

mempersilahkan kepada tutor untuk bertanya apabila mengalami kesulitan dalam 

menjelaskan materi kepada tutee, dan mempersilahkan tutee apabila mengalami 

kesulitan dalam memahami penjelasan tutor. Kemudian guru akan membimbing 

siswa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Pada tahap ini, dimensi self-

efficacy yang terlihat adalah persuasi verbal dan indeks psikologi.  

 

Dimensi persuasi verbal terjadi saat siswa sedang membahas persoalan fungsi 

dengan simbol matematika. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami soal 

yang berkaitan dengan indikator mengekspresikan permasalahan secara 



57 
 

   

 

matematis. Pada dimensi indeks psikologi ditunjukkan saat siswa maju ke depan 

untuk menuliskan jawaban. Terlihat bahwa siswa yang memahami soal dengan 

baik, mampu mengkomunikasikan jawabannya dengan benar. 

 

Tahap akhir dalam tutor sebaya yaitu tahap pembinaan. Pada tahap ini, siswa 

mengerjakan soal-soal pada uji kompetensi secara mandiri. Soal-soal yang 

terdapat pada uji kompetensi mencakup indikator pada komunikasi matematis. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis 

siswa, apakah ada peningkatan atau tidak setelah pembelajaran tiap pertemuan. 

Dimensi self-efficacy yang berkaitan pada tahap ini adalah pencapaian kinerja 

yang diperlihatkan pada saat mengerjakan soal-soal pada uji kompetensi misalnya 

ketika menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penyajian fungsi ke dalam 

rumus dan masalah sehari-hari ke dalam ekspresi matematika berupa simbol atau 

lambang. Selain menuliskan jawaban pada lembar jawaban yang disediakan pada 

modul, beberapa siswa menunjukkan menuliskan jawaban di papan tulis. 

Sementara itu siswa lain dipersilahkan memberikan tanggapan atas jawaban siswa 

tersebut. Pada akhir kegiatan ini, tutor dan tutee saling memberikan pendapat 

dalam rangka membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. 

Sedangkan guru memfasilitasi siswa dengan memberikan feedback dan 

membimbing dalam membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari.  

 

H. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesisnya adalah adanya 

peningkatan self-efficacy dan kemampuan komunikasi matematis yang efektif  

setelah dikenai pengembangan program CATCH berbasis modul. 
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III.   METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada metode 

penelitian dan pengembangan (Research and Development) dengan mengikuti 

alur Akker (2006: 233) dengan 2 tahap yaitu preliminary (tahap pendahuluan) dan 

tahap prototyping (pembuatan produk) melalui formative evaluation (uji formatif) 

yang meliputi self-evaluation (uji oleh diri sendiri), expert reviews (uji ahli), one-

to-one (uji satu-satu), small group (uji kelas kecil) kemudian field test (uji 

terbatas). Produk yang di-kembangkan pada penelitian ini berupa pengembangan 

program pembelajaran CATCH yang disusun berdasarkan karakteristik program 

CATCH pada materi fungsi. Program ini berbasis modul untuk menganalisa kaitan 

self-efficacy dengan kemampuan komunikasi matematis siswa.  

 

B. Tempat, Waktu, dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Darma Bangsa Bandar Lampung, pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. Berdasarkan penilaian BAN-SM 

sekolah ini terakreditasi A. Sekolah ini menerapkan kurikulum 2013 pada kelas 

VII, VIII, IX. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini diantaranya : 

a. Subjek Studi Pendahuluan 

Langkah-langkah yang dilakukan pada studi pendahuluan sebagai analisis 

kebutuhan media, yaitu observasi dan wawancara. Subjek pada saat observasi 
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adalah siswa kelas Arcturus (VIII A) dan Sirius (VIII B). Subjek pada saat 

wawancara adalah siswa kelas VIII dan satu orang guru yang mengajar 

matematika di kelas VIII.  

 

b.  Subjek Validasi Ahli  

Subjek validasi dalam penelitian ini melibatkan tiga orang ahli yang tediri atas 

seperti satu orang ahli materi, satu orang ahli desain, ahli bahasa, dan psikolog 

yang akan memvalidasi program dalam penelitian ini. Ahli materi yaitu Ibu 

Asmiyati, selaku dosen MIPA di UNILA. Ahli desain yaitu Bapak Haninda 

Bharata, selaku dosen di FKIP dan Magister Pendidikan Matematika di UNILA. 

Ahli bahasa yaitu Ibu Megawati, selaku guru SMA Negeri 9 Bandar Lampung, 

dan Psikolog yaitu Ibu Mira Septia Veranika, selaku counsellor di Sekolah Darma 

Bangsa Bandar Lampung. 

 

c. Subjek Uji Perorangan 

Subjek pada tahap ini, diambil 6 siswa kelas VIIIA yang belum menempuh materi 

Fungsi. Keenam siswa tersebut memiliki kemampuan akademik tinggi, sedang, 

dan rendah.   

 

d. Subjek Uji Kelas Kecil 

Subjek pada tahap ini adalah 12 siswa dari kelas VIIIA yang memiliki 

kemampuan akademik tinggi, sedang, rendah dan belum pernah menempuh materi 

Fungsi.  
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e. Subjek Terbatas 

Siswa yang menjadi subjek adalah seluruh siswa kelas VIIIB berjumlah 20 siswa 

dengan kemampuan akademik yang heterogen. 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dan pengembangan mengikuti alur Akker dan Tessemer, serta 

difokuskan pada 2 tahap yaitu tahap preliminary dan tahap formative evaluation 

(Tessemer, 1993).  

1. Preliminary atau Tahap Pendahuluan  

Tahap ini terdiri dari tahap pengumpulan data dan tahap pendesainan.  

a. Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada tahap ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. 

Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran yang digunakan oleh guru di 

kelas VIII. Wawancara dilakukan terhadap guru matematika dan siswa. Saat 

wawancara dengan guru, peneliti memberikan pertanyaan yang terkait dengan 

temuan pada waktu observasi dengan kisi-kisi pertanyaan, seperti: metode 

pembelajaran yang digunakan, respon siswa terhadap pembelajaran, kendala yang 

dihadapi ketika menggunakan metode tersebut, pelaksanaan kegiatan belajar, dan 

kesulitan siswa mengkomunikasikan soal matematika. Hal ini dilakukan untuk 

memperjelas hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran matematika dan 

untuk memperoleh data akurat dari hasil observasi. Selain itu, kegiatan 

menganalisis Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), silabus 

matematika kelas VIII, dan menentukan indikator komunikasi matematis juga 

dilakukan pada tahap ini.  
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b. Tahap Pendesainan 

Pendesainan program CATCH dikembangkan berdasarkan karakteristik tutor 

sebaya, dan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Produk 

yang telah didesain pada tahap ini dinamakan prototype 1. Desain pada program 

CATCH terdapat pada tahap caring about, the concepts, dan helps. Pada tahap 

carry, dilakukan dengan observasi terhadap perilaku siswa dalam mengikuti 

pembelajaran matematika, wawancara terhadap siswa, pemberian angket self-

efficacy untuk mengetahui tingkat keyakinan diri siswa terhadap pembelajaran 

matematika, dan pendekatan kepada siswa dengan memberikan training tentang 

self-efficacy. Media yang digunakan pada training self-efficacy adalah power 

point, video, dan permainan, untuk memudahkan dalam menerima materi training 

dan membantu siswa dalam memotivasi dan meyakinkan dirinya terhadap 

kemampuan yang mereka miliki.  

 

Tahap the concepts, dilakukan dengan memberikan tes materi yang telah diajarkan 

oleh guru matematika dan training materi fungsi. Tes matematika yang diberikan 

mengenai materi yang telah diajarkan oleh guru matematika kelas VIII yang 

disusun bersama-sama dengan peneliti, dengan maksud untuk menentukan 

indikator-indikator komunikasi matematis nya. Hasil tes ini digunakan oleh untuk 

menyeleksi siswa yang menjadi tutor. Pada tahap helps, diberikan modul yang 

disusun sesuai dengan karakteristik tutor sebaya. Pada tahap ini dilakukan 

pembelajaran materi Fungsi oleh peneliti terhadap kelas yang menjadi subjek. 

Selama kegiatan tutor sebaya berlangsung, guru melakukan pengawasan dan 

memberikan penguatan kepada tutor dan tutee. Pengawasan diberikan secara 
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berkala untuk memantau perilaku tutor dan tutee selama proses pembelajaran 

berlangsung. Penguatan dilakukan dengan memberikan kejelasan terhadap suatu 

pemecahan soal, pujian atau reward berupa hadiah. Produk yang dihasilkan pada 

tahap ini disebut prototype 1. 

 

2. Formative Evaluation atau Tahap Uji Formatif  

Tahap uji formatif pada penelitian ini mengikuti alur Tessemer (1993: 15). Tahap 

ini terdiri dari evaluasi diri, uji ahli, uji perorangan, uji kelas kecil, dan uji 

terbatas. Alur desain uji formatif dapat dilihat pada Gambar 3.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di bawah ini adalah uraian tahap-tahapnya. 

a. Evaluasi diri  

Pada tahap ini dilakukan penilaian diri terhadap hasil desain prototype 1 program 

CATCH berbasis tutor sebaya dengan modul yang berdasarkan kelayakan materi, 

desain, dan bahasa.  

 

 

Revisi Revisi 

Evaluasi Diri 

Uji Ahli 

Uji 

Perorangan 

Uji Kelas 

Kecil 
Uji 

Terbatas 

Revisi 

Prototype 1 Prototype 2 

Gambar 3.1 Alur Desain Uji Formatif (Tessemer, 1993) 
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b. Uji ahli  

Prototype 1 diberikan kepada ahli materi, desain, dan bahasa untuk divalidasi. 

Validasi ini dilakukan oleh ahli materi untuk mengetahui kebenaran isi modul 

berbasis tutor sebaya, meliputi kebenaran konsep Fungsi dan komunikasi 

matematis. Sedangkan validasi desain dilakukan untuk melihat kesesuaian format 

yang digunakan dalam program CATCH dan modul berbasis tutor sebaya dengan 

tingkat keterbacaan siswa, dan validasi ahli bahasa dilakukan untuk melihat 

kaidah penulisan yang baik dan benar. Saran-saran dari ahli yang ditulis pada 

lembar validasi digunakan sebagai bahan untuk revisi.  

 

c. Uji perorangan  

 Hasil validasi dari ahli yaitu Prototype 1, diujicobakan pada 6 orang siswa kelas 

VIIIA dengan 2 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, dan 

2 siswa berkemampuan rendah. Keenam siswa tersebut adalah siswa yang belum 

menempuh materi fungsi. Pada kegiatan ini, diberikan pembelajaran 

menggunakan program CATCH berbasis modul dan di akhir kegiatan siswa yang 

menjadi subjek di tahap ini diberikan lembar skala untuk mengukur keterbacaan 

dan respon terhadap program CATCH. Selain itu, di akhir tiap pertemuan, siswa 

yang menjadi subjek di tahap ini diwawancarai mengenai isi modul berbasis tutor 

sebaya tersebut yang kemudian dijadikan sebagai bahan perbaikan modul. Hasil 

pengamatan yang diperoleh pada tahap ini akan dijadikan bahan untuk merevisi 

prototype 1, kemudian hasil revisi ini dinamakan prototype 2. 

d. Uji kelas kecil  

Tahap uji kelas kecil ini merupakan tahap dimana prototype 2. Tahap ini 

diujicobakan pada 12 siswa dari kelas VIII A yang belum memperoleh materi 
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Fungsi. Kedua belas siswa tersebut terdiri dari 4 siswa berkemampuan tinggi, 4 

siswa berkemampuan sedang, dan 4 siswa berkemampuan rendah. Pada tahap ini, 

diadakan pengukuran mengenai efisiensi waktu membaca materi pada modul dan 

tingkat pemahaman siswa. Pengukuran tingkat pemahaman siswa dilakukan 

setelah membaca dilanjutkan dengan mengerjakan soal-soal pada uji kompetensi. 

Siswa diberikan skala waktu membaca, kemudian mereka menuliskan waktu yang 

telah dihabiskan untuk membaca pada halaman materi. Hasil tahap ini digunakan 

untuk merevisi prototype 2, kemudian hasil revisi ini dinamakan prototype 3.  

e. Uji terbatas  

Uji terbatas program CATCH berbasis tutor sebaya dengan modul dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan self-efficacy dan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. Uji terbatas ini akan dilakukan di kelas VIII B SMP Darma Bangsa Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2016-2017. Diawal dan akhir pembelajaran, siswa 

diberi tes kemampuan komunikasi matematis dan skala self-efficacy. Pemberian 

tes kemampuan komunikasi matematis dan skala self-efficacy bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan setelah dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

pengembangan program CATCH berbasis modul. Secara prosedural, penelitian 

pengembangan ini dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

 

       Gambar 3.2 Prosedur Penelitian 
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D. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis instrumen, 

yaitu nontes dan tes. Instrumen-instrumen yang diberikan sesuai dengan subjek 

pada penelitian pengembangan. 

a. Studi Pendahuluan 

Lembar observasi dan lembar wawancara merupakan instrumen yang digunakan 

pada studi pendahuluan. Lembar observasi digunakan saat melakukan pengamatan 

mengenai kebutuhan metode dalam pembelajaran, sedangkan lembar wawancara 

digunakan untuk melakukan wawancara dengan guru setelah melakukan observasi 

dan wawancara. 

b. Validasi Program CATCH Berbasis Modul 

Instrumen dalam validasi program CATCH berbasis modul diserahkan kepada ahli 

desain. Validasi modul berbasis tutor sebaya diserahkan kepada materi, ahli 

desain, dan ahli bahasa. Instrumen yang diberikan berupa pernyataan skala likert, 

dengan empat pilihan jawaban yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang 

Baik, serta dilengkapi dengan komentar dan saran dari para ahli.  

 

Kriteria yang menjadi penilaian dari ahli materi meliputi beberapa aspek yaitu: (1) 

kesesuaian materi dengan KI dan KD; (2) keakuratan materi; (3) kemutakhiran 

materi; dan (4) mendorong keingintahuan. Selanjutnya kriteria yang menjadi 

penilaian dari ahli desain terhadap program CATCH berbasis tutor sebaya meliputi 

empat aspek yaitu: (1) landasan pemikiran; (2) rasional; (3) kelengkapan 

suplemen; (3) pelaksanaan program; dan (4) penutup. Penilaian ahli desain 

terhadap modul berbasis tutor sebaya meliputi: (1) ukuran modul dan (2) desain 
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sampul modul. Penilaian ahli selanjutnya adalah ahli bahasa meliputi empat aspek 

yaitu: (1) kelugasan; (2) komunikatif; (3) dialogis dan interaktif; (4) kesesuaian 

dengan perkembangan siswa; (5) kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia; 

dan (6) penggunaan istilah, simbol, grafik/diagram. Pemberian skala ini bertujuan 

untuk menilai program CATCH dan modul berbasis tutor sebaya yang ditinjau 

dari kesesuaian antara materi, desain, dan bahasa. 

c. Uji Perorangan 

Instrumen yang diberikan pada uji perorangan adalah angket keterbacaan dan 

tanggapan terhadap program CATCH berbasis modul. Program ini diberikan untuk 

mengetahui keterbacaan dan tanggapan siswa terhadap produk yang 

dikembangkan. Instrumen yang diberikan berupa skala Likert dengan empat 

pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan 

Sangat Tidak Setuju (STS).  

 

d. Uji Kelas Kecil 

Instrumen yang diberikan pada uji kelas kecil ini adalah lembar efisiensi waktu 

membaca materi yang terdapat pada modul. Instrumen ini disusun untuk 

mendapatkan data mengenai berapa alokasi waktu yang diperlukan siswa dalam 

membaca materi pada bab Fungsi pada modul berbasis tutor sebaya.  

e. Uji Terbatas 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari tes dan nontes. Untuk 

tes berupa pretest, posttest kemampuan komunikasi matematis. Instrumen nontes 

yang digunakan adalah skala self-efficacy. Penjelasan mengenai instrumen 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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(1) Skala Self-Efficacy 

Skala self-efficacy pada penelitian ini digunakan untuk mengukur pencapaian 

kinerja, pengalaman orang lain, persuasi verbal, indeks psikologi. Skala ini dibuat 

untuk melihat self-efficacy siswa sebelum dan sesudah mendapatkan pembelajaran 

dengan program CATCH yang telah dikembangkan dan diukur menggunakan 

skala Likert dengan empat pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Sebelum digunakan pada uji 

lapangan, skala self-efficacy diuji validasi oleh ahli. Tujuan dari validasi ini 

adalah melihat kesesuaian isi dengan indikator dan tujuan pembuatan skala.  

 

Setelah dilakukan validasi, skala tersebut diujicobakan untuk mengetahui validitas 

dan reliabilitasnya. Uji coba dilakukan pada siswa kelas VIIIA dengan 20 

responden. Berdasarkan penilaian tiap kriteria tersebut, skala self-efficacy telah 

memenuhi kriteria valid dan dinyatakan layak untuk digunakan pada uji lapangan. 

Hasil uji validitas dan realibilitas instrumen self-efficacy dapat dilihat pada Tabel 

3.1.  

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Self-Efficacy 

 

Nomor 

Pernyataan rxy Kriteria 

1 0,642220 valid 

2 0,505884 valid 

3 0,657521 valid 

4 0,729078 valid 

5 0,574413 valid 

6 0,799470 valid 

7 0,570019 valid 

8 0,410513 valid 

9 0,468448 valid 

10 0,463796 valid 

 

Nomor 

Pernyataan rxy Kriteria 

11 0,789804 valid 

12 0,464872 valid 

13 0,510802 valid 

14 0,710089 valid 

15 0,476478 valid 

16 0,388938 valid 

17 0,431175 valid 

18 0,399226 valid 

19 0,610894 valid 

20 0,457411 valid 
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Pada Tabel 3.1 terlihat bahwa rhitung > rtabel. Hal ini berarti seluruh item pertanyaan 

dalam instrumen penelitian variabel self-efficacy adalah valid. Selanjutnya, nilai 

Cronbach’s Alpha hasil uji reliabilitas adalah sebesar 0,885 > 0,70, yang berarti 

instrumen penelitian reliabel dalam mengukur self-efficacy. Untuk perhitungan 

realibilitas, diperoleh indeks realibilitas sebesar 0,885 dan memenuhi kriteria 

angket layak digunakan untuk mengambil data.  

(2) Tes 

Instrumen ini berupa tes komunikasi matematis yang diberikan secara individual 

kepada siswa. Tujuan pemberian tes komunikasi matematis ini adalah untuk 

mengetahui seberapa tinggi kemampuan komunikasi matematis siswa. Instrumen 

tes komunikasi matematis ini diujicobakan terlebih dahulu pada kelas IX yaitu 

kelas yang telah menempuh materi fungsi. Setelah ujicoba instrumen komunikasi 

matematis selesai, kemudian diuji validitas, realibilitas, tingkat kesukaran, dan 

daya pembeda. Dalam penyusunan tes komunikasi matematis ini, mengacu pada 

pedoman penilaian kemampuan komunikasi matematis yang ditunjukkan pada 

Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Pedoman Penilaian Kemampuan Komunikasi Matematis 

 
Skor Menulis/ Written texts Menggambar/ 

Drawing 

Ekspresi Matematis/ 

Mathematical 

Expression 

0 Tidak ada jawaban tertulis/ tidak menggambar/ tidak menjelaskan ide, situasi/ tidak 

mengekspresikan matematika ke dalam simbol atau istilah. 

1 Hanya sedikit dari penjelasan 

yang benar. 

Hanya sedikit gambar, 

diagram, atau tabel 

yang benar. 

Hanya sedikit dari 

model matematika 

yang benar. 

2 Penjelasan secara matematis 

masuk akal namun hanya 

sebagian lengkap dan benar. 

Melukiskan diagram, 

gambar, atau tabel 

namun kurang lengkap 

dan benar. 

Membuat model 

matematika dengan 

benar, namun salah 

dalam mendapatkan 

solusi.  

3 Penjelasan secara matematis 

masuk akal dan benar, meskipun 

tidak tersusun secara logis atau 

terdapat sedikit kesalahan 

Melukiskan diagram, 

gambar atau tabel 

secara lengkap dan 

benar. 

Membuat model 

matematika dengan 

benar, kemudian 

melakukan perhitungan 
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bahasa. atau mendapatkan 

solusi secara benar dan 

lengkap. 

4 Penjelasan secara matematis 

masuk akal dan jelas serta 

tersusun secara logis. 

  

 Skor maksimal = 4 Skor maksimal = 3 Skor maksimal = 3 

 

Uji-uji tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Validitas  

Pada penelitian ini uji validitas yang digunakan meliputi validitas isi dan validitas  

butir soal. Validitas isi dapat diketahui dengan cara membandingkan isi yang ter-

kandung dalam tes kemampuan komunikasi matematis dengan indikator yang 

telah ditentukan. Penyusunan instrumen soal untuk uji validitas ini dilakukan 

dengan beberapa proses sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi materi yang telah diberikan beserta tujuan pembelajarannya. 

2. Membuat kisi-kisi soal. 

3. Menyusun soal dan alternatif kunci jawaban. 

4. Menelaah soal sebelum dicetak. 

Tes yang dikategorikan valid adalah yang telah dinyatakan sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator yang diukur. Untuk mengetahui validitas butir 

soal, dilakukan perhitungan dengan menggunakan analisis korelasi Pearson 

Product Moment, sebagai berikut:  

    
  ∑     ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

 rxy =  Koefisien korelasi 

 N  =  Jumlah responden yang diuji 

 X  =  Skor setiap item 

 Y  =  Skor seluruh item responden uji coba 

 

Ansari (2009) 



70 
 

   

 

Pengambilan keputusan didasarkan pada rhitung > rtabel. Apabila diperoleh rhitung > 

rtabel, maka instrumen memiliki korelasi yang signifikan terhadap skor total dan 

dinyatakan valid. Pada kelas ujicoba, dengan jumlah siswa sebanyak 19 siswa (n), 

maka diperoleh rtabel sebesar 0,3887. Pada uji validitas ini, semua rhitung > rtabel, 

sehingga semua soal tes yang diujicobakan adalah valid. Validitas butir soal 

diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria validitas sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kriteria Validitas Instrumen Tes 

 
Nilai r Interpretasi 

0,81 – 1,00 Sangat Tinggi 

0,61 – 0,80  Tinggi 

0,41 – 0,60 Cukup 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

 

Soal tes yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini memiliki kriteria 

validitas cukup, tinggi, dan sangat tinggi, serta memenuhi kriteria soal yang baik. 

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan selengkapnya disajikan pada Lampiran 

B.2 di Halaman 175. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Kemampuan Komunikasi Matematis 

 

Nomor Soal rxy rtabel Keterangan 

1 0,8604 0,3887 Valid 

2 0,5924 0,3887 Valid 

3 0,6962 0,3887 Valid 

4 0,9147 0,3887 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 3.4, nilai rhitung dari seluruh item pertanyaan pada variabel ke-

mampuan komunikasi matematis lebih besar dari nilai rtabel yang berarti seluruh 

item pertanyaan dalam instrumen penelitian variabel kemampuan komunikasi 

matematis adalah valid. 

 

Arikunto (2013:171) 
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b. Uji Realibilitas 

Instrumen dikatakan reliabel (ajeg) apabila instrumen yang setelah digunakan be-

berapa kali akan menghasilkan data yang konstan. Perhitungan untuk mencari 

nilai reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat Arikunto (2013:180) yang 

menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus Alpha, 

yaitu: 
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Keterangan: 

11r  =  Nilai reliabilitas instrumen (tes)  

  n  =  Banyaknya butir soal (item) 

 
2

i  =  Jumlah varians dari tiap-tiap item tes 

        =  Varians total 

 

Suatu tes dikatakan baik apabila memiliki nilai reliabilitas ≥ 0,70, Sudijono 

(2008:209). Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes komunikasi 

matematis, diperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,758. Nilai ini 

menunjukan bahwa instrumen yang diujicobakan memiliki realibilitas tinggi, yang 

artinya instrumen tes ini dapat digunakan mengukur tingkat kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Selanjutnya, nilai Cronbach’s Alpha pada hasil uji 

reliabilitas adalah sebesar 0,758 > 0,70 yang artinya bahwa instrumen penelitian 

tersebut adalah reliabel dalam mengukur kemampuan komunikasi matematis. 

Perhitungan uji realibilitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran B.3 di 

Halaman 176. 

 

 

2

t
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c. Tingkat Kesukaran 

Suatu tes dikatakan baik jika memiliki derajat kesukaran sedang, tidak terlalu 

sukar dan tidak terlalu mudah, Arikunto (1999: 207). Untuk menghitung tingkat 

kesukaran tiap butir soal digunakan rumus 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 

 

Kriteria indeks kesukaran dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

  Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

 

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 

 

Kriteria yang digunakan pada penelitian ini adalah soal dengan interpretasi 

sedang, dengan nilai tingkat kesukaran 0,31   TK   0,70. Hasil uji tingkat 

kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran B.4 di Halaman 177. 

Tabel 3.6 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal 

 

Soal Tingkat Kesukaran Keterangan 

1 0,29 Sukar 

2 0,33 Sedang 

3 0,50 Sedang 

4 0,31 Sedang 

 

Arikunto (1999: 210) 
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Dari Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa seluruh soal berada pada kategori sukar dan 

sedang, tidak ada soal dengan tingkat kesukaran terlalu mudah dan terlalu sukar 

sehingga soal tersebut tidak perlu direvisi.  

 

d. Uji Daya Pembeda 

Arikunto (2013: 177) menyatakan bahwa daya beda suatu butir tes adalah 

kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Arikunto 

juga menyebutkan bahwa daya pembeda butir soal dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan: 

   
     

  
 

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) 

 

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang 

tertera dalam Tabel 3.7. 

Tabel 3.7  Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

 

Nilai Interpretasi 

Negatif ≤ DP ≤ 0,10
 

Sangat Buruk 

0,10 ≤ DP ≤ 0,19 Buruk 

0,20 ≤ DP ≤ 0,29 Agak baik, perlu revisi 

0,30 ≤ DP ≤ 0,49 Baik 

DP ≥ 0,50 Sangat Baik 

    Arikunto (1999: 213) 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa seluruh soal berada pada kategori 

baik, sehingga dapat digunakan tanpa melalui revisi. Untuk hasilnya dapat dilihat 

pada Tabel 3.8 berikut ini: 
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  Tabel 3.8  Hasil Uji Daya Pembeda Soal 

 

Soal Indeks Daya Pembeda Soal Keterangan 

1 0,33 Baik  

2 0,47 Baik  

3 0,47 Baik  

4 0,31 Baik  

 

Rekapitulasi dan kesimpulan dari hasil tes uji coba yang telah dilakukan pada 

kelas yang telah menempuh materi fungsi disajikan pada Tabel 3.9 dan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran B.4 di Halaman 177. Berdasarkan tabel 

rekapitulasi hasil tes uji coba tersebut, dapat diketahui bahwa semua soal 

dinyatakan valid dan memiliki realibilitas tinggi, sehingga instrumen tes ini dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis. Tingkat 

kesukaran termasuk pada kategori sedang dan daya pembeda pada kategori baik. 

Hal ini berarti bahwa soal-soal tersebut layak digunakan. 

 Tabel 3.9 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba  

 
Soal Reliabilitas Validitas Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 

Kesimpulan 

1  

 

 

0,758 

(realibilitas tinggi) 

0,8604 

(valid) 

0,29 

(sukar) 

0,30 

(baik) 

Dapat dipakai 

2 0,5924 

(valid) 

0,33 

(sedang) 

0,47 

(baik) 

Dapat dipakai 

3 0,6962 

(valid) 

0,50 

(sedang) 

0,47 

(baik) 

Dapat dipakai 

4 0,9147 

(valid) 

0,31 

(sedang) 

0,31 

(baik) 

Dapat dipakai 

  

2. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dijelaskan berdasarkan 

jenis instrumen yang digunakan dalam tahapan penelitian pengembangan. 

a.  Analisis Data Studi Pendahuluan  

Teknik yang digunakan pada studi pendahuluan berupa observasi dan wawancara. 

Angket menurut Sugiyono (2015) merupakan teknik pengumpulan data yang 
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dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket yang digunakan berupa 

pertanyaan terkait dengan pelaksanaan program CATCH berbasis modul, yaitu: 

1.  Angket siswa 

Angket ini merupakan angket siswa yang digabungkan dengan angket terbuka 

untuk mengetahui keterbacaan dan respon siswa terhadap pelaksanaan 

pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru matematika kelas VIII. 

2.  Angket pelaksanaan program CATCH berbasis modul 

Angket ini diberikan sebelum dan sesudah mendapatkan program CATCH 

berbasis modul, dilakukan oleh guru dan siswa. 

3.  Angket pengukuran tingkat self-efficacy  

Angket digunakan untuk mengukur tingkat self-efficacy matematis siswa dengan 

menggunakan skala Likert dalam pengukuran skornya, dilakukan oleh siswa. 

b.  Tes 

Pada penelitian ini diberikan tes kepada siswa yaitu tes komunikasi matematis 

dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam merepresentasikan 

permasalahan, proses penyelesaian dan menemukan jawaban. Jenis tes yang 

diberikan yaitu: 

1. Pretest dan posttest 

Jenis soal dan jumlah soal yang digunakan berupa soal uraian berjumlah empat 

soal. Tes ini untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

komunikasi matematis. 
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2. Tes komunikasi matematis  

Soal yang digunakan berupa soal uji kompetensi jenis uraian sebanyak 2 soal. Di-

berikan di akhir kegiatan pembelajaran menggunakan program CATCH berbasis 

modul. 

(1) Observasi Proses Pembelajaran 

Observasi ini dilakukan oleh para observer untuk mengamati proses pembelajaran 

matematika. Observer melakukan pengisian lembar pengamatan atau observasi 

proses pembelajaran matematika pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

 

 

(2) Wawancara 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi verbal dan gambaran 

menyeluruh mengenai suatu proses pembelajaran yang menjadi topik wawancara. 

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada guru matematika kelas VIII dan 

siswa kelas VIII. Wawancara terhadap guru dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana kondisi siswa selama pembelajaran dilihat dari aspek afektif berupa 

self-efficacy dan kemampuan komunikasi matematis siswa. Sedangkan wawancara 

yang dilakukan terhadap siswa dilakukan untuk mengetahui tingkat self-efficacy 

dan keterbacaan serta tanggapan terhadap pelaksanaan program CATCH berbasis 

modul. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini dijelaskan berdasarkan jenis instrumen 

yang digunakan dalam setiap tahapan penelitian pengembangan. Berikut uraian 

analisis data yang digunakan pada penelitian ini: 
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1. Analisis Data Studi Pendahuluan 

Teknik pada studi pendahuluan ini berupa hasil observasi dan wawancara. Data 

yang diperoleh dianalisis secara deskriptif sebagai latar belakang diperlukannya 

program CATCH berbasis modul.  

  

2. Analisis Data Kelayakan 

Data yang diperoleh saat validasi program CATCH berbasis modul adalah hasil 

penilaian validator melalui skala kelayakan yang dianalisis dalam bentuk 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Komentar dan saran dari validator 

dideskripsikan secara kualitatif sebagai acuan untuk memperbaiki program 

CATCH dan modul. Sedangkan data kuantitatif yang berupa skor penilaian ahli 

materi dan ahli desain dideskripsikan secara kuantitatif menggunakan skala Likert 

dengan 4 skala, kemudian dijelaskan secara kualitatif. Skala yang digunakan 

dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 4 skala, yaitu:  

a.  Kurang baik dengan skor 1. 

b.  Cukup baik dengan skor 2. 

c.  Baik dengan skor 3. 

d.  Sangat baik dengan skor 4.   

Langkah-langkah menyusun kriteria penilaian adalah: 

(1) Menentukan jumlah interval, yaitu 4. 

(2) Menentukan rentang skor yaitu skor maksimum dan skor minimum. 

(3) Menghitung panjang kelas (p) yaitu rentang skor dibagi jumlah kelas. 

(4) Menyusun kelas interval dimulai dari skor terkecil sampai terbesar. 
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Teknik analisa data yang digunakan untuk menganalisa data hasil penilaian 

kelayakan adalah teknik analisis deskriptif. Adapun pada teknik deskriptif, 

persentase yang akan digunakan adalah: 

P = 
 

 
 x 100% 

 

 

 

 

Kategori penilaian dan interval nilai untuk setiap kategori ditunjukkan pada Tabel 

3.10. 

Tabel 3.10 Interval Nilai Tiap Kategori Penilaian 

 

No Kategori Penilaian Interval Nilai 

1 Sangat Baik  (S min + 3p) < S   S maks 

2 Baik  (S min + 2p) < S < (S min + 3p - 1) 

3 Kurang (S min + p) < S < (S min + 2p - 1) 

4 Sangat Kurang (S min) < S < (S min + p - 1) 

                             (Widoyoko,2009: 238) 

 Keterangan : 

S  = Skor responden 

P  = Panjang interval kelas 

S min  = Skor terendah 

S maks  = Skor tertinggi    

 

 

3. Analisis Data Uji Perorangan dan Kelas Kecil 

Analisis uji perorangan dan kelas kecil pada penelitian ini dilakukan dengan 

menganalisis lembar skala yang diberikan pada siswa. Teknik analisis pada uji 

perorangan dilakukan untuk mengukur tingkat keterbacaan dalam memahami 

modul berbasis tutor sebaya. Analisis skala respon siswa menggunakan skala 

Likert dengan empat kriteria. Interval dan kriteria yang digunakan dapat dilihat 

pada Tabel 3.10. Selain itu, analisis uji kelas kecil dilakukan dengan menganalisis 

Keterangan : 

P   =  Persentase 

F  =  Frekuensi dari setiap jawaban yang telah menjadi pilihan responden 

N   =  Jumlah seluruh item kuesioner 
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secara deskriptif terhadap lembar alokasi waktu membaca yang diberikan kepada 

siswa. Data ini dianalisis secara deskriptif.  

 

4. Analisis Data Uji Terbatas 

Data self-efficacy dan data kemampuan komunikasi matematis adalah teknik 

analisis data yang diperoleh pada uji terbatas. Penjelasan mengenai teknik analisis 

data pada uji terbatas adalah sebagai berikut. 

a. Analisis Data Self-efficacy 

Skala self-efficacy yang digunakan adalah angket berupa daftar cek, bertujuan 

untuk mengukur tingkat self-efficacy matematis siswa dengan menggunakan skala 

Likert dengan empat pilihan jawaban. Pada pernyataan favourable atau 

pernyataan positif untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 4, Setuju (S) 

diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) 

diberi skor 1. Sedangkan untuk pernyataan unfavourable atau pernyataan negatif 

untuk jawaban Sangat Setuju diberi skor 1, Setuju diberi skor 2, Tidak Setuju 

diberi skor 3, dan Sangat Tidak Setuju diberi skor 4. Penyusunan instrumen yang 

berbentuk angket dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) menentukan 

indikator variabel dan (2) membuat butir-butir pernyataan. Butir-butir angket 

disusun berdasarkan kisi-kisi seperti Tabel 3.11: 

Tabel 3.11 Kisi-kisi Angket Self-Efficacy 

 
No Dimensi Indikator F U Jumlah 

1. 

 

 

Pencapaian 

kinerja 

1. Pandangan siswa terhadap 

kemampuan yang dimilikinya 

2, 4, 

13, 17 

20, 12 6 

2. Pandangan siswa tentang 

keterampilan 

5, 6 11, 15 4 

2. Pengalaman 

orang lain 

1. Kemampuan siswa membandingkan 

kemampuannya dengan orang lain 

- 8 1 

2. Pandangan siswa tentang kemampuan 

yang dimiliki oleh dirinya dan orang 

lain 

3  1 
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3. Persuasi 

verbal 

Kemampuan siswa memahami makna 

kalimat soal-soal yang diberikan 

1 10, 14, 

16 

4 

4. Indeks 

psikologi 

Pandangan tentang kelemahan dan 

kelebihan yang dimiliki oleh siswa 

7, 9 18, 19 4 

                           Bandura (1977) 

 

Keterangan: 

 

 

Hasil analisis deskriptif ini juga diperkuat dengan melakukan uji statistik 

parametrik berupa uji t berpasangan (Paired Sample t test), hal ini dikarenakan 

data skor self-efficacy berdistribusi normal. Berikut ini adalah kesimpulan hasil uji 

normalitas data skor self-efficacy siswa sebelum dan sesudah dilakukan 

pembelajaran program CATCH dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorv 

Smirnov. 

Tabel. 3.12 Hasil Uji Normalitas Self-Efficacy 

 
Banyak Siswa Nilai Signifikan   Kategori 

Pretest Posttest 

20 0,248 0,704 0,05 Normal 

 

Berdasarkan Tabel 3.12, nilai signifikan kedua data skor self-efficacy lebih dari 

0,05 (nilai signifikan data skor pretest adalah 0,248 > 0,05 dan nilai signifikan 

data skor posttest adalah 0,704 > 0,05) yang berarti kedua data skor self-efficacy 

berdistribusi normal.  

 

Uji t pada penelitian ini dengan menggunakan Paired Samples Test, dengan 

signifikansi, p = 0.000 dan tingkat kepercayaan 95% maka p   0.05. Hipotesis 

penelitiannya, yaitu: (1) Ho, tidak ada perbedaan rata-rata skor pretest dan 

posttest dan (2) H1, ada perbedaan rata-rata skor pretest dan posttest. Penjelasan 

mengenai hasil uji t dapat dilihat pada Bab IV dan secara lengkap disajikan pada 

Lampiran C.18 di Halaman 199. 

F =  Favourable 

U = Unfavourable 
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b. Analisis Data Kemampuan Komunikasi Matematis 

Data kemampuan komunikasi matematis siswa diperoleh dengan cara 

memberikan tes sebelum dan sesudah pembelajaran. Besarnya peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis diukur dengan cara melihat gain 

ternormalisasinya yang dihitung dengan rumus di bawah ini: 

     
(  )     

      
  

   Keterangan: 

   (g)  = Gain ternormalisasi 

   (Sf)  = Nilai posttest 

   (Si)  = Nilai pretest 

    Sm  = Nilai maksimum 

 

Hasil perhitungan gain diinterpretasikan dengan menggunakan klasifikasi Hake 

(1999). Tingkat efektivitas berdasarkan nilai rata-rata gain dapat dilihat pada 

Tabel 3.13.   

Tabel 3.13 Nilai Rata-rata Gain Ternormalisasi dan Klasifikasinya 

 
Rata-Rata Gain Ternormalisasi Tingkat Efektivitas 

(g)   0,70 Efektif  

0,30   (g) < 0,70 Cukup Efektif 

(g) < 0,30 Kurang Efektif 

                                Hake (1999:1) 

Tabel 3.13 menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis dikatakan efektif jika gain ≥ 0,70 dengan klasifikasi tinggi, cukup 

efektif jika didapat gain ≥ 0,30 dan < 0,70 dengan klasifikasi sedang, dan kurang 

efektif jika gain < 0,30 dengan klasifikasi rendah.  

 

Hasil analisis deskriptif ini diperkuat dengan melakukan uji statistik parametrik 

berupa uji t berpasangan (paired sample t test). Data skor kemampuan komunikasi 

matematis berdistribusi normal maka pengujian dilakukan secara parametrik yaitu 
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dengan uji t berpasangan (paired sample t test). Data dikatakan normal jika nilai 

signifikansi menunjukkan p = 0.05, yang artinya data tersebut tidak berbeda 

dengan kurva normal persebaran data. Berikut ini adalah hasil uji normalitas data 

skor kemampuan komunikasi matematis siswa sebelum dan sesudah dilakukan 

program CATCH dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov. 

Tabel 3.14 Hasil Uji Normalitas Kemampuan Komunikasi Matematis 

 
Banyak Siswa Nilai Signifikan   Kategori 

Pretest Posttest 

20 0,295 0,339 0,05 Normal 

 

Berdasarkan Tabel 3.14 diperoleh nilai signifikan kedua data skor kemampuan 

komunikasi matematis lebih dari 0,05 (nilai signifikan data pretest adalah 0,295 > 

0,05 dan nilai signifikan data posttest adalah 0,339 > 0,05) yang berarti kedua data 

skor kemampuan komunikasi matematis berdistribusi normal. Berdasarkan hasil 

tersebut maka pengujian dilakukan secara parametrik yaitu dengan menggunakan 

uji t berpasangan. 

 

Uji t pada penelitian ini menggunakan Paired Samples Test, dengan signifikansi, 

p = 0,000 dan tingkat kepercayaan 95% maka p   0,05. Hipotesis penelitiannya, 

yaitu: (1) Ho, tidak ada perbedaan rata-rata skor pretest dan posttest dan (2) H1, 

ada perbedaan rata-rata skor pretest dan posttest. Penjelasan mengenai hasil uji t 

dapat dilihat pada Bab IV dan secara lengkap disajikan pada Lampiran B.16 di 

Halaman 197. 
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V. KESIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI 

 

A.  Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Program CATCH berbasis modul yang telah dilakukan melalui tahapan pra-

pengembangan, pengembangan, dan pasca pengembangan dengan tahap 

pengembangan mencakup: (1) tahap caring about; (2) tahap the concepts; dan 

(3) tahap help, telah memenuhi standar kelayakan oleh uji ahli materi, ahli 

desain, dan ahli bahasa. 

2. Peningkatan self-efficacy siswa setelah diberikan pembelajaran menggunakan 

pengembangan program CATCH berbasis modul termasuk dalam kategori 

efektif. Hal ini didasarkan pada hasil uji deskriptif dengan N-Gain dan uji 

statistik dengan uji t terhadap skor angket self-efficacy sebelum dan sesudah 

diberikan pengembangan program CATCH berbasis modul. 

3. Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa setelah diberikan 

pengembangan program CATCH berbasis modul termasuk dalam kategori  

sangat efektif. Hal ini didasarkan pada hasil uji deskriptif dengan N-Gain dan 

uji statistik dengan uji t terhadap skor tes sebelum dan sesudah diberikan 

pengembangan program CATCH berbasis modul. 

4. Temuan menarik dalam penelitian ini, diantaranya bahwa pola interaksi sosial 

tutor yang tercipta pada program CATCH berbasis modul secara langsung 

mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Teori yang 
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mendukung temuan ini adalah teori konstruktivisme aliran Vigotsky. Temuan 

lainnya, yaitu munculnya kecerdasan interpersonal dalam diri siswa pada saat 

mengembangkan self-efficacy mereka. Teori yang mendukung adalah teori 

multiple intelligences dari Gardner. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, dikemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada Guru. 

Guru yang ingin melanjutkan penelitian ini diharapkan memperhatikan hal-hal 

berikut. 

a. Program pembelajaran hendaknya mudah diterapkan. 

b. Modul atau media berbasis tutor sebaya hendaknya mudah dimengerti oleh 

siswa. 

c. Penyusunan materi tiap pertemuan dalam modul hendaknya memperhatikan 

alokasi waktunya agar semua tahapan dapat tercapai. 

d. Membiasakan siswa untuk lebih percaya diri dan yakin akan kemampuan 

belajarnya. 

 

2. Kepada Peneliti 

Peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan hendaknya memper-

hatikan hal-hal berikut. 

a. Melakukan penelitian yang difokuskan pada kemampuan kognitif siswa. 
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b. Melakukan penelitian dalam jangka waktu lebih lama, terutama untuk melihat 

self-efficacy siswa. Ini dikarenakan untuk membiasakan siswa dengan self-

efficacy positif membutuhkan waktu yang lama. 

c. Menggunakan metode lain yang lebih komunikatif dan menarik agar lebih 

mudah dimengerti oleh siswa. 

 

C. Rekomendasi 

1. Penggunaan program CATCH berbasis modul dalam pembelajaran matematika 

hendaknya menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 

2. Penggunaan program CATCH berbasis modul dalam pembelajaran matematika 

hendaknya menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan self-efficacy 

dalam pembelajaran matematika.  

3. Metode  tutor  sebaya  dalam  pembelajaran  matematika  dapat  meningkatkan  

kemampuan interaksi sosial siswa yang berdampak positif pada kemampuan  

kognitif belajar siswa.  
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