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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
ROUND TABLE TERHADAP KEMAMPUAN

KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA
(Studi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMPN 1 Pekalongan

Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

Nina Iswanti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran

kooperatif tipe round table terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa.

Penelitian ini menggunakan desain posttest only control group design. Populasi

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 1 Pekalongan Kabupaten

Lampung Timur yang terdistribusi dalam 7 kelas. Sampel penelitian ini adalah

siswa kelas VIII-3 dan VIII-6 yang dipilih dengan teknik purposive random

sampling. Hasil analisis data menggunakan uji Mann Whitney menunjukkan

bahwa model pembelajaran kooperatif tipe round table berpengaruh terhadap

kemampuan komunikasi matematis siswa.

Kata kunci: Komunikasi Matematis, Kooperatif Tipe Round Table, Pengaruh
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan dapat

diartikan sebagai segala proses yang mempengaruhi pertumbuhan manusia baik

pemikiran maupun tingkah laku. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Selain itu Santoso (Padussa, 2011)

juga mengungkapkan bahwa Pedidikan bertugas megembangkan potensi individu

semaksimum mungkin dalam batas-batas kemampuannya, sehingga terbentuk

manusia yang pandai, terampil, jujur, tahu kemampuan dan batas kemampuannya,

serta mempunyai kehormatan diri. Menurut penjelasan tersebut pendidikan

merupakan hal yang sangat penting, karena pendidikan dapat mengembangkan

potensi yang dimiliki peserta didik, membentuk akhlak mulia, yang dapat berguna

bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sadar akan pentingnya pendidikan, para pendiri Bangsa Indonesia  meng-

harapkan semua warga negaranya mendapatkan pendidikan. Hal tersebut ber-

dasarkan UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak

mendapat pendidikan. Dalam aplikasinya pemerintah menyelenggarakan
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rangkaian pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan

menengah dan pendidikan tinggi serta telah didukung dengan program wajib

belajar 12 tahun.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mengajarkan berbagai

bidang ilmu untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-

Undang. Dalam mencapai tujuan tersebut, di sekolah diajarkan berbagai bidang

ilmu. Salah satu bidang ilmu yang diajarkan adalah matematika. Matematika

merupakan induk dari segala ilmu yang hampir selalu ada dalam bidang-bidang

ilmu yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Kline (Subekti, 2011: 2) yang

menyatakan bahwa matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat

sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk

membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial,

ekonomi, dan alam. Tanpa kita sadari, bahwa matematika selalu ada dalam

kehidupan sehari-hari kita, misalnya berhitung dalam transaksi jual-beli,

pembangunan gedung dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mengingat pentingnya

matematika dalam kehidupan sehari-hari, maka matematika perlu dipahami dan

dikuasai oleh semua lapisan masyarakat tidak terkecuali oleh siswa sekolah

sebagai generasi penerus.

Seseorang tidak cukup jika hanya memahami dan menguasai matematika dalam

hal berhitung namun harus dapat berargumen sesuai dengan pemikirannya. Hal

ini senada dengan tujuan diberikannya pelajaran matematika menurut

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 yang salah satunya adalah
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mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain

untuk memperjelas keadaan atau masalah.

Menurut The Intended Learning Outcomes (dalam Armiati, 2009), kemampuan

komunikasi matematis adalah suatu keterampilan penting dalam matematika yaitu

kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren kepada

teman, guru dan lainnya melalui bahasa lisan dan tulisan. Greenes dan Schulman

(Umar, 2012) mengatakan bahwa komunikasi matematik merupakan wadah bagi

siswa dalam berkomunikasi dengan temannya untuk memperoleh informasi,

membagi pikiran dan penemuan, curah pendapat, menilai dan mempertajam ide

untuk meyakinkan orang lain. Oleh karena itu kemampuan komunikasi matematis

dapat dikatakan sebagai kemampuan yang sangat penting dan perlu dikembangkan

oleh siswa karena merupakan suatu alat transfer terhadap pemahaman dan

penalaran konsep matematis yang dibicarakan kepada orang lain baik secara lisan

maupun tulisan.

Baroody (Umar, 2012) menyatakan ada dua alasan penting mengapa pembelajaran

matematika terfokus pada kemampuan komunikasi, pertama matematika pada

dasarnya adalah suatu bahasa, kedua belajar matematika merupakan aktivitas

sosial. Selain itu NCTM (Umar, 2012) menyatakan komunikasi matematis perlu

menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran matematika, sebab melalui komu-

nikasi siswa dapat mengorganisasi dan mengkonsolidasi berpikir matematisnya.

Berdasarkan uraian diatas tersurat makna bahwa kemampuan komunikasi

matematis siswa itu sangat penting, namun pada akta hasil Programme

International for Student Assesment (PISA) tahun 2015 mengindikasikan bahwa

kemampuan komunikasi matematis siswa Indonesia masih rendah. Berdasarkan
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rata-rata skor literasi matematis, Indonesia memperoleh skor 386 sedangkan rata-

rata skornya adalah 490, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara

yang berpartisipasi. Dari hasil survei tesebut diketahui bahwa peringkat Indonesia

pada 2015 naik daripada tahun 2013. Soal-soal yang digunakan untuk menguji

adalah soal yang berkaitan dengan kemampuan untuk menelaah, kemampuan

untuk memberikan alasan secara matematis, kemampuan untuk

mengkomunikasikan secara efektif, kemampuan untuk memecahkan masalah dan

menginterpretasikan permasalahan dalam berbagai situasi (Setiawan, dkk, 2014).

Rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa di Indonesia disebabkan

oleh beberapa faktor, salah satunya adalah proses pembelajaran yang masih

berpusat pada guru. Sari (2015) menemukan bahwa pembelajaran yang berpusat

pada guru atau ceramah cocok digunakan dalam pembelajaran matematika apabila

tujuan pembelajarannya hanya menginformasikan sesuatu seperti simbol. Namun

dalam matematika tidak hanya memberikan informasi tetapi mempersiapkan

siswa agar sanggup berfikir kritis, kreatif dan mampu menyampaikan ide yang

dimiliki secara terstruktur. Dengan pembelajaran yang berpusat pada guru siswa

cenderung pasif karena hanya guru yang mendominasi dalam pembelajaran,

sedangkan siswa cenderung hanya diam dan mendengarkan.

Hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMPN 1 Pekalongan Kabupaten

Lampung Timur menunjukkan bahwa pembelajaran di kelas cenderung

didominasi oleh guru, siswa kurang mengembangkan kemampuannya dalam

mengungkapkan ide, selain itu siswa juga merasa kesulitan dalam menyatakan

masalah dalam gambar, dan sulit menjelaskan konsep matematis dengan sombol-
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simbol. Dalam pembelajaran soal-soal yang diberikan oleh guru merupakan soal

rutin dan soal tes yang digunakan merupakan soal pilihan ganda. Hal ini kurang

mendukung perkembangan kemampuan komunikasi matematis siswa di sekolah

ini.

Untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, siswa tidak dapat

melakukannya sendiri, namun memerlukan orang lain. Tidak hanya komunikasi

kepada guru namun komunikasi antar siswa juga mendorong perkembangan

kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan

ungkapan Hatano dan Ingaki (Nurlaelah, 2012), bahwa siswa yang mendapatkan

kesempatan, semangat dan dorongan untuk bicara, menulis, dan mengajar

matematika, akan memiliki dua keuntungan yaitu mereka berkomunikasi untuk

belajar matematika dan mereka belajar untuk berkomunikasi matematis.

Pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih aktif berkomunikasi baik

dengan guru ataupun teman salah satunya adalah pembelajaran kooperatif, karena

dalam sistem pembelajaran kooperatif siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok

kecil yang heterogen dan dituntun untuk berdiskusi tentang masalah yang mereka

hadapi sehingga dapat saling berkomunikasi atau bertukar ide dalam

menyelesaikan masalah yang ada. Menurut Syahza dan Irianti (2009),

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dirancang untuk

mengajarkan kemampuan akademik sekaligus keterampilan sosial (interpersonal).

Dipihak lain, Ridho (2011) juga menyampaikan pembelajaran kooperatif merupa-

kan model pembelajaran yang melibatkan sejumlah siswa sebagai anggota

kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dengan kemampuan yang
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berbeda dalam kelompok siswa akan lebih belajar cara berkomunikasi dengan

anggota kelompoknya. Maksudnya, siswa akan banyak belajar memilih kata

ataupun cara untuk menyampaikan idenya kepada anggota kelompoknya supaya

setiap anggota kelompok dapat memahami maksud dari ide yang disampaikan.

Pembelajaran kooperatif terdiri dari berbagai tipe. Salah satunya adalah tipe round

table. Barkley, dkk (Juariah dan Tamam, 2015)  mengemukakan bahwa

pembelajaran kooperatif tipe round table adalah suatu pembelajaran yang

dilakukan secara bergiliran, siswa merespon pengarahan dengan menuliskan satu

atau dua kata atau frase sebelum menyerahkan kertas kepada siswa lain yang

melakukan hal yang sama. Menurut Ratnasari, Amir dan Mahfuddin (2013),

model kooperatif tipe round table adalah suatu model pembelajaran dengan

membentuk kelompok-kelompok kecil yang tiap kelompok mengelilingi sebuah

meja dengan anggota yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dalam

pembelajaran ini guru memberikan masalah/ pertanyaan/ LKS kepada siswa, dan

setiap siswa diberikan kesempatan untuk berkontribusi dengan cara menuliskan

ide secara individu dan bergiliran di kertas yang telah disediakan, dilanjutkan

diskusi kelompok sesuai dengan ide-ide yang telah dituliskan dalam kertas untuk

mendapatkan jawaban dari masalah yang diberikan.

Dengan model pembelajaran ini siswa tidak akan mendominasi antara satu dengan

yang lainnya, karena setiap siswa memiliki porsi yang sama dalam berkontribusi

akibat dari proses yang bergilir. Hasil penelitian yang dilakukan Juariah dan

Taman (2015) menyatakan pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif

tipe round table dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa.
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Sejalan dengan kemampuan komunikasi matematis siswa, penelitian yang

dilakukan Ratnasari, Amir dan Mahfuddin (2013) menemukan bahwa

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe round table efektif

diterapkan dalam pembelajaran menulis, menulis merupakan salah satu indikator

kemampuan komunikasi matematis siswa.

Terdapat dua hal yang penting dalam uraian diatas. Pertama adalah fakta di SMPN

1 Pekalongan Kabupaten Lampung Timur bahwa siswa kelas VIII semester genap

SMPN 1 Pekalongan Kabupaten Lampung Timur memiliki kemampuan

komunikasi matematis yang rendah, kedua adalah model pembelajaran kooperatif

tipe round table meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Oleh

karena itu penting untuk dilakukan penelitian eksperimen semu tentang

“Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Round Table Terhadap

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VIII Semester Genap SMPN 1

Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Tahun Pelajaran 2016/2017”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah, “Apakah model pembelajaran kooperatif tipe round table

berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran

koperatif tipe round table terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai model

pembelajaran kooperatif tipe round table dan kemampuan komunikasi

matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

bagi guru dalam memilih model pembelajaran untuk diterapkan guna

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Selain itu, hasil

penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe round table dan kemampuan

komunikasi matematis siwa.

E. Ruang Lingkup

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap penelitian ini perlu adanya

penjelasan istilah sebagai berikut.

1. Model pembelajaran kooperatif tipe round table adalah pembelajaran yang

dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari

siswa dengan kemampuan yang heterogen, kemudian siswa diberikan tugas

atau permasalahan yang kemudian dikerjakan secara bergiliran, dilanjutkan

dengan menyusun pendapat masing-masing dan selanjutnya didiskusikan
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untuk mencari pendapat yang paling tepat untuk dijadikan pendapat

kelompok.

2. Kemampuan komunikasi matematis siswa merupakan suatu kemampuan

siswa untuk mentransfer pemahaman dan penalaran terhadap konsep

matematis yang dibicarakan kepada orang lain baik secara lisan maupun

tulisan. Dalam penelitian ini kemampuan komunikasi matematis siswa yang

diukur adalah kemampuan komunikasi matematis tertulis siswa. Kemampu-

an komunikasi matematis siswa ini terklasifikasi dalam tiga hal, yaitu:

a. Kemampuan menggambarkan konsep menggunakan gambar, tabel, dan

grafik (aspek drawing).

b. kemampuan menggunakan istilah dan notasi matematika dalam

menyelesaikan masalah (aspek mathematical expression).

c. kemampuan mengekspresikan ide-ide melalui tulisan (aspek written

texts).

3. Materi pembelajaran dalam penelitian ini adalah materi lingkaran dengan

kompetensi dasar sebagai berikut:

a. Menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran.

b. Menghitung keliling dan luas lingkaran.

c. menggunakan hubungan sudut pusat, panjang busur, luas juring dalam

pemecahan masalah.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan atas dasar kerja

sama. Menurut Ridho (2011) pembelajaran kooperatif merupakan model

pembelajaran yang melibatkan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil

yang tingkat kemampuannya berbeda. Lebih lanjut ia juga menjelaskan belajar

dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai

bahan pelajaran. Selain itu Syahza dan Irianti (2009) menyatakan bahwa

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dirancang untuk

mengajarkan kemampuan akademik sekaligus keterampilan sosial (interpersonal).

Menurut Suyatno (Yensi, 2012) pembelajaran kooperatif adalah metode pem-

belajaran berkelompok, sehingga dapat mengaktifkan siswa sebab dalam

kelompok mereka diharapkan dapat bekerja sama dan berdiskusi menyelesaikan

tugas-tugas yang diberikan guru.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pembelajaran kooperatif adalah

pembelajaran yang lebih menekankan kerja sama dalam kelompok yang tersusun

atas kemampuan yang heterogen yang dapat mengakibatkan ketergantungan
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positif sehingga menimbulkan rasa bertanggung jawab, percaya diri dalam

individu siswa guna mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini

kegiatan belajar berpusat kepada siswa, kemudian evaluasi diberikan oleh guru

guna mengukur hasil belajar siswa dan menjadi motivasi bagi siswa.

Menurut Suprijono (Juariah dan Tamam, 2015) salah satu manfaat model

pembelajaran kooperatif adalah “memudahkan siswa belajar”  sesuatu yang

“bermanfaat”  seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup

selaras dengan orang lain. Sebelumnya Thompson (Ridho, 2011) menyatakan,

pembelajaran kooperatif dapat menambah unsur-unsur interaksi sosial pada

pembelajaran. Selain itu Suherman (Bahrisalim dan Haris, 2011) menyatakan

bahwa pembelajaran kooperatif menekankan pada kehadiran teman sebaya yang

berinteraksi antar sesamanya sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan atau

membahas suatu masalah. Dari berbagai pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa

pembelajaran koperatif berdampak positif pada proses interaksi antar siswa yang

dapat mendorong siswa untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam

menyelesaikan masalah.

Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi.

Menurut Slavin (2009:10) ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam

pembelajaran kooperatif agar lebih menjamin para siswa belajar secara kooperatif,

hal tersebut meliputi:

Pertama para siswa yang bergabung dalam suatu kelompok harus merasa
bahwa mereka adalah bagian dari sebuah tim dan mempunyai tujuan bersama
yang harus dicapai. Kedua para siswa yang tergabung dalam sebuah
kelompok harus menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi adalah
masalah kelompok dan berhasil tidaknya kelompok itu menjadi tanggung
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jawab bersama. Ketiga untuk mencapai hasil yang maksimum, para siswa
yang tergabung dalam kelompok itu harus berbicara satu sama lain dalam
mendiskusikan masalah yang dihadapi.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, siswa ditekankan pada proses

bekerja sama dalam kelompok, yang mengharuskan setiap anggota melakukan

komunikasi yang baik antara anggota kelompok guna menyampaikan ide yang ia

miliki kepada seluruh anggota kelompok sehingga dapat menyelesaikan masalah

dengan baik.

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Round Table

Dalam pembelajaran kooperatif tipe round table siswa memberikan pendapatnya

secara bergiliran. Menurut Barkley, dkk. (Juariah dan Tamam, 2015)

pembelajaran kooperatif tipe round table adalah suatu pembelajaran yang

dilakukan secara bergiliran, siswa merespon pengarahan dengan menuliskan satu

atau dua kata sebelum menyerahkan kertas kepada siswa lain yang melakukan hal

yang sama. Dengan adanya proses yang bergiliran akan memberikan semua siswa

kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam kelompok tersebut tanpa

terkecuali. Hal ini senada dengan pendapat Aqib (2013: 34) yang menyatakan

model kooperatif tipe Round Table merupakan model yang mempunyai maksud

agar masing-masing anggota kelompok siswa mendapat kesempatan untuk

memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran

anggota lainnya. Sejalan dengan pendapat Barkley, Mccafferty (Hasanah, 2011)

mengatakan bahwa round table merupakan teknik menulis yang menerapkan

pembelajaran dengan menunjuk tiap-tiap anggota kelompok untuk berpartisipasi

secara bergiliran dalam kelompoknya dengan membentuk meja bundar atau duduk
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melingkar. Selain itu Ratnasari, Amir dan Mahfuddin (2013) menyatakan model

kooperatif tipe round table adalah suatu model pembelajaran dengan membentuk

kelompok-kelompok kecil yang tiap kelompok mengelilingi sebuah meja dengan

anggota yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran ini

guru memberikan masalah/ pertanyaan/ LKS kepada siswa, dan setiap siswa

diberikan kesempatan untuk berkontribusi dan dituliskan di kertas yang telah

disediakan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe round table merupakan pembelajaran yang dibentuk

berkelompok yang berdampak positif pada proses interaksi antar siswa yang dapat

mendorong siswa untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan

masalah dengan cara bergiliran untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah

yang dihadapi. Dalam bahasa Indonesia round table berarti meja bundar, dalam

posisi seperti ini sangat memudahkan siswa saling berkomunikasi dan bergiliran

untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam praktiknya ada beberapa prosedur yang dilakukan untuk menerapkan

model pembelajaran kooperatif ini. Barkley, dkk. (Juariah dan Tamam, 2015)

mengatakan beberapa prosedur dalam pembelajaran kooperatif tipe round table

dalam pembelajan matematika, yaitu: (1) bentuk kelompok beranggotakan 3-4

orang dan sampaikan pengarahnya pada kelompok atau bagikan soal matematika

dalam selebaran ke masing-masing anggota kelompok; (2) tentukan (atau minta

siswa menentukan) setiap anggota kelompok yang akan mengerjakan setiap butir

soal dan sampaikan pada siswa bahwa mereka harus memutarkan setiap lembaran



14

soal matematik beserta jawabannya tersebut searah jarum jam; (3) minta siswa

pertama untuk menuliskan jawaban dari soal matematik secepat mungkin

kemudian bacakan respons tersebut dengan keras supaya siswa lain punya

kesempatan untuk memikirkan dan mempersiapkan respons; (4) minta siswa

tersebut menyerahkan kertas pada siswa berikutnya, yang mengikuti langkah

pertama; (5) sampaikan pada siswa kapan batas waktunya, atau sebutkan dalam

petunjuk bahwa proses akan selesai apabila semua anggota telah berpartisipasi

dan semua gagasan telah ditulis di atas kertas. Terdapat sedikit perbedaan antara

Barkley, dkk. (Juariah dan Tamam, 2015) dan Ratnasari, Amir dan Mahfuddin

(2013) dalam pembentukan kelompok. Ratnasari, Amir dan Mahfuddin (2013)

membentuk kelompok secara heterogen dengan jumlah 4-6 orang sedangkan

Barkley, dkk. (Juariah dan Tamam, 2015) membentuk kelompok dengan jumlah

3-4 orang.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe round

table yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyampaikan materri secara

singkat.

b. Siswa dibentuk dalam beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri

dari 4-5 siswa secara heterogen.

c. Masing-masing siswa duduk sesuai dengan kelompoknya dengan posisi

mengelilingi meja.

d. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya mengenai permasalahan dan

menyamakan persepsi.



15

e. Masing-masing anggota kelompok menyumbangkan idenya secara bergiliran

terkait dengan permasalahan di kertas yang telah dibagikan.

f. Siswa pertama menyumbangkan idenya, dilanjutkan siswa kedua dan

seterusnya hingga siswa terakhir. Penyusunan ide-ide tersebut dilakukan

secara kolaborasi.

g. Ide-ide yang telah terkumpul digunakan sebagai bahan setiap anggota

kelompok untuk memecahkan masalah.

h. Permasalahan yang telah dipecahkan masing-masing anggota kelompok

ditukarkan dan didiskusikan dalam kelompok untuk menjawab permasalahan

inti.

i. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.

j. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang bersedia maju untuk

presentasi.

k. Guru mengevaluasi hasil pembelajaran.

3. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Dengan berkomunikasi seseorang dapat menyampaikan idenya kepada orang lain

melalui bahasa yang digunakan. Matematika adalah salah satu bahasa yang dapat

digunakan seseorang dalam berkomunikasi.

Yeager, A dan Yeager, R. (Izzati, 2010) mengatakan bahwa komunikasi

matematis sebagai kemampuan untuk mengomunikasikan matematika baik secara

lisan, visual, maupun dalam bentuk tertulis, dengan mengunakan kosa kata

matematika yang tepat dan berbagai representasi yang sesuai, serta
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memperhatikan kaidah-kaidah matematika. Selanjutnya menurut Sullivan &

Mousley (Taduengo, 2013) komunikasi matematis bukan hanya sekadar

menyatakan ide melalui tulisan tetapi lebih luas lagi yaitu kemampuan siswa

dalam hal bercakap, menjelaskan, menggambarkan, mendengar, menanyakan,

klarifikasi, bekerja sama (sharing), menulis, dan akhirnya melaporkan apa yang

telah dipelajari.

Dalam lingkungan pembelajaran di sekolah, komunikasi biasa terjadi antara murid

dengan murid, murid dengan guru, maupun guru dengan guru. Melalui

komunikasi guru juga dapat mengetahui kemampuan dan kemauan siswanya

masing-masing. Dalam belajar matematika komunikasi adalah hal yang sangat

penting, hal ini tertuang dalam tujuan diberikannya mata pelajaran matematika di

sekolah menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 pada poin ke empat yaitu

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

memperjelas keadaan atau masalah. Menurut Asikin (2013) uraian tentang peran

penting komunikasi dalam pembelajaran matematika dideskripsikan sebagai

berikut: (1) komunikasi dimana ide matematika dieksploitasi dalam berbagai

perspektif, membantu mempertajam cara berpikir siswa dan mempertajam

kemampuan siswa dalam melihat berbagai keterkaitan materi matematika;

(2) komunikasi merupakan alat untuk “mengukur” pertumbuhan pemahaman dan

merefleksikan pemahaman matematika para siswa; (3) melalui komunikasi, siswa

dapat mengorganisasikan dan mengonsolidasikan pemikiran matematika mereka.

Dalam melakukan komunikasi matematis seseorang tidak hanya berbicara

menggunakan simbol, namun terdapat beberapa indikator yang merupakan



17

representasi dari kemampuan komunikasi matematis. Menurut Sumarmo

(Suhaedi, 2012) kegiatan yang tergolong pada komunikasi matematis di antaranya

adalah: (1) menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam

bahasa, simbol, ide, atau model matematik; (2) menjelaskan ide, situasi, dan relasi

matematis secara lisan atau tulisan; (3) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis

tentang matematika; (4) membaca dengan pemahaman suatu representasi

matematis tertulis; (5) membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan

definisi, dan generalisasi; (6) mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragrap

matematika dalam bahasa sendiri.

Selain itu, Standar kurikulum NCTM tentang komunikasi matematis, menyatakan

bahwa indikator kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat dari:

(1) kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan dan

mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual; (2) kemampuan

memahami, menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara

lisan, tulisan maupun dalam bentuk visual lainnya; (3) kemampuan dalam

menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan struktur-strukturnya

untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-

model. Secara keseluruhan kemampuan komunikasi matematis meliputi

kemampuan komunikasi matematis secara lisan dan tulisan, namun dalam

penelitian ini yang digunakan adalah kemampuan komunikasi secara tertulis yang

meliputi written text yang meliputi kemampuan mengekspresikan ide-ide melalui

tulisan, drawing yang meliputi kemampuan demonstrasi dan menggambarkan

konsep menggunakan gambar, tabel, dan grafik dan mathematical expression
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yang meliputi kemampuan menggunakan istilah dan notasi matematika dalam

menyelesaikan masalah.

B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe round table

terhadap kemampuan komunikasi matematis ini terdiri dari satu variabel bebas

dan satu variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi veriabel bebas adalah

model pembelajaran sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan komu-

nikasi matematis.

Model kooperatif tipe round table adalah model yang dapat membuat semua

siswa berperan aktif dalam kelompoknya, karena sistemnya yang bergiliran dalam

memberikan kontribusi sehingga semua siswa mendapat giliran dan dapat

berperan secara aktif. Dalam praktiknya guru bukanlah satu-satunya sumber

pengetahuan, karena dengan bentuk berkelompok siswa dapat belajar bersama dan

bertukar pengetahuan dengan cara berkomunikasi satu sama lain.

Pada saat pembelajaran, guru memberikan penjelasan mengenai tujuan

pembelajaran dilanjutkan penyampaian materi secara singkat yang mengakibatkan

adanya interaksi secara langsung antara guru dan siswa, yang diharapkan mampu

merangsang kemampuan komunikasi matematis siswa. Selanjutnya membentuk

siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki kemampuan heterogen,

dalam pembentukan kelompok secara heterogen siswa dapat belajar

berkomunikasi dengan anggota kelompoknya. Dilanjutkan dengan membagikan

berbagai pemasalahan kepada siswa, siswa diwajibkan mengerjakan secara
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bergiliran dalam menyumbangkan ide guna memecahkan masalah yang ada, hal

ini mengacu pada kemampuan drawing dan mathematical expression yang

dimiliki siswa untuk disampaikan kepada teman kelompoknya. Siswa harus

menuliskan ide mereka masing-masing dalam kertas yang menunjang kemampuan

writting atau kemampuan menulis kemudian mendiskusikan ide-ide yang telah

terkumpul secara bersama-sama dan menuliskan hasil diskusi mereka sebagai

jawaban akhir. Pada akhir pembelajaran salah satu kelompok mempresentasikan

hasil diskusi, pada kegiatan ini siswa dapat mengasah kemampuan komunikasi

matematis secara lisan dan sekaligus rasa percaya diri yang dimiliki siswa.

Berbeda dengan pembelajaran yang biasa dilakukan di SMPN 1 Pekalongan

Kabupaten Lampung Timur yaitu pembelajaran yang menggunakan metode

ceramah dan tanya jawab dalam menyampaiakan materi. Terlihat jelas bahwa

dengan metode ceramah tersebut komunikasi antara siswa dengan siswa ataupun

siswa dengan guru sangat kurang karena pembelajaran hanya berpusat pada guru.

Dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe round table siswa dapat

mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya, karena sistem yang

bergiliran dan anggota kelompok yang heterogen mengharuskan semua siswa

melakukan komunikasi baik lisan dan tulisan dengan cara berkontribusi secara

merata tanpa terkecuali dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru,

selain itu tidak ada siswa yang mendominasi dalam pembelajaran, semua siswa

belajar menggunakan bahasa yang baik dalam menyampaikan ide supaya anggota

kelompok yang lain dapat memahami ide yang disampaikan. Komunikasi antara
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guru dan siswa juga terjalin dengan baik karena guru secara langsung

membimbing siswa dalam diskusi kelompoknya.

C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian adalah sebagai berikut.

a. Semua siswa kelas VIII semester genap SMPN 1 Pekalongan  Kabupaten

Lampung Timur tahun ajaran 2016/2017 memperoleh materi yang sama

sesuai KTSP 2006.

b. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis

siswa selain model pembelajaran kooperatif tipe round table dikontrol

sehingga memberikan pengaruh yang sangat kecil.

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Umum

Pembelajaran dengan model kooperatif tipe round table berpengaruh terhadap

kemampuan komunikasi matematis siswa.

2. Hipotesis Khusus

Kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti model kooperatif

tipe round table lebih tinggi dibandingkan siswa yang mengikuti pembelajar-

an konvensional.



III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017 di

SMPN 1 Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Populasi pada penelitian ini

adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 1 Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

yang terbagi dalam tujuh kelas yaitu kelas VIII-1 sampai VIII-7. Dari ketujuh

kelas tersebut dipilih dua kelas sebagai sampel penelitian.

Tabel 3.1 Kemampuan Siswa Berdasarkan Hasil Ujian Semester Ganjil
Tahun Pelajaran 2016/2017

No Kelas Rata-rata Nilai Jumlah Siswa Kode Guru

1 VIII-1 67,5 29 A

2 VIII-2 65 29 A

3 VIII-3 61 26 B

4 VIII-4 74 24 B

5 VIII-5 50 28 B

6 VIII-6 59,6 29 B

7 VIII-7 49 30 B

Sampel dipilih dengan teknik purposive random sampling, yaitu memilih secara

acak dua kelas yang diajar oleh guru yang sama dengan pertimbangan sebelum

penelitian dilakukan kedua kelas tersebut mendapat perlakuan yang sama

sehingga memiliki pengalaman belajar yang sama. Berdasarkan teknik



22

pengambilan sampel, terpilih kelas VIII-3 sebagai kelas kontrol dan kelas VIII-6

sebagai kelas eksperimen.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang terdiri dari satu

variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah model

pembelajaran sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan komunikasi

matematis siswa. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah posttest only

control group design. Desain penelitian posttest only control group design

menurut Furchan (2007: 368) adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Desain Penelitian

Kelompok Perlakuan

Eksperimen X O

Kontrol C O

Keterangan:
X = Model pembelajaran kooperatif tipe round table
C = Model pembelajaran konvensional
O = Posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol

C. Prosedur Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimental dengan langkah-langkah

penelitian adalah sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan

a. Observasi Pendahuluan

Observasi pendahuluan dilakukan untuk melihat keadaan lapangan

seperti, jumlah siswa, kurikulum, kondisi siswa, dll.
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b. Penentuan sampel penelitian dengan teknik purposive sampling

c. Penyusunan perangkat pembelajaran dengan model pembelajaran

kooperatif tipe round table dan pembelajaran dengan model konvensional.

Perangkat pembelajaran ini terdiri dari Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Kelompok (LKK) untuk kelas

eksperimen, kisi-kisi soal, soal tes, dan kunci jawaban soal tes

kemampuan komunikasi matematis yang merujuk pada pedoman

penskoran.

d. Validasi instrumen tes

Validitas yang digunakan adalah validitas isi.

e. Uji coba instrumen tes

Uji coba instrummen tes dilakukan pada kelas yang sudah menerima

materi pembelajaran tentang lingkaran. Kelas yang dipilih secara random

dan terpilih kelas XI-2.

f. Analisis data uji coba

Analisis data ini dilakukan untuk mencari harga reliabilitas, tingkat

kesukaran dan daya pembeda.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun.

b. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

3. Menyusun Laporan

a. Analisis data posttest.

b. Menyusun laporan akhir.
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D. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data berupa skor kemampuan

komunikasi matematis siswa yang diperoleh melalui tes kemampuan komunikasi

matematis pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe round table dan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran

konvensional.

E. Teknik Pengumpulan Data

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

Pemberian tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis

siswa. Tes diberikan pada siswa kelas kontrol dan siswa kelas eksperimen sesudah

materi pembelajaran selesai.

F. Instrumen Tes

Instrumen tes dalam penelitian ini merupakan tes kemampuan komunikasi

matematis siswa pada materi lingkaran. Instrumen yang digunakan dalam

penelitian ini adalah instrumen memenuhi kriteria tes yang baik, yaitu memenuhi

kriteria tes yang valid, tingkat reliabilitas tes yang baik, tingkat kesukaran dan

daya pembeda yang sesuai.

Salah satu langkah untuk mendapatkan instrumen tes yang baik adalah  membuat

kisi-kisi. Dalam pembuatan kisi-kisi soal tes dibutuhkan pedoman penskoran

kemampuan komunikasi matematis sebagai petunjuk pemberian skor. Dalam

penelitian ini pedoman penskoran tes kemampuan komunikasi matematis yang
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digunakan diadopsi dari Fitriyanti (2016), pedoman penskoran tes kemampuan

komunikasi matematis tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Pedoman Pensekoran Kemampuan Komunikasi Matematis

Aspek
Kemampuan
Komunikasi
Matematis

Keterangan Skor

Written texts

Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan

tidak memahami konsep sehingga informasi yang diberikan tidak

berarti apa-apa

0

Hanya sedikit dari penjelasan yang benar 1

Penjelasan secara matematis masuk akal namun hanya sebagian

lengkap dan benar 2

Penjelasan secara matematis masuk akal dan benar, meskipun tidak

tersusun secara logis atau terdapat sedikit kesalahan bahasa. 3

Drawing

Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan

tidak memahami konsep sehingga informasi yang diberikan tidak

berarti apa-apa

0

Hanya sedikit dari gambar, diagram, atau tabel yang benar. 1

Melukiskan, diagram, gambar, atau tabel namun kurang lengkap dan

benar. 2

Melukiskan, diagram, gambar, atau tabel secara lengkap dan benar 3

Mathematical
Expression

Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan

tidak memahami konsep sehingga informasi yang diberikan tidak

berarti apa-apa

0

Hanya sedikit dari model matematika yang benar. 1

Membuat model matematika dengan benar, namun salah dalam

mendapatkan solusi. 2

Membuat model matematika dengan benar, kemudian melakukan

perhitungan atau mendapatkan solusi secara benar dan lengkap 3
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1. Validitas Instrumen

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

dari instrumen tes kamampuan komunikasi matematis dapat diketahui dengan

cara membandingkan isi yang terkandung dalam tes kamampuan komunikasi

matematis dengan indikator pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam penelitian

ini, soal tes dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran matematika kelas VIII,

dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika kelas VIII SMPN 1

Pekalongan Kabupten Lampung Timur mengetahui dengan benar kurikulum

SMP. Oleh karena itu validitas instrument tes ini didasarkan pada penilaian guru

mata pelajaran matematika tersebut. Instrumen dikatakan valid apabila butir-butir

tesnya telah dinyatakan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang

berdasarkan penilaian guru mitra.

Hasil penilaian terhadap instrumen tes menunjukkan bahwa instrumen tes yang

akan digunakan untuk melakukan posttest telah dinyatakan valid (Lampiran B.5).

Soal tes yang dinyatakan valid tersebut kemudian diujicobakan pada siswa kelas

di luar sampel, yaitu kelas IX-2. Setelah dilakukan uji coba, langkah selanjutnya

adalah menganalisis data hasil uji coba menggunakan Software Microsoft Excel

untuk mengetahui reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda dari soal tes

tersebut.

2. Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas dapat diartikan kekonsistenan atau keajegan. Menurut Sukardi

(2011:43) reliabilitas yang tinggi menunjukan kesalahan varian yang minim.
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Dengan demikian semakin tinggi reliabilitas maka pengaruh kesalahan

pengukuran semakin kecil. Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes digunakan

model satu kali tes dengan teknik Alpha.

= − 1 1 − ∑
Keterangan:

r11 = Reabilitas yang dicari
Σδi2 = Jumlah varians s kor tiap-tiap item
δi2 = Total varians

Hasil perhitungan reliabilitas butir soal diinterpretasi berdasarkan kriteria

reliabilitas yang dijelaskan Arikunto (2011: 75) seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Kriteria Reliabilitas

Koefisien reliabilitas ( r11) Kriteria

0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi

0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi

0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup

0,20 < r11≤ 0,40 Rendah

0,00 < r11 ≤ 0,20 Sangat rendah

Setelah menghitung reliabilitas instrumen tes diperoleh nilai 11r = 0,71 yang

berarti reliabilitas instrumen tersebut memiliki kriteria tinggi. Perhitungan

reliabilitas instrumen tes selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.1.

3. Tingkat Kesukaran Instrumen

Saat penyusunan butir soal, hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat

kesukaran butir soal. Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat

kesukaran suatu butir soal. Tingkat kesukaran butir soal diinterpretasikan melalui
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indeksnya. Menurut Sudijono (2008:372) indeks kesukaran pada masing-masing

butir soal dihitung dengan menggunakan rumus:

=
Keterangan:

TK = indeks tingkat kesukaran butir soal
JT = jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal
IT = jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada butir soal

Interpretasi indeks tingkat kesukaran tiap butir soal menurut Sudijono (2008:273)

dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.5 Interpretasi Indeks Tingkat Kesukaran

Indeks Tingkat Kesukaran Interpretasi

0,00≤TK≤0,15 Sangat sukar

0,16≤ ≤0,30 Sukar

0,31≤TK≤0,70 Sedang

0,71≤T ≤0,85 Mudah

0,86≤ ≤1,00 Sangat mudah

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan tingkat kesukaran butir soal yang telah

diujicobakan memiliki kriteria mudah untuk soal nomor 1 dan 2, kriteria sedang

untuk soal nomor 3 dan 5, sedangkan kriteria sukar untuk soal nomor 4 dan 6.

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2.

4. Daya Pembeda Instrumen

Daya beda suatu butir tes adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan

antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Daya

pembeda instrumen dihitung dengan terlebih dahulu mengurutkan data siswa yang
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memperoleh nilai tertinggi sampai terendah, kemudian diambil 27% siswa yang

memperoleh nilai tertinggi sebagai kelompok atas dan 27% siswa yang

memperoleh nilai terendah sebagai kelompok bawah. Daya beda butir dapat

diketahui dengan rumus sebagai berikut.

= −
Keterangan :
DP = Nilai daya pembeda satu butri soal tertentu

= Rata-rata nilai kelompok atas butir soal yang diolah
= Rata-rata nilai kelompok bawah butir soal yang diolah

IA = Skor maksimum butir soal yang diolah

Hasil perhitungan daya pembeda butir soal diinterpretasi berdasarkan kriteria

yang dijelaskan Arikunto (2011: 213) seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Koefisien Daya Pembeda Interprestasi−1,00 ≤ ≤ 0,00 Sangat buruk0,00 < ≤ 0,20 Buruk0,20 < ≤ 0,30 Cukup baik0,30 < ≤ 0,70 Baik0,70 < ≤ 1,00 Sangat baik

Pada penelitian ini instrumen tes yang digunakan memiliki koefisien daya

pembeda dengan interpretasi baik pada butir soal nomor 1, 3 dan 5. Sedangkan

untuk kriteria cukup baik terdapat pada nomor 2, 4 dan 6. Perhitungan indeks

daya pembeda selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2.

Setelah mendapatkan hasil dari pengujian validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran

dan daya pembeda, selanjutnya dapat diambil keputusan apakah soal layak

digunakan atau tidak. Rekapitulasi hasil tes uji coba terdapat pada Tabel 3.7.
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Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba

No. Validitas Reliabilitas
Tingkat

Kesukaran
Daya Pembeda

Keputusan yang
diambil

1

Valid
0,71

(Reliabilitas
baik)

0,82 (mudah) 0,33 (baik) Digunakan

2 0,75 (mudah) 0,26 (cukup baik) Digunakan

3 0,57 (sedang) 0,31 (baik) Digunakan

4 0,29 (sukar) 0,22 (cukup baik) Digunakan

5 0,69 (sedang) 0,37 (baik) Digunakan

6 0,28 (sukar) 0,24 (cukup baik) Digunakan

Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui bahwa seluruh soal dapat atau layak

digunakan sebagai instrumen tes kemampuan komunikasi matematis yang akan

diujikan setelah materi pembelajaran terselesaikan.

G. Teknik Analisis Data

Data kemampuan komunikasi matematis siswa dilihat dari nilai posttest. Data

yang diperoleh dari hasil posttest kemampuan komunikasi matematis dianalisis

untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe round table

terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Dalam menguji pencapaian

kriteria kemampuan komunikasi matematis dilakukan analisis data dengan

prosedur sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menentukan jenis uji hipotesis yang akan

digunakan. Untuk uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Hipotesis pada uji ini adalah:

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal
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Dalam uji ini taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%, sedangkan statistik

ujinya adalah terima H0 jika sig (signifikasi) > 0,05 dalam hal lainnya H0 ditolak.

Setelah dilakukan uji normalitas dengan aplikasi Statistical Product And Service

Solution (SPSS) versi 23 terhadap data nilai posttest dari kelas kontrol dan kelas

eksperimen, diperoleh hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Uji Normalitas Data Posttest Kemampuan Komunikasi
Matematis Siswa Kelas Eksperimen

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic Df Sig.

Nilai Eksperimen ,250 29 ,000 ,757 29 ,000

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan Tabel 3.8, nilai sig. 0,000 < 0,05 yang berarti H0 ditolak. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa data kemampuan komunikasi matematis siswa kelas

eksperimen berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Selengkapnya

pada lampiran C.5.

Tabel 3.9 Uji Normalitas Data Posttest Kemampuan Komunikasi
Matematis Siswa Kelas Kontrol

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Nilai Kontrol ,203 26 ,007 ,849 26 ,001

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan Tabel 3.8, nilai sig. 0,007 < 0,05 yang berarti H0 ditolak, sehingga

dapat disimpulkan bahwa data kemampuan komunikasi matematis siswa kelas

kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Selengkapnya pada

Lampiran C.6.
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2. Uji Hipotesis

Berdasarkan pengujian normalitas yang telah dilakukan bahwa kedua data berasal

dari distribusi yang tidak normal. Sehingga digunakan uji non-parametrik untuk

menjawab hipotesis yaitu uji Mann Whitney. Menurut Kadir (2015:489) uji Mann

Whitney adalah uji non parametrik yang tergolong kuat sebagai pengganti uji-t.

Sugiyono (2015:194) juga menyatakan bahwa uji Mann Whitne y dapat digunakan

sebagai pengganti  uji-t jika asumsi uji-t tidak terpenuhi (misalnya data harus

normal). Adapun bunyi rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut.

H0: Kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti model

pembelajaran kooperatif tipe round table tidak lebih tinggi dibanding

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional.

H1: Kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti model

pembelajaran kooperatif tipe round table lebih tinggi dibanding kemampuan

komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

Statistik yang digunakan untuk uji Mann Whitney sebagai berikut.

Min(U1,U2) dengan = + ( )− ∑
Keterangan:

Ui

I
Ri

=
=

=

=
=

Nilai uji Mann-Whitney
Jumlah sampel kelas yang mengikuti pembelajaran dengan model
pembelajaran kooperatif tipe round table
Jumlah sampel kelas sebelum mengikuti pembelajaran dengan model
pembelajaran konvensional
1 atau 2
Jumlah rangking ke-i

= dengan Mean = = dan =
( )
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Keterangan:
= Nilai harapan mean
= Standar deviasi

Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika p-value < 0,05. Dalam penelitian ini,

perhitungan dilakukan dengan Software SPSS versi 23 terhadap data skor

kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen

dengan taraf siknifikan 5%.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa

model pembelajaran kooperatif tipe round table berpengaruh terhadap

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMPN 1 Pekalongan

Kabupaten Lampung Timur. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan komunikasi

matematis siswa pada kelas yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe round

table lebih tinggi daripada kelas yang mengikuti pembelajaran konvensional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya pengembangan komunikasi matematis siswa salah satu model

pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe

round table.

2. Pada penelitian ini aspek yang diukur adalah kemampuan komunikasi

matematis siswa, oleh karena itu disarankan kepada para peneliti selanjutnya

agar aspek yang belum diteliti seperti kemampuan pemecahan masalah,

kemampuan berfikir kritis, pemahaman konsep atau gabungan dari
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kemampuan-kemampuan tersebut bisa menjadi bahan untuk dijadikan

penelitian.

3. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan apabila akan melakukan penelitian

dengan model pembelajaran ini, hendaknya peneliti memodifikasi model

pembelajaran dengan hal-hal yang bisa membuat siswa lebih termotivasi

dalam proses pembelajaran.
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