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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL PENEMUAN TERBIMBING DITINJAU DARI
KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA

(Studi pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 19
Bandarlampung Tahun Pelajaran 2016-2017)

Oleh

M. Khusnudin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model penemuan terbimbing

ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa. Populasi penelitian ini

adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 19 Bandarlampung tahun pelajaran

2016-2017 yang terdistribusi dalam dua belas kelas, dengan sampel penelitian

ditentukan dengan teknik cluster random sampling, yaitu kelas VII J sebagai

sampel penelitian. Desain penelitian ini adalah one group pretest posttes design.

Analisis yang digunakan dalan penelitian ini menggunakan uji wilcoxon.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa model

penemuan terbimbing tidak efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi

matematis siswa.

Kata kunci: Efektivitas, Komunikasi Matematis, Penemuan Terbimbing,
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah indikator terpenting suatu bangsa dalam meningkatkan mutu

Sumber Daya Manusia (SDM), karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

United Nations Development Programme (2014), tiga indikator utama untuk

menilai indeks pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Tambak (2013), bahwa pendidikan

merupakan suatu bidang yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena

menekankan pada usaha yang penting untuk memelihara, mempertahankan, dan

mengembangkan keberadaan SDM.

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

pendidikan di Indonesia dibagi kedalam pendidikan formal, nonformal, dan

informal. Pendidikan formal dilakukan dalam beberapa jenjang, dimulai dari

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan

formal inilah yang terstruktur dan sistematis sebagai sarana untuk mencerdaskan

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

fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tentang fungsi dan

tujuan Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut.
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Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mem-
bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta ber-
tanggungjawab.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, diperlukan pembelajaran mata

pelajaran wajib yang terdapat di kurikulum pendidikan dasar dan menengah di

Indonesia, salah satunya adalah matematika. Matematika merupakan salah satu

ilmu yang perlu dikuasai oleh peserta didik baik di tingkat pendidikan dasar

maupun pendidikan menengah. Matematika dianggap penting karena sangat

berguna dalam kehidupan sebagai ilmu ukur dan ilmu hitung. Hal ini sesuai

dengan tujuan pelajaran matematika seperti dijelaskan dalam lampiran

Permendikbud nomor 58 tahun 2016 sebagai berikut: (1) memahami konsep

matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep

atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah,

(2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan

gagasan dan pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah yang meliputi

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan

model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) mengkomunikasikan gagasan

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau

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

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

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
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Mengingat pentingnya mata pelajaran matematika, guru diharapkan mampu

mengembangkan berbagai kemampuan matematis siswa. Kemampuan matematis

siswa diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika itu sendiri.

Adapun tujuan umum pembelajaran matematika yang dirumuskan National

Council of Teachers of Mathematics (NCTM,2000) yaitu belajar untuk

berkomunikasi (mathematical communication), belajar untuk bernalar (mathe-

matical reasoning), belajar untuk memecahkan masalah (mathematical problem

solving), belajar untuk mengaitkan ide (mathematical connections), dan pem-

bentukan sikap positif terhadap matematika (positive attitudes toward

mathematics).

Salah satu kemampuan matematis yang perlu dikembangkan untuk mencapai

tujuan pembelajaran matematika adalah kemampuan komunikasi matematis siswa.

Komunikasi matematis adalah cara siswa menyatakan atau memperjelas  gagasan-

gagasan matematika dalam bentuk lisan maupun tulisan baik berupa simbol, tabel,

diagram, atau media lain. Dalam Permendikbud nomor  54 tahun 2013 tentang

standar kompetensi lulusan diungkapkan bahwa komunikasi matematis

merupakan cara mengungkapkan gagasan dengan tabel, diagram, gambar, dan

grafik  untuk memperjelas keadaan atau masalah. Kemampuan komunikasi mate-

matis sangat dibutuhkan siswa dalam pembelajaran matematika mengingat ilmu

matematika memuat banyak simbol, tabel dan diagram.  Hal ini menuntut siswa

mentransformasikan simbol-simbol dan media matematika lain dalam bentuk

gagasan yang jelas.
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Pada kenyataannya kemampuan komunikasi matematis siswa Indonesia masih

rendah. Hal ini ditunjukkan dari hasil ujian nasional tingkat SMP sederajat. Faktor

lain yang menyebabkan rendahnya komunikasi matematis siswa diperkuat oleh

Suhaedi (2012) yang mengatakan bahwa siswa kurang percaya diri dalam

menyelesaikan masalah matematis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

dalam bahasa atau simbol matematika dan mengkomunikasikan ide-ide dalam

mengerjakan soal matematika. Lebih lanjut, dikatakan bahwa salah satu penyebab

adalah proses pembelajaran yang monoton dan sangat jarang mengaktifkan siswa.

Kemampuan komunikasi matematis siswa yang rendah juga terjadi di SMP Negeri

19 Bandar Lampung. Hasil wawancara dengan guru, diperoleh informasi bahwa

siswa sering mengalami kesulitan ketika: (1) menyatakan menghubungkan benda

nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika, (2) menjelaskan ide,

situasi, dan relasi matematik, secara tulisan maupun lisan dengan benda nyata,

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

atau simbol matematika, (4) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang

matematika, (5) membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika

tertulis.

Berdasarkan permasalahan maka diperlukannya upaya-upaya guna meningkatkan

kemampuan siswa, khususnya kemampuan komunikasi matematis siswa. Upaya

untuk meningkatkan kemampaun komunikasi matematis salah satunya adalah

memilih pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif adalah

pembelajaran yang dapat menghantarkan peserta didik mencapai tujuan

pembelajaran. Hakikat pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang
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memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri, aktif, dan

kreatif dengan bimbingan guru sehingga tujuan pembelajaran yang ingin

diinginkan dapat tercapai secara optimal. Salah satu model pembelajaran yang

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri, aktif, dan

kreatif dengan bimbingan guru sehingga tujuan pembelajaran yang ingin

diinginkan dapat tercapai secara optimal adalah model penemuan terbimbing.

Model pembelajaran penemuan terbimbing menurut Wahyu (2011:39) merupakan

model pembelajaran yang bersifat student oriented dengan teknik trial and error,

menerka, menggunakan intuisi, menyelidiki, menarik kesimpulan, serta me-

mungkinkan guru melakukan bimbingan dan petunjuk jalan dalam memabantu

siswa untuk mempergunakan ide, konsep, dan keterampilan yang mereka miliki

untuk menemukan pengetahuan yang baru. Diperkuat oleh pendapat Bruner

dalam Prince & Felder (2006:132) belajar dengan penemuan merupakan

pendekatan yang berbasis pemeriksaan. Para siswa diberi suatu pertanyaan untuk

menjawab suatu masalah untuk dipecahkan atau pengamatan pengamatan untuk

dijelaskan, mengarahkan dirinya sendiri untuk melengkapi tugas tugas, menarik

kesimpulan-kesimpulan yang sesuai dengan temuannya, dan menemukan

pengetahuan konseptual berdasarkan fakta yang diinginkan di dalam proses.

Pembelajaran penemuan terbimbing adalah pembelajaran yang bertujuan untuk

memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan-kecakapan intelektual

atau kecakapan berpikir terkait dengan proses-proses berpikir reflektif. Jika

berpikir menjadi tujuan utama dari pendidikan, maka harus ditemukan cara-cara

untuk membantu individu untuk membangun kemampuan itu (Wahyudin,2008).
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Artinya melalui pembelajaran ini siswa diharapkan untuk dapat

mengkomunikasikan hal-hal yang telah dipahaminya dan yang ada dalam

pemikirannya untuk membangun suatu pengetahuan yang akan diperolehnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas perlu dilakukan penelitian

tentang efektivitas model pembelajaran penemuan terbimbing ditinjau dari

kemampuan komunikasi matematis siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Apakah penerapan

model penemuan terbimbing efektif ditinjau dari kemampuan komunikasi

matematis siswa?”

Dari rumusan masalah dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apakah kemampuan komunikasi matematis siswa setelah mengikuti

pembelajaran penemuan terbimbing lebih baik dibandingkan sebelum

mengikuti pembelajaran penemuan terbimbing?

2. Apakah proporsi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis

dengan baik setelah mengikuti pembelajaran penemuan terbimbing lebih dari

sama dengan 60 % ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui efektivitas pembelajaran penemuan

terbimbing untuk meningkatkan kemampuan komunikasi  matematis siswa.
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D. Manfaat  Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam

pendidikan matematika yang berkaitan dengan model penemuan terbimbing serta

hubungannya dengan kemampuan komunikasi matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktisi pendidikan sebagai

alternatif dalam memilih model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan

kemampuan komunikasi matematis siswa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan memperhatikan judul penelitian, ada beberapa istilah yang perlu

dijelaskan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara penulis dengan pembaca,

yaitu:

1. Efektivitas pembelajaran adalah pembelajaran yang dapat menghantarkan

siswa mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal.

2. Model penemuan terbimbing adalah suatu model pembelajaran yang

melibatkan siswa secara aktif untuk menemukan pengetahuan baru

berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan bimbingan guru.

3. Kemampuan komunikasi matematis adalah proses mengungkapkan ide-ide

matematika yang dapat disajikan dalam bentuk diagram, tabel, gambar, atau

simbol matematika lain untuk memperjelas suatu konsep. Dalam hal ini,
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kemampuan komunikasi matematis yang akan diteliti adalah kemampuan

komunikasi tertulis yang meliputi kemampuan menulis (written texts),

menggambar (drawing), ekspresi matematika (mathematical expression).

4. Pembelajaran penemuan terbimbing untuk meningkatkan kemampuan

komunikasi matematis pada materi perbandingan.



II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas Pembelajaran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas berasal dari kata efektif

yang berarti memiliki efek, pengaruh atau akibat. Selain itu kata efektif dapat

diartikan memberikan hasil yang memuaskan, sehingga efektivitas dapat diartikan

keefektifan, dayaguna, dan adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang

melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Pembelajaran berasal dari kata

ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui, pem-

belajaran dapat diartikan proses pemberian pentunjuk kepada orang agar

diketahui.

Hamalik (2001:171) menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif adalah

pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk belajar sendiri atau

melakukan aktivitas seluas-luasnya kepada siswa agar dapat memahami konsep

materi yang sedang dipelajari. Sutikno (2005) mengemukakan bahwa pem-

belajaran efektif merupakan suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk

dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan

pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Simanjuntak (1993:80)

pembelajaran dikatakan efektif apabila menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa
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yang diharapkan. Mulyasa (2006:193) mengungkapkan bahwa pembelajaran yang

efektif adalah pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman baru,

membentuk kompetensi peserta didik, dan mengantarkan mereka ke tujuan yang

ingin dicapai secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang efektif

merupakan pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman baru, mem-

bentuk kompetensi peserta didik, dan mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin

dicapai secara optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Ke-

budayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian

bahwa penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang harus dicapai oleh

peserta didik melalui rapat dewan pendidik. Dalam penelitian ini KKM diperoleh

dari KKM yang sudah ditetapkan oleh SMP Negeri 19 Bandar Lampung yaitu

KKM  70 sehingga dalam penelitian ini diasumsikan setiap kemampuan

matematika harus mencapai nilai  70 agar tujuan pembelajaran tercapai.

2. Model Penemuan Terbimbing

a. Pengertian Model Penemuan Terbimbing

Model penemuan terbimbing merupakan model pembelajaran yang bersifat

student oriented, menerka, menggunakan intuisi, menyelidiki, menarik ke-

simpulan, serta memungkinkan guru melakukan bimbingan dan penunjuk jalan

dalam membantu siswa untuk mempergunakan ide, konsep, dan keterampilan

yang mereka miliki untuk menemukan pengetahuan baru. (Wahyu, 2011 )

Prince & Felder (2006:132) belajar dengan penemuan merupakan pendekatan
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yang berbasis pemeriksaan. Para siswa diberi suatu pertanyaan untuk menjawab

suatu masalah untuk dipecahkan atau pengamatan pengamatan untuk dijelaskan,

mengarahkan dirinya sendiri untuk melengkapi tugas tugas, menarik kesimpulan-

kesimpulan yang sesuai dengan temuannya, dan menemukan pengetahuan

konseptual berdasarkan fakta yang diinginkan di dalam proses.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model penemuan

terbimbing adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif

untuk menemukan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang telah

dimilikinya dengan bimbingan guru.

b. Fase-Fase dalam Model Penemuan Terbimbing

Menurut Eggen (2012:190), fase untuk model penemuan terbimbing dapat dilihat

pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Fase-fase pembelajaran dengan model penemuan terbimbing

Fase Deskripsi
Fase 1 : Pendahuluan Guru berusaha menarik perhatian dan

menetapkan fokus pembelajaran
Fase 2 : Fase Terbuka Guru memberikan contoh dan

meminta siswa untuk mengamati dan
mem-bandingkan contoh-contoh.

Fase 3 : Fase Konvergen Guru menayakan pertanyaan-per-
tanyaan lebih spesifik yang dirancang
untuk membimbing siswa mencapai
pemahaman tentang komunikasi atau
generalisasi

Fase 4 : Penutup dan Penerapan Guru membimbing siswa memahami
definisi suatu komunikasi atau per-
nyataan generalisasi dan siswa me-
nerapkan pemahaman mereka ke
dalam konteks baru
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Merujuk dari fase-fase dalam model penemuan terbimbing yang dikemukakan

oleh Eggen. Pada penelitian ini untuk fase ke empat yaitu fase penutup dan

penerapan terbagi atas dua bagian yang terletak pada kegiatan inti dan kegiatan

penutup.  Sehingga untuk proses penarikan kesimpulan terdapat pada kegiatan inti

sedangkan untuk penerapan konsep terletak pada kegiatan penutup.

c. Kelebihan Pembelajaran melalui Penemuan Terbimbing

Adapun kelebihan-kelebihan model inkuiri yang dikemukakan oleh Roestiyah

(2008:76-77) adalah sebagai berikut :

1) Dapat membentuk dan mengembangkan “Self Concept” pada siswa, sehingga

siswa dapat mengerti tentang komunikasi dasar dan ide-ide yang lebih baik.

2) Membantu dan menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar

yang baru.

3) Mendorong siswa untuk berfikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap

obyektif, jujur dan terbuka.

4) Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesanya sendiri.

5) Memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik.

6) Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang.

7) Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu.

8) Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri.

9) Dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional.

10) Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat

mengasimilasi dan mengakomodasi informasi.
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Menurut Amin (dalam Suryanti 2009: 145), model inkuiri sebagai strategi

pembelajaran memiliki beberapa keuntungan seperti :

1) Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri

2) Menciptakan suasana akademik yang mendukung berlangsungnya

pembelajaran yang berpusat pada siswa.

3) Membantu siswa mengembangkan komunikasi diri yang positif.

4) Meningkatkan pengharapan sehingga siswa mengembangkan ide untuk

menyelesaikan tugas dengan caranya sendiri.

5) Mengembangkan bakat individual secara optimal.

6) Menghindarkan siswa dari cara belajar menghafal.

3. Kemampuan Komunikasi Matematis

Sardiman (Muhammad 1999:1) mengemukakan komunikasi secara konseptual

yaitu memberitahukan dan menyebarkan berita, pengetahuan, pikiran-pikiran, dan

nilai-nilai dengan maksud untuk menggugah partisipasi agar hal-hal yang

diberitahukan menjadi milik bersama. Suwito (Muhammad 1999:1) menjelaskan

kata komunikasi (bahasa Inggris: Communication) berasal dari kata kerja Latin

“communicare”, yang berarti ”berbicara bersama, berunding, berdiskusi dan

berkonsultasi, satu sama lain”. Kata ini erat hubungannya dengan kata Latin

”communitas”, yang tidak hanya berarti komunitas/masyarakat sebagai satu

kesatuan, tetapi juga berarti ikatan berteman dan rasa keadilan dalam hubungan

antara orang-orang satu sama lain.

Salah satu kemampuan yang diukur dalam pembelajaran matematika adalah

kemampuan komunikasi matematis. Menurut Asikin (2013:204) yang dinamakan
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kemampuan komunikasi matematis adalah suatu kecakapan seseorang dalam

menghubungkan pesan-pesan dengan membaca ataupun mendengarkan, se-

lanjutnya bertanya, kemudian mengkomunikasikan letak masalah serta mem-

presentasikan dalam pemecahan masalah. Presentasi yang dilakukan tejadi dalam

suatu lingkungan kelas, dimana terjadi suatu pengalihan pesan yang berisi

sebagian materi matematika yang dipelajari. Komunikasi yang terjadi di

lingkungan kelas ini merupakan komunikasi yang dilakukan oleh guru dengan

siswa dapat berupa komunikasi secara lisan maupun tertulis. Komunikasi secara

lisan contohnya adalah penjelasan secara lisan yang dilakukan oleh guru kepada

siswa atau sebaliknya, sedangkan komunikasi secara tertulis dapat diwakili

dengan simbol-simbol atau lambang yang biasa digunakan dalam materi pelajaran

matematika.

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

bahwa standar kemampuan yang seharusnya dimiliki siswa adalah sebagai

berikut.

a. mengelola pemikiran matematika dan mengkomunikasikan kepada siswa lain.

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

lain dan guru.

c. Meningkatkan pengetahuan matematika siswa dengan cara menggabungkan

pemikiran dan strategi siswa satu dengan yang lainnya.

d. Menggunakan bahasa matematika secara tepat dalam berbagai ekspresi

matematika.
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Adapun Kemampuan Komunikasi matematis menurut Cai Lane dan Jacobsin

(Fachrurazi, 2011: 81) adalah sebagai berikut:

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

penjelasan secara matematis, masuk akal, jelas serta tersusun secara logis dan

sistematis.

b. Menggambar secara matematis (drawing). Pada kemampuan ini, siswa dituntut

untuk dapat melukiskan gambar, diagram, dan tabel secara lengkap dan benar.

c. Ekspresi matematis (mathematical expression). Siswa mampu untuk me-

modelkan permasalahan matematis secara benar sehingga perhitungan  men-

dapatkan solusi secara lengkap dan benar.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kemampuan komunikasi

matematis adalah proses mengungkapkan ide-ide matematika yang dapat disajikan

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

memperjelas suatu konsep. Dalam hal ini, kemampuan komunikasi matematis

yang akan diteliti adalah kemampuan komunikasi tertulis yang meliputi

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

(mathematical expression).

B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas model penemuan terbimbing ditinjau dari

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII SMP Negeri 19 Bandar

Lampung tahun pelajaran 2016-2017 terdiri dari satu variabel bebas dan satu

variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah model
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penemuan terbimbing, sedangkan variabel terikatnya yaitu kemampuan

komunikasi matematis.

Penemuan terbimbing adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa

secara aktif untuk menemukan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang

telah dimilikinya dengan bimbingan guru. Tahapan-tahapan model penemuan

terbimbing adalah (a) pendahuluan, (b) fase terbuka, (c) fase konvergen, dan (d)

penutup dan penerapan.

Pada tahap pendahuluan, Guru berusaha menarik perhatian dan menetapkan fokus

pembelajaran. Hal ini mendorong siswa agar lebih fokus terhadap pembelajaran

yang sedang berlangsung, sehingga siswa yang ada di kelas tersebut memiliki

orientasi untuk belajar matematika.

Pada tahap selanjutnya adalah fase terbuka yaitu guru memberikan contoh dan

meminta siswa untuk mengamati dan membandingkan contoh-contoh. Pada tahap

ini guru akan meningkatkan pengetahuan matematika siswa dengan cara

menggabungkan pemikiran siswa melalui contoh-contoh yang telah diberikan

sehingga siswa yang sudah memahami dapat mengkomunikasi dengan siswa

lainnya. Pada tahap ini siswa dapat meningkatkan kemampuan menuliskan

penjelasan secara matematis, masuk akal, jelas serta tersusun secara logis dan

sistematis.

Selanjutnya adalah fase konvergen yaitu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan

lebih spesifik yang dirancang untuk membimbing siswa mencapai pemahaman

tentang komunikasi atau generalisasi. Hal ini akan mendorong siswa untuk
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mengelola pemikiran matematika dan mengkomunikasikan kepada siswa lain

Sehingga kemampuan mengungkapkan ide-ide matematika secara koheren dan

jelas melalui gambar, diagram, dan tabel secara lengkap dan benar kepada siswa lain

menjadi lebih baik.

Tahap yang terakhir adalah penutup dan penerapan yaitu guru membimbing siswa

memahami definisi suatu komunikasi atau pernyataan generalisasi dan siswa

menerapkan pemahaman mereka ke dalam konteks baru mengevaluasi dan

menganalisis hasil pemecahan masalah. Pada tahap ini siswa menggunakan

bahasa matematika secara tepat dalam berbagai ekspresi matematika untuk

memodelkan permasalahan matematis secara benar sehingga dalam melalukan

perhitungan mendapatkan solusi secara lengkap dan benar melalui pengetahuan baru

berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan bimbingan guru.

Tahapan-tahapan penemuan terbimbing tersebut masing-masing memberikan

kesempatan kepada siswa untuk aktif dan menemukan sendiri pengetahuan baru

berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan bimbingan guru, bekerja

sama dalam kelompok, dan mengomunikasikan ide-ide matematika secara

koheren dan jelas kepada siswa lain dan guru. Dengan demikian, tahapan-tahapan

yang dilakukan siswa akan memberikan pengalaman sehingga siswa mampu

untuk membangun sendiri pengetahuan dan kemampuan komunikasi matematis.

Berdasarkan uraian di atas, model penemuan terbimbing efektif diterapkan dalam

pembelajaran matematika dan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi

matematis siswa. Dengan demikian, akan memungkinkan kemampuan

komunikasi matematis siswa setelah mengikuti pembelajaran penemuan
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terbimbing lebih baik daripada kemampuan komuikasi matematis siswa sebelum

mengikuti pembelajaran penemuan terbimbing.

C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

Semua siswa kelas VII semester genap SMP Negeri 19 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2016-2017 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum

yang berlaku.

D. Hipotesis

1. Hipotesis Umum :

Penerapan model pembelajaran penemuan terbimbing efektif ditinjau dari

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII SMP Negeri 19 Bandar

Lampung.

2. Hipotesis Khusus :

a. Kemampuan komunikasi matematis siswa setelah mengikuti

pembelajaran penemuan terbimbing lebih baik dibandingkan sebelum

mengikuti pembelajaran penemuan terbimbing.

b. Proporsi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis

dengan baik setelah mengikuti pembelajaran penemuan terbimbing

lebih dari 60 %.



III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 19 Bandar Lampung yang terletak di

Jl. Turi Raya No.1 Labuhan Dalam Tanjung Senang Bandar Lampung. Populasi

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII semester genap tahun pelajaran 2016-

2017 yang terdistribusi dalam 12 kelas. Pengambilan sampel pada penelitian ini

menggunakan teknik cluster random sampling, sehingga diperoleh sampel kelas

VII J sebagai sampel penelitian dengan jumlah siswa 33 orang.

B. Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian quasi experiment (eksperimen

semu). Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest-

posttest sesuai dengan yang dikembangkan oleh Sugiyono (2008: 111) seperti

pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Desain one group pretest-posttest

Pretest Perlakuan Posttest

Y1 X Y2
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Keterangan:

Y1 : Data kemampuan awal komunikasi matematis materi persamaan dan
pertidaksamaan linear satu variabel

X : Model pembelajaran yang digunakan pada penelitian
Y2 : Data kemampuan akhir komunikasi matematis materi perbandingan

Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran yang digunakan

yaitu model penemuan terbimbing, sedangkan kemampuan komunikasi matematis

siswa merupakan variabel terikat. Terjadi atau tidaknya perubahan pada variabel

terikat dapat dilihat dengan menganalisis hasil tes kemampuan komunikasi

matematis awal (pretest) siswa dan hasil tes kemampuan komunikasi matematis

akhir (posttest) siswa.

C. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data kemampuan komunikasi matematis siswa

yang dicerminkan oleh nilai pretest-posttest yang berbentuk data kuantitatif. Data

kemampuan awal komunikasi matematis dicerminkan oleh nilai pretest pada

materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan pembelajaran

kontekstual. Data kemampuan akhir komunikasi matematis dicerminkan oleh nilai

posttest pada materi perbandingan dengan pembelajaran penemuan terbimbing.

D. Teknik Pengumpulan Data

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

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi

persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang diberikan dengan

pembelajaran  sebelumnya yaitu pembelajaran kontekstual dan kemampuan siswa
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dalam memahami materi dengan pembelajaran penemuan terbimbing.

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes awal berupa tes kemampuan

komunikasi matematis mengenai materi yang telah siswa pelajari sebelum diberi

perlakuan dan tes akhir berupa tes kemampuan komunikasi matematis mengenai

materi perbandingan yang diterima siswa melalui pembelajaran penemuan

terbimbing.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah instrumen tes, instrumen

tes berupa soal-soal uraian yang digunakan untuk mengukur peningkatan

kemampuan komunikasi matematis siswa. Peningkatan kemampuan komunikasi

matematis siswa dapat diketahui dengan membandingkan nilai tes kemampuan

awal dan akhir komunikasi matematis siswa. Dalam hal ini, instrumen tes

kemampuan awal dan akhir komunikasi matematis memiliki indikator yang sama

tetapi dengan materi yang berbeda. Soal-soal tes kemampuan awal berkaitan

dengan materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang telah

dipelajari siswa sebelum mengikuti pembelajaran menggunakan model penemuan

terbimbing. Sedangkan soal-soal tes kemampuan akhir berkaitan dengan materi

perbandingan yang dipelajari selama penerapan model penemuan terbimbing.

Tes yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria tes yang baik

agar data yang diperoleh akurat. Prosedur yang ditempuh dalam penyusunan

intrumen tes ini, yaitu:

a. Menentukan tipe soal yang akan diujikan;

b. Melakukan batasan materi;
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c. Menentukan jumlah butir soal yang diujikan;

d. Menentukan alokasi waktu pengerjaan soal;

e. Membuat kisi-kisi soal tes kemampuan awal yang sesuai dengan standar

kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran pada materi sistem

persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, serta indikator kemampuan

komunikasi matematis siswa;

f. Membuat kisi-kisi soal tes kemampuan akhir yang sesuai dengan standar

kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran pada materi

perbandingan, serta indikator kemampuan komunikasi matematis siswa;

g. Menyesuaikan setiap indikator komunikasi matematis pada kisi-kisi soal tes

kemampuan awal dengan kisi-kisi soal tes kemampuan akhir;

h. Menyusun butir soal tes kemampuan awal komunikasi matematis berdasarkan

kisi-kisi yang telah dibuat;

i. Menyusun butir soal tes kemampuan akhir komunikasi matematis berdasarkan

kisi-kisi yang telah dibuat;

j. Menyusun kunci jawaban butir soal tes kemampuan awal komunikasi

matematis berdasarkan pedoman penyekoran yang telah dibuat;

k. Menyusun kunci jawaban butir soal tes kemampuan akhir komunikasi

matematis berdasarkan pedoman penyekoran yang telah dibuat;

l. Melakukan penilaian terhadap butir soal berdasarkan kepada pedoman

penyekoran.

Menurut Puspaningtyas (2012), pedoman penyekoran setiap butir soal

kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilihat pada Tabel 3.2.
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Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Soal Kemampuan Komunikasi Matematis

Skor
Menggambar

(drawing)

Ekspresi Matematika
(Mathematical

Expression)

Menulis
(Written Texts)

0 Tidak ada jawaban

1

Membuat gambar
namun isi nya
tidak sesuai
dengan konsep

Hanya sedikit dari
pendekatan matematika
yang benar

Menjelaskan
namun tidak
sesuai dengan
konsep dan tidak
masuk akal

2

Membuat gambar
sesuai dengan
konsep namun
kurang lengkap

Membuat pendekatan
matematika dengan
benar, namun salah
dalam mendapatkan
solusi

Penjelasan secara
matematis masuk
akal namun
kurang lengkap

3
Membuat
gambar sesuai
dan lengkap

Membuat pendekatan
matematika dengan
benar, solusi benar,
namun terdapat langkah-
langkah yang terlewati

Penjelasan secara
matematis masuk
akal dan lengkap

4

Membuat pendekatan
matematika dengan
benar, kemudian
melakukan perhitungan
atau mendapatkan solusi
secara lengkap dan benar

Skor
Maksimal

3 4 3

Dalam upaya memperoleh data penelitian yang akurat maka tes yang digunakan

harus merupakan tes yang baik. Suatu tes yang baik adalah tes yang paling tidak

memenuhi kriteria valid dan reliabel agar kesimpulan dalam suatu penelitian tidak

salah. Selain itu, untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu butir tes dapat

dilakukan dengan menganalisis tingkat kesukaran maupun daya pembeda soal.

1. Validitas tes

Suatu tes dikatakan valid jika tes itu benar-benar mengukur apa yang hendak

diukur. Pengujian validitas pada penelitian ini didasarkan pada validitas isi. Suatu
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tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa

dikatakan memiliki validitas isi jika tes tersebut memiliki kesesuaian isi materi

yang diujikan dengan indikator kemampuan komunikasi matematis dan indikator

pencapaian kompetensi yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini pengujian validitas instrumen tes dilakukan oleh guru mata

pelajaran matematika kelas VII di SMP Negeri 19 Bandarlampung dengan daftar

checklist, dengan asumsi bahwa guru tersebut memahami Kurikulum 2013 dengan

baik. Suatu tes dikategorikan valid jika butir-butir tesnya sesuai dengan

kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang diukur.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa tes yang digunakan untuk mengambil data

kemampuan awal dan akhir komunikasi matematis siswa telah memenuhi validitas

isi (Lampiran B.5, hal. 116-117 dan Lampiran B.10, hal. 125-126). Oleh karena

itu, instrumen tes dapat diujicobakan untuk mengetahui reliabilitas, tingkat

kesukaran, dan daya pembeda.

2. Reliabilitas tes

Tes dengan reliabilitas tinggi akan meyakinkan bahwa hasil yang diperoleh akan

sama atau tidak jauh berbeda apabila tes dilakukan kembali.  Untuk mengukur

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha  (Arikunto, 2008: 109)

sebagai berikut:
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Keterangan:

11r : koefesien reliabilitas yang dicari
n : banyaknya item

 2
b : jumlah varians dari tiap-tiap item

2
t : varians total.

Dalam penelitian ini, koefisien reliabilitas diinterpretasikan berdasarkan pendapat

Arikunto (2008: 75) yang disajikan dalam Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 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

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien reliabilitas untuk tes

kemampuan awal sebesar 0,62 dan 0,647 untuk tes kemampuan akhir. Dari hasil

tersebut dapat disimpulkan bahwa tes yang digunakan memiliki kriteria reliabilitas

yang tinggi.

3. Daya Pembeda

Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa

yang mempunyai kemampuan tinggi dengan siswa yang mempunyai kemampuan

rendah. Dalam penelitian ini, nilai siswa dikelompokkan menjadi kelompok atas

dan kelompok bawah dengan cara mengurutkan nilai siswa yang memperoleh

nilai tertinggi sampai nilai terendah. Kemudian diambil 27% yang memperoleh

nilai tertinggi sebagai kelompok atas dan 27% yang memperoleh nilai terendah

sebagai kelompok bawah. Menurut Sudijono (2008: 389-390) formula untuk

mengukur daya pembeda suatu butir soal adalah:
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DP =

Keterangan :

DP : Koefisien daya pembeda butir soal
JA : Jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB : Jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA : Jumlah skor maksimum butir soal yang diolah

Hasil perhitungan nilai daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang

tertera dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Nilai Interpretasi
Jelek

Cukup

Baik

Sangat Baik

Sangat Jelek

Dalam penelitian ini digunakan butir soal yang memiliki nilai daya pembeda lebih

dari atau sama dengan 0,30 yaitu soal yang memiliki daya pembeda cukup dan

baik. Daya pembeda masing-masing butir soal tes kemampuan awal dan akhir

komunikasi matematis dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7.

4. Tingkat kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran atau taraf

kesulitan suatu butir soal. Menurut Sudijono (2011: 372), rumus yang digunakan

untuk menghitung tingkat kesukaran suatu butir soal adalah sebagai berikut.

TK =
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Keterangan :

TK = indeks kesukaran suatu butir soal
= Jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal yang diperoleh
= Jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal

Kriteria tingkat kesukaran butir soal yang digunakan menurut Sudijono (2018:

372) disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Interpretasi Tingkat Kesukaran

Indeks Kesukaran Interpretasi
TK < 0,00 Sangat sukar

0,30 <  TK ≤ 0,70 Sedang
0,70 < TK Terlalu mudah

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat

kesukaran instrumen tes kemampuan awal dan akhir komunikasi matematis

seperti tersaji pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7. Perhitungan selengkapnya mengenai

reliabilitas tes dapat dilihat pada Lampiran C.1, hal. 130-133 dan perhitungan

daya pembeda dan tingkat kesukaran butir soal pada Lampiran C.2, hal. 134-135.

Tabel 3.6 Hasil Tes Uji Coba Kemampuan Awal Komunikasi Matematis

No Validitas Reliabilitas
Daya

Pembeda
Tingkat

Kesukaran
Keputusan

1a

Valid
0,62

(Reliabilitas
Tinggi)

0,33
( Cukup)

0,48
(Sedang)

Digunakan

1b
0,45

(Baik)
0,65

(Sedang)
Digunakan

1c
0,38

( Cukup)
0,63

(Sedang)
Digunakan

1d
0,46

(Baik)

0,28
(Sangat
Sukar)

Digunakan

2
0,30

(Cukup)

0,71
(Telalu
Mudah)

Digunakan

3
0,36

(Cukup)
0,67

(Sedang)
Digunakan
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Dari Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa hasil tes uji coba kemampuan awal siswa

memenuhi kriteria valid dan memenuhi reliabilitas, daya pembeda dan tingkat

kesukaran yang ditentukan. Oleh karena itu, soal tes dapat digunakan untuk

mengumpulkan data kemampuan awal komunikasi matematis.

Tabel 3.7 Hasil Tes Uji Coba Kemampuan Akhir Komunikasi Matematis

No
Soal

Validitas Reliabilitas
Daya

Pembeda
Tingkat

Kesukaran
Keputusan

1a

Valid
0,647

(Reliabilitas
Tinggi)

0,39 (Cukup) 0,53 (Sedang) Digunakan
1b 0,32

(Cukup)
0,72 (Sangat

Mudah)
Digunakan

2a 0,35 (Cukup) 0,55 (Sedang) Digunakan
2b 0,42

(Baik)
0,28 ( Sangat

Sukar)
Digunakan

3 0,47
(Baik)

0,53 (Sedang) Digunakan

Dari Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa hasil tes uji coba kemampuan komunikasi

matematis siswa memiliki koefisien reliabilitas dengan kriteria reliabilitas tinggi.

Selain itu, soal tes telah dinyatakan valid dan memenuhi reliabilitas, daya

pembeda, dan tingkat kesukaran yang ditentukan. Oleh karena itu, soal tes dapat

digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan akhir berpikir kreatif

matematis.

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Tahapan penelitian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan

a. Melakukan observasi awal ke sekolah yang akan ditentukan sebagai populasi

dan sampel penelitian.

b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar kerja Peserta

Didik (LKPD).
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c. Mempersiapkan perangkat untuk instrumen komunikasi matematis siswa.

d. Melakukan uji coba instumen tes kemampuan komunikasi matematis

siswa berupa soal tes kemampuan awal dengan materi Persamaan dan

Pertidaksamaan Linear Satu Variabel di Kelas VII J SMP Negeri 19

Bandar Lampung.

e. Menguji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal

tes kemampuan awal.

f. Melakukan pretest pada Kelas VII J SMP Negeri 19 Bandar Lampung

sebelum diberikan perlakuan.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

Penemuan Terbimbing.

b. Melakukan uji coba instumen tes kemampuan komunikasi matematis

siswa berupa soal tes kemampuan akhir dengan materi Perbandingan di

Kelas VII J SMP Negeri 19 Bandar Lampung.

c. Menguji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal

tes kemampuan akhir.

d. Mengadakan posttest pada kedua kelas dengan menggunakan perangkat

instrumen tes yang telah disiapkan.

3. Menganalisis hasil penelitian

4. Menyusun hasil penelitian
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G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari tes kemampuan komunikasi matematis

siswa sebelum dan sesudah penerapan model penemuan terbimbing. Data yang

diperoleh sebelum penerapan penemuan terbimbing adalah nilai tes kemampuan

awal komunikasi matematis siswa. Sedangkan data yang diperoleh setelah

penerapan penemuan terbimbing adalah nilai tes kemampuan akhir komuniaksi

matematis siswa.

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji perbedaan kemampuan

komunikasi matematis siswa dan uji proporsi. Sebelum dilakukan pengujian

hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat untuk menentukan teknik analisis

data yang digunakan.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah populasi kemampuan awal

komunikasi matematis berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau

berdistribusi tidak normal dan populasi kemampuan akhir komunikasi matematis

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak tidak normal.

Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Chi-Kuadrat. Uji Chi-

Kuadrat menurut Sudjana (2005: 273) adalah sebagai berikut.

1. Hipotesis

Ho :  sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 :  sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

2. Taraf signifikan : α = 0,05
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3. Statistik uji

x2
hitung =

Keterangan:

=  frekuensi pengamatan

=  frekuensi yang diharapkan

=  banyaknya pengamatan

4. Kriteria uji :  Terima H0 jika dengan

Hasil uji normalitas data penelitian disajikan dalam Tabel 3.9. Perhitungan uji

normalitas data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.6-C.7, hal. 141-148.

Tabel. 3.8 Hasil Uji Normalitas Data Penelitian

Sumber Data Banyak
Siswa

Kesimpulan
H0

Kemampuan Awal Komunikasi
Matematis

33 23,279 7,81 Ditolak

Kemampuan Akhir Komuniaksi
Matematis

33 -11,61 7,81 Diterima

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, dapat diketahui bahwa data kemampuan

akhir komunikasi matematis siswa berasal dari populasi yang berdistribusi

normal, tetapi data kemampuan awal komunikasi matematis siswa berasal dari

populasi yang tidak berdistribusi normal sehingga uji prasyarat selanjutnya yaitu

uji homogenitas tidak dilakukan.

2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji perbedaan kemampuan

komunikasi matematis siswa dan uji proporsi. Berikut ini adalah penjelasan dari

kedua uji tersebut :
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a. Uji Perbedaan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa

Berdasarkan uji prasyarat data yang diperoleh berasal dari populasi yang tidak

berdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji wilcoxon. Menurut

Sheskin (2000) uji wilcoxon digunakan untuk menguji data dua sampel yang

saling berkaitan (Dependen). Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam uji

wilcoxon adalah sebagai berikut :

1. Memberikan lambang untuk tes kemampuan awal dan akhir. Tes kemampuan

akhir dilambangkan dengan (X1) dan tes kemampuan awal dilambangkan

dengan (X2). Selanjutnya, menentukan selisih antara nilai tes kemampuan

awal dan tes kemampuan akhir (D = X1 – X2).

2. Menentukan nilai mutlak D (| |). Kemudian, mengurutkan nilai | | dari nilai

yang terkecil hingga yang nilai yang terbesar.

3. Menentukan peringkat (ranking) dari nilai | |. Kemudian, memberikan tanda

positif dan negatif didepan nilai | |. Tanda positif dan negatif diberikan

sesuai dengan selisih nilai tes kemampuan awal dan akhir.

4. Menghitung jumlah tanda nilai | | yang positif (Σ +) dan jumlah tanda nilai

| | yang negatif (Σ −).

5. Memilih antara (Σ +) dan (Σ ) yang bernilai lebih kecil. Nilai yang lebih

kecil tersebut kemudian dilambangkan dengan T. Nilai T tersebut selanjutnya

akan digunakan dalam uji wilcoxon.
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Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji wilcoxon, yaitu sebagai berikut :

H0 : = 0 (Σ R+) = (ΣR −) atau tidak ada perbedaan antara kemampuan

komunikasi  matematis siswa sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran

penemuan terbimbing.

H1 : > 0 (ΣR +) > (ΣR −) atau kemampuan matematis komunikasi  matematis

siswa setelah mengikuti pembelajaran penemuan terbimbing lebih baik

dibandingkan sebelum mengikuti pembelajaran penemuan terbimbing.

Taraf signifikan yang digunakan:α = 5 %. Uji kesamaan dua rata-rata yang

digunakan adalah uji satu pihak.Rumus untuk uji wilcoxon menurut Sheskin

(2000) adalah sebagai berikut.

z hitung =

Keterangan:

n : Banyaknya tanda positif dan negatif dari selisih nilai tes kemampuan awal
dan tes kemampuan akhir.

Pedoman dalam mengambil keputusan dalam uji wilcoxon adalah tolak H0 jika

nilai ≥ dan terima H0 jika nilai < . Hasil uji

Wilcoxon untuk data tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir dapat dilihat

selengkapnya pada Lampiran C.8.

b. Uji Proporsi

Uji proporsi digunakan untuk mengetahui apakah proporsi siswa yang memiliki

kemampuan komunikasi matematis setelah dengan baik setelah mengikuti
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pembelajaran penemuan terbimbing adalah lebih dari 60 %. Uji proporsi dalam

penelitian ini menggunakan formula menurut Sudjana (2005: 234).

1. Hipotesis

H0 :  < 0,60 atau proporsi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi

matematis dengan baik setelah mengikuti pembelajaran

Penemuan Terbimbing adalah kurang dari 60 %.

H1 :  0,60 atau proporsi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi

matematis dengan baik setelah mengikuti pembelajaran

Penemuan Terbimbing adalah lebih dari sama dengan 60 %.

2. Taraf Signifikan : α = 0,05

3. Statistik uji :

zhitung =

Keterangan:

x = banyaknya siswa memiliki kemampuan komunikasi matematis dengan
baik setelah mengikuti pembelajaran Penemuan Terbimbing

n = jumlah sampel
0,60 = proporsi siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis

dengan  baik setelah mengikuti pembelajaran Penemuan Terbimbing
yang diharapkan

4. Kriteria uji

Terima H0 jika . Harga diperoleh dari daftar normal

baku dengan peluang . Hasil uji proporsi dapat dilihat selengkapnya pada

Lampiran C.9.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa

penerapan model penemuan terbimbing tidak efektif untuk meningkatkan

kemampuan komunikasi matematis siswa, akan tetapi kemampuan komunikasi

matematis siswa setelah mengikuti model penemuan terbimbing lebih baik dibandingkan

sebelum mengikuti pembelajaran penemuan terbimbing.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, dikemukakan saran-saran sebagai berikut.

1. Kepada guru, dalam upaya meningkatkan kemampuan komunikasi matematis

tidak disarankan untuk menggunakan model penemuan terbimbing dalam

pembelajaran matematika di kelas.

2. Pembaca dan peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan

mengenai penerapan model penemuan terbimbing untuk meningkatkan

kemampuan komunikasi matematis siswa hendaknya dalam pelaksanaan

pembelajaran memperhatikan siswa untuk lebih fokus dalam meningkatkan

kemampuan komuniaksi matematis pada indikator Mathematical Espression

sehingga ketiga indikator komunikasi matematis yaitu drawing, Written Texts,

dan Mathematical Espression dapat ditingkatkan.
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