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ABSTRAK
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Negeri 3 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh:

Shinta Khairunisa Furqoni

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang bertujuan untuk

mengetahui efektivitas pendekatan kontekstual ditinjau dari kemampuan

komunikasi matematis siswa. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas

VII SMP Negeri 3 Metro tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 288 siswa yang

terdistribusi dalam sembilan kelas.  Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII

A dan VII B yang dipilih dengan teknik cluster random sampling. Penelitian ini

menggunakan pretest-posttest control group design. Instrumen penelitian berupa

soal tes kemampuan komunikasi matematis yang berbentuk essay. Berdasarkan

hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pendekatan

kontekstual efektif ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis.

Kata kunci: Efektivitas, Pendekatan Kontekstual, Komunikasi Matematis
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan

setiap manusia.  Dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupannya, manusia

memerlukan pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan

nilai-nilai dalam kehidupannya yang diperoleh melalui pendidikan. Dengan

pendidikan, manusia dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya dengan baik.

Oleh sebab itu, pemerintah membuat suatu kebijakan yang tercantum dalam UUD

1945 pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

dan dalam ayat 3 bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan

undang-undang.

Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD RI Tahun

1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.  Selanjutnya hal ini diperjelas

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 yang menyatakan bahwa

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
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manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

tersebut adalah pendidikan formal.  Pengertian pendidikan formal menurut

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah jalur pendidikan yang terstruktur

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

pendidikan tinggi. Pada pendidikan formal ada berbagai mata pelajaran yang

diberikan.  Salah satu mata pelajaran yang diberikan di semua jenjang adalah

matematika.

Menurut Johnson dan Rising (Suherman, 2003:  17) matematika adalah pola

berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik, matematika itu adalah

bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan

akurat, representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol

mengenai ide daripada mengenai bunyi. Sejalan dengan hal tersebut,

Suriasumantri (Sulthani, 2012) mengemukakan bahwa matematika merupakan

bahasa yang melambangkan suatu makna dari serangkaian pernyataan yang ingin

disampaikan.

Dalam pembelajaran matematika di sekolah, ada sasaran atau tujuan yang harus

dicapai oleh siswa.  Dalam Lampiran Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014

dijelaskan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar siswa mampu:

(1) memahami konsep matematika; (2) memecahkan masalah; (3) menggunakan

penalaran matematis; (4) mengomunikasikan masalah secara sistematis; dan
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(5) memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai dalam matematika. Dari

pemaparan tujuan pembelajaran matematika tersebut, salah satu kemampuan yang

harus dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan

komunikasi matematis.

Menurut Gurreiro (Izzati, 2010) komunikasi matematik merupakan alat bantu

dalam transmisi pengetahuan matematika atau sebagai fondasi dalam membangun

pengetahuan matematika. Siswa yang memiliki kemampuan komunikasi yang

baik dapat mengungkapkan ide atau gagasan matematisnya dengan tepat, singkat,

dan logis serta dapat mengembangkan pemahamannya tentang matematika dan

mempertajam berpikir matematisnya. Dengan demikian, siswa perlu untuk

mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya.

Baroody (Herlina, 2012: 2) mengemukakan bahwa ada dua alasan kemampuan

komunikasi matematis penting untuk dikembangkan di kalangan siswa, yaitu:

Pertama adalah matematika tidak hanya sekedar alat bantu berpikir, alat untuk
menemukan pola, menyelesaikan masalah atau mengambil kesimpulan, tetapi
matematika juga merupakan alat yang dapat mengkomunikasikan berbagai
ide dengan ringkas dan jelas.  Kedua adalah sebagai aktivitas sosial dalam
pembelajaran matematika di sekolah, matematika juga sebagai wahana
interaksi antar siswa dan juga sebagai sarana komunikasi guru dan siswa.

Pemaparan di atas menginformasikan bahwa melalui proses mengomunikasikan,

siswa dapat mengungkapkan berbagai ide atau gagasan matematisnya dengan

singkat dan jelas, siswa dapat membangun pengetahuannya dengan teman maupun

guru, dan siswa dapat meningkatkan keterampilan sosialnya melalui interaksi

dengan lingkungan sekitar.
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Menyadari akan pentingnya kemampuan komunikasi matematis tersebut, guru

perlu mengupayakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan-pendekatan

yang dapat memberi peluang dan mendorong siswa untuk dapat menumbuh-

kembangkan kemampuan komunikasi matematisnya. Salah satunya yaitu meng-

gunakan pendekatan kontekstual yang mengajak siswa untuk menghubungkan

materi dengan situasi dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa.  Siswa di-

beri kesempatan seluas-luasnya untuk menerapkan ide-ide matematis yang

dimiliki agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa.

Dalam hal ini, siswa didorong untuk terlibat aktif selama pembelajaran

berlangsung dan guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan bantuan

ketika siswa menemui kesulitan dalam belajar.

Dalam pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual, siswa disajikan

dengan permasalahan-permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang

berkaitan dengan materi kemudian mereka mengkonstruksi sendiri pengetahu-

annya melalui proses inkuiri dan membentuk suatu learning community (masya-

rakat belajar).  Dalam hal ini, tentunya siswa akan menerapkan ide atau gagasan

matematis yang mereka miliki untuk menggambarkan atau meng-ekspresikan

permasalahan nyata tersebut ke dalam bahasa atau simbol matematika sehingga

mereka menemukan pemahaman baru yang berguna bagi dirinya.

Dalam learning community juga, siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya

dengan siswa lain melalui proses interaksi sosial.  Setiap siswa saling

mengomunikasikan ide-ide atau gagasan yang mereka miliki untuk menyelesaikan

masalah yang diberikan. Walle (2008: 4-5) mengemukakan bahwa diskusi antar
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siswa akan dapat mengeksplorasi ide-ide matematis dari berbagai sudut pandang

siswa sehingga dapat menambah pemahaman matematika mereka. Dengan

menerapkan pendekatan kontekstual diperkirakan dapat mengembangkan

kemampuan matematis siswa, salah satunya kemampuan komunikasi matematis.

Mengingat begitu pentingnya kemampuan komunikasi matematis untuk

ditumbuhkembangkan oleh siswa, pada kenyataannya kemampuan komunikasi

matematis siswa Indonesia masih kurang baik. Hal ini terlihat dari hasil

penelitian Shadiq (2007) dan Izzati (2011) yang mendapatkan gambaran lemah-

nya kemampuan komunikasi siswa.  Sebagian besar siswa mengalami kesulitan

dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah dan menerjemahkan soal

kehidupan sehari-hari ke dalam model matematika.  Hal ini dikarenakan pembela-

jaran matematika selama ini kurang memberi perhatian terhadap pengembangan

kemampuan ini.

Selain itu, rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa juga ditunjukkan

oleh hasil survei TIMSS pada tahun 2015. Indonesia berada di urutan ke-44 dari

49 negara dengan skor 397 (TIMSS, 2015). Sedangkan pada hasil survei yang

dilakukan oleh PISA pada tahun 2015, Indonesia memperoleh skor 386 dan

berada pada peringkat 62 dari 70 negara (OECD, 2016).  Skor ini mengalami pe-

ningkatan 11 poin dari penilaian pada tahun 2012. Kepala Balitbang Kemdikbud

mengungkapkan bahwa peningkatan capaian Indonesia pada tahun 2015 cukup

memberikan optimisme, meskipun masih tergolong rendah dibandingkan dengan

rerata skor OECD yaitu 490 (Tohir, 2016).
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Soal-soal pada survei PISA 2015 meliputi tiga proses matematika, yaitu

merumuskan situasi matematika, menerapkan konsep matematika, fakta, prosedur,

dan bernalar serta menginterpretasikan, mengaplikasikan, dan mengevaluasi hasil

matematika (Fauziah, 2016). Adapun kemampuan yang mendasari proses

matematika ini meliputi komunikasi, matematisasi, representasi, penalaran, dan

argumentasi, merumuskan strategi untuk menyelesaikan masalah, menggunakan

bahasa simbol, formal, dan teknik serta operasi, menggunakan alat matematika

(OECD, 2015). Hasil PISA tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa

Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal yang menuntut kemampuan menelaah,

memberi alasan dan mengkomunikasikannya, memecahkan dan menginterpretasi-

kan masalah dalam berbagai situasi masih kurang.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan guru kelas VII di SMP Negeri

3 Metro menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa masih

tergolong rendah.  Hal ini terlihat ketika siswa diberikan soal-soal cerita yang

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.  Tidak sedikit dari siswa yang kebingungan

bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal tersebut.  Kebingungan siswa tersebut

muncul karena siswa tidak bisa menyatakan permasalahan nyata tersebut ke dalam

bentuk model matematika.

Selain itu, dapat juga dilihat dari hasil ulangan harian matematika siswa kelas VII A,

VII B, dan VII C. Soal-soal yang diberikan pada ulangan harian tersebut 60%

merupakan soal komunikasi matematis.  Dari data hasil ulangan harian tersebut

diperoleh kriteria kemampuan komunikasi matematis berdasarkan nilai siswa yang

disajikan pada Tabel 1.1.
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Tabel 1.1 Kriteria Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa

Rentang nilai siswa Kriteria
Banyak Siswa Banyak

Siswa
Persentase

VII A VII B VII C
75 – 100 Baik 8 8 10 26 27,09 %
61 – 74 Sedang 14 12 12 38 39,58 %
0 – 60 Rendah 10 12 10 32 33,33 %

Jumlah Siswa 32 32 32 96
Rata-rata Nilai UH Matematika 66,88 66,44 70,78

Dari Tabel 1.1 di atas, di diperoleh informasi bahwa rata-rata persentase siswa yang

memiliki kemampuan komunikasi matematis dengan baik adalah 27,09%. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa masih

tergolong rendah.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui efektivitas pendekatan kontekstual ditinjau dari segi kemampuan

komunikasi matematis siswa kelas VII SMP Negeri 3 Metro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Apakah pendekatan kontekstual efektif ditinjau dari

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII SMP Negeri 3 Metro?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

efektivitas pendekatan kontekstual ditinjau dari kemampuan komunikasi

matematis siswa kelas VII SMP Negeri 3 Metro.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam

pengembangan pembelajaran matematika yang berkaitan dengan pendekatan

kontekstual serta hubungannya dengan kemampuan komunikasi matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada guru

mengenai efektivitas pendekatan kontekstual ditinjau dari kemampuan

komunikasi matematis siswa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah

satu pertimbangan guru dalam menentukan model pembelajaran yang efektif

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Serta dapat menjadi salah satu

referensi bagi peneliti lain yang nantinya juga ingin meneliti hal yang sama.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Efektivitas Pembelajaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2002) efektivitas berasal dari

kata efektif yang berarti mempunyai efek, akibat atau pengaruh.  Efektivitas juga

dapat diartikan dengan berhasil  guna. Suatu usaha dikatakan efektif apabila

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai sesuai

dengan yang telah direncanakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu usaha atau tindakan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas pembelajaran erat kaitannya dengan keberhasilan suatu pembelajaran

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan

yang dikemukakan oleh Warsita (2008: 287) bahwa efektivitas pembelajaran

sering kali diukur dengan tercapainya tujuan pembelajaran atau dapat pula

diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola situasi. Mengelola situasi pembela-

jaran merupakan tugas dari seorang guru.  Guru menciptakan suasana kelas yang

kondusif dan merancang proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai

strategi pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran yang telah direncana-

kan dapat tercapai dengan optimal.
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Dalam Depdiknas (2008: 4) dinyatakan bahwa kriteria keberhasilan pembelajaran

salah satunya ialah peserta didik dapat menyelesaikan serangkaian tes, baik tes

formatif, tes sumatif, maupun tes keterampilan yang mencapai tingkat

keberhasilan rata-rata 60%.

Selain itu, menurut Eggen dan Kauchak dalam Baroh (2010) pembelajaran

dikatakan efektif jika siswa secara aktif dilibatkan dalam pengorganisasian dan

penemuan informasi (pengetahuan), sehingga dalam pembelajaran siswa tidak

hanya menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru secara pasif.  Dengan

memberikan kesempatan belajar sendiri dan melibatkan keaktifan siswa selama

pembelajaran, diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir siswa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu pembelajaran yang dirancang oleh guru

sedemikian rupa dengan melibatkan siswa untuk ikut berperan aktif dan membuat

pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa sehingga tujuan pembelajaran yang

telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

2. Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang dapat

mendorong siswa membangun pengetahuannya.  Dalam pendekatan kontekstual,

siswa diarahkan belajar untuk mengalami, bukan menerima pengetahuan.  Belajar

akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya, bukan

mengetahuinya. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah akan

menghasilkan pengetahuan yang bermakna bagi dirinya.
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Suherman, dkk (2003: 3) menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan

kontekstual adalah pembelajaran yang mengambil (menstimulasikan, mencerita-

kan, berdialog, atau tanya jawab) kejadian pada dunia nyata kehidupan sehari-hari

yang dialami siswa kemudian diangkat ke dalam konsep yang dibahas.

Selanjutnya, Komalasari (2013:  6) mengemukakan bahwa pendekatan konteks-

tual adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang

diajarkannya dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari baik dalam lingkungan

keluarga, sekolah, masyarakat maupun warga negara, dengan tujuan untuk

menemukan makna materi tersebut bagi kehidupannya.  Dengan demikian,

pendekatan kontekstual merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang

menyajikan permasalahan-permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Hal ini bertujuan agar siswa dapat menemukan makna materi tersebut dalam

kehidupannya.

Menurut Ditjen Dikdasmen dalam Komalasari (2013:  11), pendekatan

kontekstual memiliki tujuh komponen utama yang harus diterapkan dalam

pembelajaran di kelas, yaitu: (1) Kontruktivisme; (2) Menemukan; (3) Bertanya;

(4) Masyarakat Belajar; (5) Pemodelan; (6) Refleksi; dan (7) Penilaian

sebenarnya.

Komponen pertama adalah kontruktivisme (contructivism) yang merupakan

landasan filosofi pendekatan kontekstual. Siswa perlu dibiasakan untuk

mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dan mengartikan apa yang telah diajarkan

melalui pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini

dikarenakan pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang
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guru ke otak siswa.  Siswa harus membangun sendiri pengetahuannya melalui

keterlibatan aktif dan menjadi pusat kegiatan dalam pembelajaran.  Dengan

begitu, siswa akan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya.

Komponen kedua adalah menemukan (inquiry) yang merupakan bagian inti dari

kegiatan pembelajaran kontekstual. Komalasari (2013:  12) mengemukakan

bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan

hasil mengingat seperangkat fakta, melainkan hasil dari menemukan sendiri

melalui observasi, bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data, dan

penyimpulan. Trianto (2013:  147) mengemukakan bahwa langkah-langkah

dalam kegiatan inkuiri yaitu: (a) Merumuskan masalah; (b) Mengamati atau

melakukan observasi; (c) Menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan,

gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya; dan (d) Mengomunikasikan atau

menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, atau audiens yang

lain.

Komponen yang ketiga yaitu bertanya (questioning). Bertanya merupakan

kegiatan dari seorang guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai

kemampuan berpikir siswa.  Bagi siswa, kegiatan bertanya merupakan bagian

penting dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu untuk menggali informasi,

mengonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada

aspek yang belum diketahuinya. Ketika siswa berdiskusi, bekerja dalam

kelompok, ketika menemui kesulitan, ketika mengamati, dan sebagainya akan

menumbuhkan dorongan untuk bertanya.
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Komponen yang keempat yaitu masyarakat belajar (learning communiy).  Melalui

interaksi dalam komunitas belajar, proses dan hasil belajar akan menjadi lebih

bermakna.  Hasil belajar diperoleh dari sharing antarteman, antarkelompok, dan

antara yang tahu ke yang belum tahu.

Komponen kelima yaitu pemodelan (modelling). Melalui pemodelan siswa dapat

meniru terhadap hal yang dimodelkan.  Menurut Trianto (2014:  150) guru

bukanlah satu-satunya model, pemodelan dapat dirancang dengan melibatkan

siswa. Seseorang bisa ditunjuk untuk memodelkan sesuatu berdasarkan

pengalaman yang diketahuinya.

Komponen yang keenam adalah refleksi (reflection). Refleksi adalah cara

berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-

apa yang sudah kita lakukan.  Refleksi merupakan respon terhadap kejadian,

aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima.  Suprijono (2009:  88)

mengungkapkan bahwa melalui refleksi siswa dapat mengorganisir kembali,

menganalisis kembali, mengklarifikasi kembali, dan mengevaluasi hal-hal yang

telah dipelajari.

Komponen terakhir yaitu penilaian yang sebenarnya (authentic assessment).

Penilaian autentik merupakan upaya pengumpulan berbagai data yang bisa

memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Gambaran perkem-

bangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa

mengalami proses pembelajaran dengan benar.
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Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kontekstual

merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan

konteks kehidupan siswa sehari-hari dan mendorong siswa untuk membuat

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam

kehidupan sehari-hari.  Ketika siswa mengaitkan materi dengan kehidupan nyata

sehari-hari, siswa akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide-ide

matematika dan menanggapi ide-ide matematika tersebut dari guru maupun siswa

yang lain.

3. Kemampuan Komunikasi Matematis

Dalam pembelajaran matematika, komunikasi merupakan salah satu komponen

yang penting dan harus dimiliki oleh siswa.  Wahyudin dalam Fachrurazi (2011)

mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan cara berbagi gagasan dan

mengklasifikasikan pemahaman. Tanpa komunikasi dalam matematika maka se-

orang guru akan memiliki sedikit keterangan, data, dan fakta tentang pemahaman

siswa dalam melakukan proses dan aplikasi matematika.

Agustyaningrum (2011) mengungkapkan bahwa komunikasi matematis

merupakan cara siswa untuk mengungkapkan ide-ide matematis baik secara lisan,

tertulis, gambar, diagram, menggunakan benda, menyajikan dalam bentuk aljabar,

atau menggunakan simbol matematika. Dengan komunikasi matematis siswa

dapat mengekspresikan ide-ide matematikanya kepada guru dan teman lainnya

melalui bahasa lisan dan tulisan.
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Siswa memiliki kemampuan komunikasi yang baik merupakan salah satu tujuan

dari pembelajaran matematika.  Hal ini telah tercantum dalam Lampiran

Permendikbud nomor 58 tahun 2014 poin keempat yaitu melalui pembelajaran

matematika, siswa diharapkan dapat mengomunikasikan gagasan, penalaran, serta

mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap,

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

NCTM (2000: 60) menyebutkan bahwa program-program pembelajaran

matematika dari pra-TK hingga kelas 12 hendaklah memberikan kesempatan

kepada seluruh siswa untuk: (1) Mengatur dan menggabungkan pemikiran

matematis mereka melalui komunikasi; (2) Mengomunikasikan pemikiran

matematis mereka secara logis dan jelas kepada teman-teman, guru, dan orang

lain; (3) Menganalisis dan mengevaluasi pemikiran serta strategi-strategi

matematika orang lain; (4) Menggunakan bahasa matematika untuk

mengekspresikan ide-ide matematis dengan tepat.

Menurut Standar NCTM (2000) kemampuan komunikasi matematis siswa dapat

dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Kemampuan menyatakan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, serta

menggambarkan secara visual.

2. Kemampuan menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide matematis baik

secara lisan maupun tulisan.

3. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, simbol-simbol matematika,

dan struktur-strukturnya untuk memodelkan situasi atau permasalahan

matematika.
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Menurut Cai, dkk dalam Ansari (2003) terdapat tiga indikator kemampuan

komunikasi matematis siswa, yaitu: (1) Menggambar (drawing), yaitu

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

matematika. Atau sebaliknya, dari ide-ide matematika ke dalam bentuk gambar

atau diagram, (2) Ekspresi matematika (mathematical expression), yaitu

mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari

dalam bahasa atau simbol matematika, (3) Menulis (written texts), yaitu

memberikan jawaban dengan menggunakan bahasa sendiri, membuat model

situasi atau persoalan menggunakan bahasa lisan, tulisan, grafik, dan aljabar,

menjelaskan, dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari,

mendengarkan, mendiskusikan, dan menulis tentang matematika, membuat

konjektur, menyusun argumen, dan generalisasi.

Sejalan dengan pendapat di atas, Sumarmo (2012) menyatakan bahwa indikator

yang dapat mengungkapkan kemampuan komunikasi matematis yaitu:

(1) Merefleksikan benda-benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide

matematis (2) Membuat model situasi atau persoalan menggunakan metode lisan,

tertulis, konkrit, 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 (6) Membuat konjektur (dugaan), menyusun argumen, dan

membuat generalisasi.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi

matematis merupakan kemampuan dalam mengungkapkan gagasan atau ide
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matematis baik secara lisan tulisan dengan menggunakan diagram, tabel, grafik

maupun simbol-simbol matematika.  Dalam penelitian ini, indikator kemampuan

komunikasi matematis yang akan digunakan adalah:

1. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara tulisan.

2. Menggunakan bahasa matematika dan simbol secara tepat.

3. Menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah menggunakan

gambar, bagan, tabel, dan secara aljabar.

B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas pendekatan kontekstual ditinjau dari kemampuan

komunikasi matematis terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat.  Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pendekatan kontekstual dan

pendekatan deduktif sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan

komunikasi matematis siswa.  Setelah diterapkan pembelajaran menggunakan

pendekatan kontekstual pada kelas eksperimen dan pembelajaran menggunakan

pendekatan deduktif di kelas kontrol, akan dilihat apakah pembelajaran

menggunakan pendekatan kontekstual tersebut efektif ditinjau dari kemampuan

komunikasi matematis siswa.

Dalam pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual, siswa disajikan

dengan masalah-masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki kaitan

dengan materi.  Masalah-masalah nyata yang diberikan akan mendorong siswa

untuk mengekspresikan/menyatakan permasalahan nyata tersebut ke dalam bahasa

atau simbol matematika.  Siswa juga melaksanakan aktivitas belajarnya dalam

kelompok belajar atau disebut juga dengan masyarakat belajar.  Masyarakat
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belajar ini dibentuk secara heterogen sehingga anggota yang tergabung dalam

suatu kelompok memiliki kemampuan yang berbeda-beda.  Hal tersebut bertujuan

agar siswa yang memiliki kemampuan yang lebih dapat memberikan bantuan

kepada siswa yang kemampuannya rendah.

Selama pembelajaran berlangsung, siswa didorong untuk mengkonstruksi sendiri

pengetahuannya dan bekerja sama dalam kelompok melalui kegiatan inkuiri.

Selama kegiatan inkuiri berlangsung, siswa berdiskusi bersama dengan kelompok

membangun pengetahuannya (contructivism) dengan berdasarkan pada

pengetahuan yang sudah dimilikinya.   Setiap siswa terlibat aktif dan saling

mengemukakan ide atau gagasan yang dimilikinya sehingga terjadi komunikasi

antar siswa dalam kelompok.  Siswa juga diberikan kesempatan yang luas untuk

bertanya (questioning) kepada guru maupun siswa lain dengan tujuan agar  siswa

dapat menggali informasi yang diperlukan dalam mengkonstruksi pengetahuannya

sehingga pengetahuan baru yang dimiliki akan semakin kokoh. Ketika siswa

menemukan kesulitan dalam memecahkan suatu masalah, guru memberikan

bantuan kepada siswa dan siswa yang lebih mampu juga dapat membantu siswa

yang kesulitan.  Hal tersebut merupakan suatu bentuk dari pemodelan (modelling).

Hasil dari kegiatan diskusi yang dilakukan dalam masyarakat belajar akan

disajikan dalam bentuk tulisan, gambar, bagan, tabel, dan lainnya yang

mengekspresikan penyelesaian dari masalah yang diberikan.  Kemudian siswa

mengkomunikasikan hasilnya kepada guru dan siswa lain dalam kelas.

Pada bagian akhir pembelajaran guru menyisakan waktu dan mengajak siswa

untuk melakukan refleksi (reflection).  Melalui kegiatan refleksi, siswa merenungi
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apa yang sudah diperolehnya setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Siswa

mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang

baru sebagai pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya.  Selanjutnya,

untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa maka

dilakukan penilaian yang sebenarnya (authentic assesment). Penilaian yang

dilakukan oleh peneliti berupa penilaian tertulis (pencil and paper test).

Berdasarkan uraian di atas,  terlihat bahwa komponen-komponen yang ada pada

pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual memberikan peluang kepada

siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas pembelajaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam

penelitian ini, pembelajaran dikatakan efektif apabila:

a) Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual lebih tinggi daripada

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional.

b) Proporsi siswa yang memiliki peningkatan kemampuan komunikasi

matematis dengan baik pada pembelajaran menggunakan pendekatan

kontekstual lebih dari 60% jumlah siswa.
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2. Pendekatan kontekstual adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang

menyajikan masalah kontekstual dengan menerapkan komponen

kontruktivisme, inkuiri, masyarakat belajar, bertanya, pemodelan, refleksi,

dan penilaian autentik.

3. Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan siswa dalam

menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara tulisan, menggunakan

bahasa dan simbol matematika, serta menggambarkan situasi masalah dan

menyatakan solusi masalah menggunakan gambar, bagan, tabel, dan secara

aljabar.

D. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar bahwa semua siswa kelas VII di SMP

Negeri 3 Metro pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017 memperoleh

materi ajar yang sama dan sesuai dengan kurikulum yang diterapkan sekolah

bersangkutan.

E. Hipotesis

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan suatu

hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hipotesis Umum

Pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual efektif ditinjau dari

kemampuan komunikasi matematis siswa.
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2. Hipotesis Kerja

a. Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual lebih tinggi daripada

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional yaitu dengan pendekatan deduktif.

b. Proporsi siswa yang memiliki peningkatan kemampuan komunikasi

matematis dengan baik (memperoleh skor gain minimal 0,31 atau

memiliki kriteria peningkatan minimal sedang) pada pembelajaran

menggunakan pendekatan kontekstual mencapai lebih dari 60%.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 di SMP

Negeri 3 Metro. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP

Negeri 3 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017 sebanyak 288 siswa yang terdistribusi

secara homogen dalam sembilan kelas, yaitu kelas VII A sampai kelas VII I. Oleh

karena itu, pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling

(Fraenkel, Wallen, dan Hyun, 2012:  95) dan diperoleh dua kelas, yaitu kelas

VII B sebagai kelas eksperimen yang mengikuti pembelajaran dengan

menggunakan pendekatan kontekstual dan kelas VII A sebagai kelas kontrol yang

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan deduktif.

B. Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimen semu (quasi

experiment) dengan menggunakan pretest-posttest control group design.

Dalam Fraenkel, Wallen, dan Hyun (2012: 272) desain penelitian disajikan dalam

Tabel 3.1.
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Tabel 3.1 Desain Penelitian

Pretest Perlakuan Posttest
Treatment group O X1 O
Control group O X2 O

Keterangan:
O = skor kemampuan komunikasi matematis
X1 = pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual
X2 = pembelajaran menggunakan pendekatan deduktif

C. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian ini adalah :

1. Tahap Persiapan Penelitian

Tahap-tahap persiapan penelitian ini adalah :

a. Mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pembelajaran matematika

di kelas VII SMP Negeri 3 Metro.

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) penelitian.  RPP ini

dibuat sesuai dengan model yang akan digunakan selama penelitian ini,

yaitu RPP pendekatan kontekstual dan pendekatan deduktif.

c. Memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan penelitian, menilai

keadaan lapangan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

d. Melakukan validasi instrumen.

e. Melakukan uji coba soal tes.

f. Melakukan perbaikan instrumen bila diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap-tahap pelaksanaan penelitian ini adalah :

a. Mengadakan pretest di kelas eksperimen dan kelas kontrol.
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b. Memberikan perlakuan pada kelas kontrol dan eksperimen.  Untuk kelas

eksperimen menggunakan pendekatan kontekstual sedangkan untuk kelas

kontrol menggunakan pendekatan deduktif.

c. Mengadakan posttest pada kelas kontrol dan eksperimen.

3. Tahap Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data kuantitatif.

b. Mengolah dan menganalisis data penelitian.

c. Mengambil kesimpulan.

D. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini berupa data skor kemampuan komunikasi matematis

awal diperoleh melalui pretest dan data skor kemampuan komunikasi matematis

setelah mengikuti pembelajaran diperoleh melalui posttest. Teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes.  Tes diberikan

sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) pembelajaran pada kelas eksperimen dan

kelas kontrol.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal kemampuan

komunikasi matematis. Bentuk instrumen tes yang digunakan dalam penelitian

ini adalah tipe uraian dan setiap soal memiliki satu atau lebih indikator komu-

nikasi matematis. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini harus

memenuhi kriteria tes yang baik, yaitu valid, reliabel, memiliki daya pembeda

yang baik, serta tingkat kesukaran dengan kriteria mudah, sedang, atau sukar.
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1. Validitas Instrumen

Dalam penelitian ini, validitasnya didasarkan pada validitas isi (content validity).

Untuk memeriksa validitas isi, instrumen tes dinilai oleh guru mata pelajaran

matematika kelas VII SMP Negeri 3 Kota Metro dengan pertimbangan bahwa

guru tersebut mengetahui dengan benar kurikulum SMP. Suatu tes dikategorikan

valid jika butir-butir tesnya sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator

pembelajaran yang diukur.  Kesesuaian isi tes dengan isi kisi-kisi tes yang diukur

dan kesesuaian bahasa yang digunakan dengan kemampuan bahasa yang dimiliki

siswa dinilai berdasarkan penilaian guru mitra dengan menggunakan

daftar cek (checklist). Berdasarkan penilaian guru mitra diperoleh bahwa

instrumen tes dalam penelitian ini dinyatakan valid. Dapat dilihat selengkapnya

pada Lampiran B.5 halaman 168.

Setelah semua soal dinyatakan valid, maka soal diujicobakan pada siswa yang

berada di luar sampel yaitu kelas VIII A. Kemudian, data yang telah diperoleh

diolah menggunakan bantuan Software Microsoft Excel 2007 untuk mengetahui

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran.

2. Reliabilitas Instrumen

Dalam Arikunto (2011: 109) untuk menentukan koefisien reliabilitas (r11) soal tipe

uraian digunakan rumus Cronbach Alpha, yaitu:

= 1 − ∑ dengan = ∑ − ∑
Keterangan :
r 11 = Koefisien reliabilitas instrumen tes

= Banyaknya butir soal
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= Varians Skor∑ =  Jumlah varians skor dari tiap-tiap butir soal
= Varians total skor

Koefisien reliabilitas suatu butir soal diinterpretasikan dalam Arikunto (2011:

195) disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Koefisien Reliabilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
0,00 – 0,20 Sangat rendah
0,21 – 0,40 Rendah
0,41 – 0,60 Sedang
0,61 – 0,80 Tinggi
0,81 – 1,00 Sangat tinggi

Setelah soal tes diujicobakan dan dihitung koefisien reliabilitasnya dengan

Software Microsoft Excel diperoleh bahwa koefisien reliabilitas instrumen tes ini

adalah 0,73. Dengan demikian derajat reliabilitas instrumen tes mempunyai

kriteria tinggi, sehingga instrumen tes ini dapat digunakan. Hasil perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.1 halaman 173.

3. Daya Pembeda

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa yang

mempunyai kemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kemampuan rendah.

Daya pembeda butir dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya tingkat

diskriminasi atau angka yang menunjukkan besar kecilnya daya pembeda.

Setelah diketahui skor hasil tes uji coba, nilai daya pembeda tiap butir soal

dihitung menggunakan persamaan berikut (Arifin, 2011:133).

DP = KA − KB
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Keterangan :
DP : nilai daya pembeda suatu butir soalKA : rata-rata skor suatu butir soal dari kelompok atasKB : rata-rata skor suatu butir soal dari kelompok bawah
Skor maks : skor maksimum suatu butir soal

Pengelompokan siswa menjadi kelompok atas dan kelompok bawah disesuaikan

dengan nilai yang diperoleh siswa. Setelah diperoleh data uji coba soal, maka data

nilai siswa diurutkan dari nilai yang tertinggi ke nilai terendah. Kemudian

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

siswa yang memperoleh nilai terendah (kelompok bawah).

Menurut Arifin (2011: 133) hasil perhitungan indeks daya pembeda diinterpretasi

berdasarkan klasifikasi yang tertera dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Daya Pembeda (DP) Kriteria
-1,00 – 0,19 Jelek
0,20 – 0,29 Sedang
0,30 – 0,39 Baik
0,40 – 1,00 Sangat baik

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa koefisien

daya pembeda tes berada pada interval 0,30 – 1,00.  Hal ini menunjukkan bahwa

instrumen tes yang di ujicobakan memiliki daya pembeda yang baik dan sangat

baik, sehingga instrumen tes dapat digunakan.  Hasil perhitungan selengkapnya

dapat dilihat pada Lampiran C.2 halaman 175.
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4. Tingkat Kesukaran (TK)

Tingkat kesukaran soal adalah perbandingan antara banyaknya penjawab pilihan

benar dengan banyaknya penjawab pilihan lain yang digunakan.  Hal ini

dilakukan untuk menentukan seberapa besar derajat kesukaran yang dimiliki suatu

butir soal.  Menurut Sudijono (2008: 372), indeks tingkat kesukaran butir soal

dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

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

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria

indeks kesukaran menurut Sudijono (2008: 372) tertera dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Tingkat Kesukaran (TK) Interpretasi
0,00 – 0,15 Sangat Sukar
0,16 – 0,30 Sukar
0,31 – 0,70 Sedang
0,71 – 0,85 Mudah
0,86 – 1,00 Sangat Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa tingkat

kesukaran tes sebesar 0,31 – 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes

yang diujicobakan memiliki tingkat kesukaran mudah dan sedang. Hasil

perhitungan tingkat kesukaran uji coba dapat dilihat pada Lampiran C.2 halaman

175.
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Setelah dilakukan analisis reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran

terhadap soal tes kemampuan komunikasi matematis siswa diperoleh bahwa

instrumen tes telah memenuhi kriteria valid dan reliabel, serta setiap butir tes telah

memenuhi daya pembeda dan tingkat kesukaran yang ditentukan, maka soal tes

kemampuan komunikasi matematis yang disusun telah layak digunakan untuk

mengumpulkan data kemampuan komunikasi matematis.

F. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, data yang diperoleh dari

hasil tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir dianalisis untuk

mendapatkan skor peningkatan (gain) pada kedua kelas. Analisis ini bertujuan

untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa

pada kelas eksperimen yaitu menggunakan pendekatan kontekstual dan kelas

kontrol yaitu menggunakan pendekatan deduktif. Dalam Hake (1998: 65)

besarnya peningkatan dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (normalized

gain) yaitu :

= − −
Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan klasifikasi

dari Hake (1998: 65) yang tertera dalam Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kriteria Indeks Gain

Indeks Gain (g) Kriteria
0,71 – 1,00 Tinggi
0,31 – 0,70 Sedang
0,00 – 0,30 Rendah
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Hasil perhitungan skor gain kemampuan komunikasi matematis siswa

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.5 halaman 184 dan Lampiran C.6

halaman 186.

Dalam penelitian ini, analisis data diawali dengan uji normalitas sebagai syarat

agar bisa dilakukan uji parameter. Sugiyono (2014:  150) mengemukakan bahwa

statistik parametrik memerlukan terpenuhi banyak asumsi, yang pertama adalah

data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal dan selanjutnya dalam

penggunaan salah satu test mengharuskan data dua kelompok yang diuji harus

homogen. Setelah dilakukan uji normalitas dan diperoleh bahwa data berasal dari

populasi yang berdistribusi normal maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas.

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian dilakukan uji

parameter yaitu dengan menggunakan parameter rata-rata. Apabila data berasal

dari populasi yang tidak berdistribusi normal maka dilakukan uji non-parameter.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data gain kemampuan komunikasi

matematis berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak dengan

rumusan hipotesisnya sebagai berikut:

Ho :  data gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : data gain berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Dalam Sudjana (2005:  272-273) untuk menguji hipotesis di atas dapat digunakan

uji Chi-Kuadrat dengan statistik uji:
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= ( – )
Keterangan:

=  frekuensi pengamatan
=  frekuensi yang diharapkan
=  banyaknya pengamatan

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika < dimana= ( , ) diperoleh dari tabel Chi-Kuadrat dengan taraf nyata α = 0,05

dan dk = k-3.

Setelah dilakukan pengujian normalitas pada data gain kemampuan komunikasi

matematis diperoleh hasil seperti yang disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Hasil Uji Normalitas Data Gain Kemampuan Komunikasi
Matematis

Kelompok
Penelitian

Keputusan uji
H0

Kesimpulan

Eksperimen 5,91 7,81 Diterima Normal

Kontrol 7,09 7,81 Diterima Normal

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua data gain berasal dari populasi

yang berdistribusi normal. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.7 halaman 188 dan Lampiran C.8 halaman 191.

2. Uji Homogenitas

Dalam penelitian ini, uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah

kedua data gain memiliki varians yang sama atau tidak dengan rumusan hipotesis

statistiknya adalah:
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Ho : =
H1 : ≠

Dalam Sudjana (2005: 249-250) untuk menguji hipotesis di atas dapat digunakan

uji-F dengan statistik uji:

=
Keterangan:

= varians terbesar
= varians terkecil

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika < dengan =
⅟₂ ( – , – ) serta taraf nyata α = 0,05. Dalam hal lainnya, H0 ditolak.

Hasil perhitungan uji homogenitas kemampuan komunikasi matematis disajikan

pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Hasil Uji Homogenitas Data Gain Kemampuan Komunikasi
Matematis

Kelompok
Penelitian Varians Keputusan Uji Kesimpulan

Eksperimen 0,05
1,25 1,84 H0 diterima

Kedua populasi
memiliki varians

yang samaKontrol 0,04

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua populasi memiliki varians yang

sama. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.9 halaman

194.
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3. Uji Hipotesis

a. Uji Hipotesis Pertama (Uji Kesamaan Dua Rata-Rata)

Setelah melakukan uji prasyarat yakni uji normalitas diketahui bahwa data gain

kemampuan komunikasi matematis siswa berdistribusi normal maka dilakukan uji

statistik parametrik yaitu uji kesamaan dua rata-rata.  Pembelajaran dengan

menggunakan pendekatan kontekstual dikatakan efektif apabila rata-rata

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa lebih tinggi dari rata-rata

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan deduktif. Dalam hal ini, uji

kesamaan dua rata-rata yang digunakan adalah uji pihak kanan dengan rumusan

hipotesis statistik sebagai berikut:

H0 : µ1 = µ2

H1 : µ1 > µ2

Keterangan:
µ1 = rata-rata peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual
µ2 = rata-rata peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan deduktif

Selanjutnya, diketahui pula bahwa data gain kemampuan komunikasi matematis

memiliki varians yang sama. Dalam Sudjana (2005:  243) pengujian hipotesis di

atas dilakukan menggunakan Uji-t dengan statistik uji sebagai berikut:

t = x1-x2

s 1
n1

+ 1
n2

dengan s2=
n1-1 s1

2+ n2-1 s2
2

n1+n2-2

Keterangan:̅ = rata-rata skor kelas eksperimen̅ = rata-rata skor kelas kontrol
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n1 = banyaknya subyek kelas eksperimen
n2 =  banyaknya subyek kelas kontrol

= varians pada kelas eksperimen
= varians pada kelas kontrol
= varians gabungan

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika < dengan = ( , )
dan taraf signifikansi = 0,05 serta dk = (n1+ n2 – 2). Hasil perhitungan Uji-t

data kemampuan komunikasi matematis selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.10 halaman 196.

b. Uji Hipotesis Kedua (Uji Proporsi)

Diketahui bahwa data kemampuan komunikasi matematis yang diperoleh

berdistribusi normal, maka untuk mengetahui apakah proporsi siswa yang

memiliki peningkatan kemampuan komunikasi matematis dengan baik

(memperoleh skor gain minimal 0,31 atau memiliki kriteria gain minimal sedang)

pada pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual adalah  lebih dari 60%

dilakukan uji proporsi dengan rumusan hipotesisnya adalah:

H0 : = 0,60 (Siswa yang memiliki peningkatan kemampuan komunikasi

matematis yang baik pada pembelajaran menggunakan pendekatan

kontekstual adalah 60% ).

H1 : > 0,60 (Siswa yang memiliki peningkatan kemampuan komunikasi

matematis yang baik pada pembelajaran menggunakan pendekatan

kontekstual lebih dari 60% )

Dalam Sudjana (2005: 234) untuk menguji hipotesis di atas digunakan uji

proporsi satu pihak, yaitu pihak kanan dengan statistik uji:
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= − 0,600,60(1 − 0,60)
Keterangan:
x = banyaknya siswa yang memiliki peningkatan kemampuan komunikasi

matematis dengan baik
n = banyaknya siswa dikelas sampel
0,60 = proporsi yang diharapkan memiliki peningkatan kemampuan komunikasi

dengan baik

Kriteria pengujian tolak H0 jika > dengan = , dan taraf

signifikansi α = 0,05, untuk z , α diperoleh dari daftar normal baku. H0 diterima

untuk nilai z lainnya. Hasil perhitungan uji proporsi selengkapnya dapat dilihat

pada Lampiran C.11 halaman 199.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa

pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual efektif ditinjau dari

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII SMP Negeri 3 Metro pada

semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran

menggunakan pendekatan kontekstual lebih tinggi daripada peningkatan

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran meng-

gunakan pendekatan deduktif.  Serta proporsi siswa yang memiliki peningkatan

kemampuan komunikasi yang baik lebih dari 0,60.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, penelitian ini memberikan saran-saran

sebagai berikut:

1. Kepada guru, pendekatan kontekstual dapat digunakan sebagai salah satu

alternatif dalam pembelajaran matematika untuk membantu siswa dalam

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, dalam pelaksanaannya

guru harus memahami setiap komponen yang ada dalam pembelajaran

menggunakan pendekatan kontekstual dan juga harus diimbangi dengan
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pengelolaan kelas dan waktu yang tepat agar suasana belajar semakin kondusif

sehingga memperoleh hasil yang optimal.

2. Kepada peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian mengenai efektivitas

pendekatan kontekstual ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis,

hendaknya dalam pelaksanaan pembelajarannya siswa dikondisikan terlebih

dahulu agar lebih siap untuk belajar sehingga siswa dapat mengikuti

pembelajaran dengan baik dan juga pembagian waktu yang telah ditentukan

dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, untuk memperoleh gambaran

perkembangan kemampuan siswa secara akurat selama pembelajaran

berlangsung disarankan untuk membuat berbagai instrumen penilaian autentik di

setiap pertemuan.
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