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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA 

 

 

Oleh 

 

AYU SUMUNARINGTIASIH 

 

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model 

Problem Based Learning atau PBL terhadap kemampuan komunikasi matematis 

siswa.  Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam 

mengomunikasikan gagasan, ide dan pemahamannya tentang konsep matematika 

yang dilihat melalui kemampuan siswa dalam menggambar (drawing), menulis 

(written text) dan ekspresi matematika (mathematical expression).  Populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 Punggur tahun ajaran 

2016/2017 yang terdistribusi dalam delapan kelas.  Sampel penelitian ini adalah 

siswa kelas VII.1 dan VII.2 yang diambil dengan teknik purposive sampling  

Penelitian ini menggunakan desain pretest-posttest control group design.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa model PBL 

berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

Kata kunci: model problem based learning, komunikasi matematis 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan, manusia dapat mengembangkan 

potensi dan keterampilan di dalam dirinya.  Dalam mengembangkan potensi ter-

sebut, diperlukan suatu proses pembelajaran.  Demikian pentingnya pendidikan, 

pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana 

tercantum dalam Permendikbud tahun 2016 Nomor 21.  Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, ke-pribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa negara. 

 

Disebutkan juga dalam Permendikbud tahun 2016 Nomor 21, pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ber-

tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  Untuk tercapainya tujuan pendidikan diperlukan adanya 

suatu pembelajaran, salah satunya pembelajaran matematika. 
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Matematika merupakan salah satu dari bidang studi yang menduduki peranan 

penting dalam dunia pendidikan.  Matematika perlu diberikan kepada siswa di 

semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.  Sesuai 

dengan yang disebutkan dalam Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 345), 

bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja-

sama.  Kemampuan-kemampuan tersebut diperlukan siswa untuk mempersiapkan 

diri menghadapi perubahan-perubahan keadaan di dalam kehidupan dan dunia 

yang selalu terus berubah dan berkembang.  

 

Tujuan pembelajaran matematika yang dirumuskan dalam Permendibud Nomor 

58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Tsanawiyah 

adalah agar peserta didik memiliki kemampuan mengomunikasikan gagasan, 

penalaran serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan 

kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas 

keadaan atau masalah.  Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika, salah 

satu aspek yang harus dikuasai siswa adalah kemampuan komunikasi matematis. 

 

Kemampuan komunikasi matematis diperlukan siswa untuk menyampaikan ide, 

situasi dalam rangka merefleksikan pemahaman matematik dengan berbagai 

bentuk baik tulisan, lisan, grafik, dan lain sebagainya, untuk menyelesaikan 

masalah matematis.  Mengingat pentingnya kemampuan komunikasi matematis 

tersebut, seharusnya seorang guru dapat membangun kemampuan komunikasi 

matematis siswanya.  Komunikasi matematis yang dimiliki siswa dapat menentu-
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kan apakah siswa dapat menyelesaikan permasalahan matematika atau tidak.  

Namun, sangat memprihatinkan jika melihat bahwa kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang masih rendah.  

 

Kemampuan komunikasi matematis yang masih rendah diperlihatkan pada hasil 

survey Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2012, skor 

untuk kemampuan matematika adalah 375, peringkat ke 64 dengan skor rata-rata 

matematika dunia 494 (OECD, 2013: 19). PISA fokus kepada kemampuan siswa 

dalam menganalisa, memberi alasan, dan menyampaikan ide secara efektif, 

merumuskan, memecahkan, dan menginterpretasikan masalah-masalah 

matematika dalam berbagai bentuk dan situasi yang berkaitan dengan kemampuan 

komunikasi matematis.  Kemampuan komunikasi matematis siswa yang masih 

rendah terjadi pula di SMP Negeri 1 Punggur.  Berdasarkan wawancara terhadap 

guru matematika, diperoleh informasi bahwa siswa masih sulit untuk 

menyeslesaikan masalah secara sistematis dan menginterpretasikannya ke dalam 

bahasa lisan maupun tulisan yang mudah untuk dipahami.  Meskipun kurikulum 

yang diterapkan sekolah sudah menggunakan kurikulum 2013, namun 

kenyataannya guru masih mengajar dengan model pembelajaran yang telah lama 

diterapkan oleh guru.  Guru menggunakan buku paket, mengajarkan halaman per -

halaman sesuai dengan apa yang tertulis di buku paket.  Hal tersebut menye-

babkan siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

 

Salah satu penyebab rendahnya komunikasi matematis siswa yaitu mayoritas 

pembelajaran matematika masih berpusat pada guru.  Guru sering kali menempat-

kan siswa sebagai penerima informasi (pasif) dan guru sebagai pemberi informasi 
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(aktif).  Guru menjelaskan materi pelajaran dan memberikan contoh soal ke-

mudian memberikan latihan soal yang proses penyelesaiannya mirip dengan 

contoh soal.  Jadi, siswa hanya terbiasa menerima pelajaran dari guru dan hanya 

bisa menyelesaikan soal-soal rutin saja sehingga kemampuan dan potensi siswa 

kurang tereksplor dengan baik.  Padahal disebutkan dalam kemendikbud tahun 

2013, pada pembelajaran saat ini, telah dilakukan penyempurnaan pola pikir, yaitu 

komunikasi yang terjalin dalam pembelajaran bersifat interaktif dan yang menjadi 

pusat pembelajaran adalah siswa.  Siswa perlu memecahkan banyak masalah agar 

terbiasa dengan  prosesnya.  Siswa yang kurang memiliki kemampuan dalam 

menyimak, sering kali akan merasa bosan ketika guru terus-menerus menjelaskan 

materi yang ingin disampaikan.  Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya 

inovasi dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan 

matematis siswa. 

 

Salah satu inovasi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengubah model 

pembelajaran di kelas.  Model pembelajaran yang perlu diterapkan adalah model 

pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif dalam mengomunikasikan ide 

matematisnya dan mengekspresikan suatu permasalahan ke dalam bentuk 

matematika dengan baik. 

 

Menurut Nurbaiti, dkk (2016: 5), PBL dapat membantu siswa dalam menyadari 

suatu masalah yang ada di sekitarnya, serta dapat meningkatkan aktivitas siswa di 

kelas dengan tidak hanya mendengar, mencatat, dan menghafal apa yang guru 

jelaskan saja namun siswa pun akan terlibat secara aktif dalam pembelajarannya, 
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baik dalam hal mengomunikasikan ide matematisnya maupun dalam menyajikan 

hasil pembelajaran yang mereka peroleh. 

 

PBL memiliki fokus utama yaitu memposisikan guru sebagai perancang dan 

organisator pembelajaran, sehingga siswa mendapat kesempatan untuk memahami 

dan memakai matematika melalui aktivitas belajar (Herman, 2006:4).  PBL 

dengan strategi pembelajaran secara berkelompok pada setiap pertemuan, 

menjadikan siswa terbiasa untuk mengomunikasikan suatu masalah ke dalam 

bahasa matematika berdasarkan pengetahuan yang telah di dapat sebelumnya.  

PBL juga merupakan salah satu model pembelajaran yang disarankan dalam 

kurikulum 2013 untuk diterapkan pada proses pembelajaran di kelas. 

 

Berdasarkan uraian di atas, yang diperlukan adalah peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika dan model pembelajaran 

PBL merupakan salah satu alternatifnya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

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

PBL berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

SMP Negeri 1 Punggur?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penerapan model PBL terhadap peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau konstribusi nyata 

bagi kemajuan pembelajaran matematika di masa yang akan datang, 

utamanya pada peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa.  

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Dapat dijadikan alternatif model pembelajaran matematika dalam 

menigkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang sejenis. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 
Ruang Lingkup Penelitian ini adalah : 

1. Problem Based Learning (PBL)  

Model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalahan – masalah 

matematis yang kontekstual, sebagai konteks bagi siswa untuk belajar dan 

memperoleh pengetahuan serta konsep yang esensial dari materi pelajaran.  

Tahap-tahap yang digunakan model PBL yaitu: orientasi siswa pada masalah, 

mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing pengalaman 

individual/kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan 

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 
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2. Kemampuan komunikasi matematis 

Kemampuan komunikasi matematis yang akan diteliti adalah kemampuan 

komunikasi tertulis yang meliputi kemampuan menggambar, menulis, dan 

ekspresi matematika. Indikator yang digunakan yaitu:  

1. Menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah 

menggunakan gambar (drawing). 

2. Menyatakan solusi dalam bentuk aljabar secara tertulis (mhatematical 

expression). 

3. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara tulisan (written text). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Model Problem Based Learning (PBL) 

 

Menurut Sugiarso (2005: 35), PBL adalah suatu kegiatan pembelajaran yang 

berpusat pada masalah.  Sedangkan Tan dalam Rusman (2012: 232) menyatakan 

bahwa PBL merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan 

untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk 

menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada.  Dalam model 

PBL, siswa dihadapkan pada permasalahan-permasalahan praktis sebagai pijakan 

dalam belajar atau dengan kata lain siswa belajar melalui permasalahan-per-

masalahan (Wena, 2011: 91).  Siswa diajak berpikir bagaimana cara menyelesai-

kan masalah melalui fase – fase yang terdapat dalam model PBL.  Siswa diberi 

kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya, sedangkan guru 

hanya bertindak sebagai fasilitator. 

 

Berdasarkan pada pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa model PBL 

adalah suatu model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah – 

masalah matematis yang kontekstual, sebagai konteks bagi siswa untuk belajar 

dan memperoleh pengetahuan serta konsep yang esensial dari materi pelajaran.  
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Herman (2007: 49) menyatakan bahwa PBL mempunyai lima karakteristik antara 

lain: (1) Memposisikan siswa sebagai pemecah masalah melalui kegiatan 

kolaboratif; (2) Mendorong siswa untuk mampu menemukan masalah dan 

mengelaborasinya dengan mengajukan dugaan-dugaan  dan merencanakan 

penyelesaian; (3) Memfasilitasi siswa untuk mengekspolarasi berbagai alternatif 

penyelesaian dan impikasinya serta mengumpulkan dan mendistribusikan in-

formasi; (4) Melatih siswa untuk terampil menyajikan temuan; (5) Membiasakan 

siswa untuk merefleksikan tentang efektivitas cara berpikir mereka dan 

menyelesaikan masalah.  

 

Tahap-tahap Problem Based Learning (PBL) yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu terdiri dari lima fase:  

Tabel 2.1 Fase-Fase Model PBL 

 

Fase Indikator Perilaku Guru 

1 Orientasi siswa pada 

masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang diperlukan dan memotivasi siswa 

terlibat pada aktivitas pemecahan masalah 

2 Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut  

3 Membimbing penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya sesuai seperti laporan, dan 

membantu mereka untuk berbagai tugas dengan 

temannya.  

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka gunakan. 

  Arends (2011: 411) 

  

 

Prametasari (2012: 24), menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah 

memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: (1) Siswa lebih memahami konsep 
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yang diajarkan sebab siswa sendiri yang menemukan konsep tersebut; (2) Siswa 

secara aktif terlibat dalam proses pemecahan masalah yang menuntut ketrampilan 

berpikir siswa yang lebih tinggi; (3) Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata 

yang dimiliki siswa sehingga siswa lebih bermakna; (4) Siswa dapat merasakan 

manfaat pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung 

dikaitkan dengan kehidupan nyata, hal ini dapat meningkatkan motivasi dan 

ketertarikan siswa terhadap materi yang dipelajari; (5) Menjadikan siswa lebih 

mandiri yang mampu memberikan aspirasi dan menerima pendapat orang lain, 

menanamkan sikap sosial yang positif diantara siswa; (6) Pengkondisian siswa 

dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap temannya sehingga 

pencapaian ketuntasan belajar siswa dapat diharapkan. 

 

Sedangkan, menurut  Hamnuri (2011: 114), keunggulan PBL dalam pembelajaran 

matematika yaitu : 

1. Merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran.  

2. Menantang kemampuan siswa serta kepuasan untuk menemukan pengtahuan 

baru bagi siswa,  

3. Meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa,  

4. Membantu siswa mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah 

dalam kehidupan nyata,  

5. Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan 

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan,  

6. Mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap hasil 

maupun proses belajarnya,  

7. Lebih menyenangkan dan disukai siswa,  
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8. Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kemampuan 

mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru,  

9. Memberikan kesempatan pada siswa utnuk mengaplikasikan pengetahan yang 

mereka miliki dalam dunia nyata,  

10. Mengembangkan minat siswa untuk secara teruss-menerus belajar meskipun 

pendidikan formal telah berakhir.”  

 

Berdasarkan kajian di atas dapat dikatakan bahwa model PBL merupakan salah 

satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. 

Model PBL ini dalam membangun pemahaman suatu konsep atau materi pada 

siswa dilakukan dengan cara mengajukan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

materi. 

 

2. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan 

penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang di-

maksud dapat dipahami.  Menurut Ramdani (2012: 48) bahwa komunikasi mate-

matika adalah kemampuan untuk berkomunikasi yang meliputi kegiatan 

penggunaan keahlian menulis, menyimak, menelaah, menginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide, simbol, istilah serta informasi matematika yang diamati melalui 

proses mendengar, mempresentasi, dan diskusi.  Demikian juga menurut Lateka 

(2012: 16) bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan 

mengkonstruksikan ide, pikiran atau pedapat dalam memahami konsep dan 

prosedur, memecahkan masalah atau melakukan penalaran, mengekspresikan ide– 
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ide matematika secara koheren kepada teman, guru dan lainnya melalui bahasa 

lisan atau tulisan. 

 

Ansari (2004: 83) menyatakan kemampuan komunikasi matematis terdiri dari dua 

aspek yaitu komunikasi lisan (talking) dan komunikasi tertulis (writing).  

Kemampuan komunikasi matematis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan komunikasi matematis tertulis.  Indikator untuk mengukur kemampu-

an komunikasi matematis mate-matis siswa terbagi ke dalam tiga kelompok, 

yaitu: (1) Menggambar/drawing, yaitu merefleksikan benda-benda nyata, gambar 

dan diagram ke dalam ide-ide matematika.  Atau sebaliknya, dari ide-ide mate-

matika ke dalam bentuk gambar atau diagram; (2) Ekspresi matematika/mathe-

matical expression, yaitu mengekspresikan konsep matematika dengan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika; (3) Me-

nulis/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. 

 

Dalam NCTM (2003: 1) disebutkan bahwa standar kemampuan komunikasi mate-

matis yang seharusnya dikuasai siswa adalah: (1) Mengekspresikan ide-ide 

matematika secara koheren dan jelas kepada siswa lain, guru dan lainnya;          

(2) Menggunakan bahasa matematika secara tepat dalam berbagai ekspresi mate-

matika; (3) Mengorganisasikan dan mengkonsolidasi pemikiran matematika dan 

mengkomunikasikan kepada siswa lain; (4) Menganalisis dan mengevaluasi pe-
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mikiran matematis dan strategi orang lain. Sedangkan menurut Sumarno (2010: 

6), indikator yang diperlukan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis 

adalah: 

a. Menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, 

simbol, idea, atau model matematik. 

b. Menjelaskan idea, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan. 

c. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. 

d. Membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis. 

e. Mengungkapka kembali suatu uraian atau paragrap matematika dalam bahasa 

sendiri. 

Dari uraian di atas, di dapatkan bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah 

kemampuan siswa dalam mengomunikasikan gagasan, ide dan pemahamannya 

tentang konsep matematika yang dilihat melalui kemampuan siswa dalam 

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

menulis (written text).  Indikator yang digunakan yaitu:  

a. Menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah menggunakan 

gambar (drawing). 

b. Menyatakan solusi dalam bentuk aljabar secara tertulis (mathematical 

expression). 

c. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara tulisan(written text). 

 

Proses komunikasi menurut Mahmudi (2006: 4), dapat membantu siswa 

membangun pemahamannya terhadap ide-ide matematika dan membuatnya 

mudah dipahami.  Komunikasi matematis juga merupakan salah satu tujuan pem-
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belajaran matematika sebagaimana dalam Permen 22 tahun 2001 tentang standar  

kompetensi lulusan dalam bidang matematika, yaitu: mengkomunikasikan ga-

gasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain. 

 

B. Kerangka Pikir 

Pada fase pertama, orientasi siswa pada masalah. Guru memotivasi siswa terlibat 

pada aktivitas penyelesaian masalah dengan memberikan contoh permasalahan-

permasalahan sehari – hari yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Hal 

tersebut akan menjadikan siswa memiliki rasa ingin tahu dalam mengikuti 

pembelajaran matematika. Pada langkah ini rasa ingin tahu matematis siswa akan 

berkembang. 

 

Pada fase kedua, guru mengorganisasikan siswa untuk belajar.  Guru memberikan 

masalah yang tertuang dalam LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) pada saat 

pembelajaran, kemudian siswa melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, 

dan tanggapan yang bervariasi untuk memecahkan masalah yang diberikan.  Hal 

tersebut akan mengembangkan kemampuan komunikasi siswa dalam merumuskan 

masalah. 

 

Pada fase ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok.  Guru 

mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan masalah 

dalam LKPD.  Sehingga membuat setiap siswa dalam kelompok termotivasi untuk 

aktif menyampaikan ide dan gagasannya dalam menggambarkan situasi masalah 

dan bersama – sama mendapatkan solusi masalah dalam bentuk tulisan. 
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Pada fase selanjutmya, siswa mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. 

Siswa berbagi tugas dengan temannya dalam merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan.  Kemudian mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas dan siswa lain menanggapi hasil tersebut.  Kegiatan 

tersebut dapat mendukung siswa menyampaikan dan menjelaskan ide, solusi, 

menggunakan bahasa matematika dan simbol secara tepat melalui lisan atau 

tulisan. Sehingga dapat mengembangkan komunikasi matematis siswa. 

 

Pada fase terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.  

Siswa membahas hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses 

penyelesesaian masalah yang merekan gunakan.  Sehingga terjadi tanya jawab 

antara guru dan siswa maupun antar siswa sehingga dapat mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa secara lisan. 

 

C. Anggapan Dasar 

 

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut: 

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

2016/2017 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum 2013. 

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis selain 

model pembelajaran tidak diperhatikan sehingga memberikan pengaruh yang 

sangat kecil dan dapat diabaikan. 
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D. Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pikir dan anggapan dasar di atas dapat dirumuskan bahwa, 

hipotesis dalam penelitian ini yaitu : model PBL berpengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Punggur.  Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas VII yang terdistribusi dalam delapan kelas yaitu 

kelas VII.1 – VII.8.  Pengambilan sampel diambil dengan menggunakan teknik 

purposive sampling dengan pengambilan sampel atas dasar pertimbangan bahwa 

kelas yang dipilih adalah kelas yang yang diajar oleh guru yang sama sehingga 

perlakuan yang diberikan relatif sama.  Berikut ini data guru yang mengajar mata 

pelajaran matematika di kelas VII. 

 

Tabel 3.1 Data Guru yang Mengajar Matematika Kelas VII. 

No Kelas Nama Guru 

1. VII.1 A. Ali Hanafiah, S. Pd 

2. VII.2 A. Ali Hanafiah, S.Pd 

3. VII.3 Hi. Purnomo, S. Pd 

4. VII.4 Hi. Purnomo, S. Pd 

5. VII.5 Drs. Sudarminto 

6. VII.6 Drs. Sudarminto 

7. VII.7 Tuti Warsih, S. Pd 

8. VII.8 Tuti Warsih, S. Pd 

 

 

Setelah berdiskusi dengan guru mitra, terpilih kelas VII.2 sebagai kelas 

eksperimen yang mendapatkan pembelajaran dengan model PBL dan kelas VII.1 
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sebagai kelas kontrol yang mendapatkan pembelajaran konvensioal. Kelas VII.1 

dan VII.2 masing-masing terdiri dari 32 siswa. 

 

B. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat.  Variabel 

bebasnya adalah model PBL sedangkan kemampuan komunikasi matematis 

sebagai variabel terikat. 

 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kelompok kontrol 

Pretes-Postes (The Pretest-Postest Control Group Design) sebagaimana yang 

dikemukakan Fraenkel dan Wallen (1993: 248) sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 The Pretest-Postest Control Group Design. 

Kelompok Pretes Variabel-bebas Postes 

E Y1 X Y2 

K Y1 C Y2 

 

Keterangan : 

E   : kelas eksperimen 

K   : kelas kontrol 

X  : kelas yang memperoleh pembelajaran PBL 

C  : kelas yang memperoleh pembelajaran non PBL 

Y1 : pretest  berupa tes kemampuan komunikasi matematis 

Y2 : postest  berupa tes kemampuan komunikasi matematis 

 

 

Sesuai dengan desain penelitian yang digunakan, penelitian ini melibatkan dua 

kelompok yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

Perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen yang disebut kelas 

eksperimen adalah pembelajaran matematika dengan menggunakan model PBL, 
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sedangkan pada kelompok kontrol yang disebut kelas kontrol dengan 

menggunakan model pembelajaran yang non PBL.  

 

C. Prosedur Penelitian 

 

Adapun tahapan-tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Tahap Persiapan 

a. Orientasi sekolah, untuk melihat kondisi lapangan seperti berapa kelas yang 

ada, jumlah siswanya, serta cara mengajar guru matematika selama 

pembelajaran. 

b. Menyusun proposal penelitian. 

c. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta bahan ajar untuk 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

d. Membuat instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. 

e. Mengonsultasikan bahan ajar dan instrumen dengan dosen pembimbing dan 

guru bidang studi matematika. 

f. Melakukan uji coba instrumen penelitian. 

g. Menganalisis Instrumen. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Mengadakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Melaksanakan pembelajaran matematika dengan model PBL pada kelas 

eksperimen dan model pembelajaran yang non PBL pada kelas kontrol. 

c. Memberikan posttest pada kelas eksprimen maupun kontrol. 
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3. Tahap Pengolahan Data 

a. Mengolah dan menganalisis hasil data yang diperoleh dari masing-masing 

kelas. 

b. Membuat laporan. 

 

D. Data Penelitian 

 

Data dalam penelitian ini adalah data skor kemampuan komunikasi matematis 

siswa yang diperoleh dari tes kemampuan komunikasi matematis pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tes, yaitu teknik 

pengumpulan data dengan memberikan sejumlah item pertanyaan mengenai 

materi yang telah diberikan kepada subjek penelitian.  Tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis 

siswa.  Tes yang diberikan kepada siswa secara individual, diberikan sebelum 

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

dan kelas kontrol.  

 

F. Instrumen Penelitian 

 
Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe uraian yang terdiri 

dari lima soal.  Tes yang diberikan pada setiap kelas baik soal-soal untuk pretest 

dan postest sama.  Sebelum penyusunan tes kemampuan komunikasi matematis, 

terlebih dahulu dibuat kisi-kisi soal tes kemampuan komunikasi matematis.  
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Pedoman penskoran kemampuan komunikasi matematis siswa terdapat pada 

Tabel. 3.3 

 

Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Skor 

 

Menggambar (Drawing) 

 

Ekspresi Matematika 

(Mathematical 

Expression) 

Menulis 

(Written Texts) 

 

0 
Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan tidak memahami konsep 

sehingga informasi yang diberikan  tidak memiliki arti.  

1 Hanya sedikit dari gambar, 

tabel, atau diagram yang 

benar 

Hanya sedikit dari 

pendekatan matematika 

yang benar 

Hanya sedikit dari 

penjelasan yang 

benar 

2 Membuat 

gambar,diagram, atau tabel 

namun 

kurang lengkap dan benar 

Membuat pendekatan 

matematika dengan 

benar, namun salah 

dalam mendapatkan 

solusi 

Penjelasan secara 

matematis masuk 

akal namun hanya 

sebagian yang 

lengkap dan benar 

3 Membuat 

gambar, diagram, atau tabel 

secara 

lengkap dan benar 

Membuat  pendekatan 

matematika dengan 

benar, kemudian 

melakukan perhitungan 

atau mendapatkan solusi 

secara lengkap dan benar 

Penjelasan secara 

matematis tidak 

tersusun secara 

logis atau terdapat 

sedikit 

kesalahan bahasa 

 

4 - - Penjelasan secara 

matematis masuk 

akal dan jelas serta 

tersusun secara 

sistematis 

Skor 

Maksimal 
3 3 4 

(Diadaptasi dari Mella, 2014) 

 

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat maka instrumen tes yang digunakan 

dalam penelitian ini harus baik, diantaranya harus memenuhi validitas, reliabilitas, 

daya beda, dan taraf kesukaran instrumen tes yang telah ditentukan. 

 

1. Validitas 

 

Validitas instrumen tes yang digunakan adalah validitas isi, yaitu ditinjau dari 

kesesuaian isi instrumen tes dengan indikator – indikator kemampuan komunikasi 

matematis yang hendak diukur.  Dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran 
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matematika kelas VII SMP Negeri 1 Punggur mengetahui dengan benar 

kurikulum SMP, maka validitas instrumen tes ini didasarkan pada penilaian guru 

mata pelajaran matematika.  Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan 

daftar check list oleh guru mata pelajaran matematika.  Tes dapat dikategorikan 

valid apabila butir-butir tesnya dinyatakan sesuai dengan kompetensi dasar dan 

indikator yang diukur berdasarkan penilaian guru mitra.  Hasil penilaian terhadap 

tes menunjukkan bahwa tes yang digunakan untuk mengambil data telah 

memenuhi validitas isi (Lampiran B.4). 

 

Setelah soal tes dinyatakan valid, maka perangkat tes diujicobakan.  Uji coba 

dilakukan diluar sampel penelitian, yaitu kelas IX.1.  Setelah diujicobakan, diukur 

tingkat reabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal dengan menggunakan 

bantuan Software Microsoft Excel.  

 

2. Reliabilitas 

 

Suatu instrumen dikatakan mempunyai nilai reliabilitas tinggi, apabila tes yang 

dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur apa yang hendak dituju.  

Pengukuran koefisien reliabilitas dalam penelitian ini digunakan rumus Alpha 

dalam Sudijono (2008: 208), yaitu: 

    (
 

   
) (  

∑  
 

  
 ) 

keterangan: 

    : koefisien reliabilitas tes 

n : banyaknya butir soal 

∑  
  : jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
  :  varians total 
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dimana: 

22

2
























N

X

N

X ii

t

 

keterangan : 

2

t  : varians total 

N  : banyaknya data  

 Xi : jumlah semua data  

 Xi
2
 : jumlah kuadrat semua data 

 

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen dapat 

dipercaya atau diandalkan dalam penelitian.  Menurut Sudijono, pemberian 

interpretasi terhadap koefisien reliabilitas tes (r11) pada umumnya digunakan 

ketentuan, apabila r11 ≥ 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang baik.  Sebaliknya, 

apabila r11 < 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya 

dinyatakan belum memiliki tingkat reliabilitas yang baik. 

 

Setelah dilakukan perhitungan pada instrumen tes yang diujicobakan diperoleh 

nilai r11 = 0, 85.  Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dinyatakan bahwa 

instrumen tes memiliki reablilitas yang baik dan sudah layak digunakan untuk 

mengumpulkan data.  Hasil perhitungan reabilitas instrumen tes selengkapnya 

dapat dilhat pada Lampiran C. 1. 

 

3. Daya Pembeda 

 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dengan siswa yang mempunyai 
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kemampuan rendah.  Untuk menghitung indeks daya pembeda, terlebih dahulu 

diurutkan dari siswa yang memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang 

memeperoleh nial terendah. Kemudian diambil 27% siswa yang memperoleh nilai 

tertinggi (disebut kelompok atas) dan 27% siswa yang memperoleh niali terendah 

(disebut kelompok bawah). Azwar (2007: 138) menungkapkan, menghitung 

indeks daya pembeda ditentukan dengan rumus: 

   
   
  
 
   
  

 

Keterangan : 

 

DP   : indeks daya pembeda butir soal tertentu 

    : jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah 

    : jumlah skor ideal kelompok atas 

      : jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

    : jumlah skor ideal kelompok bawah 

 

 

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang 

tertera dalam tabel berikut : 

 

Tabel 3.4 Interpretasi Indeks Daya Pembeda. 

Nilai Interpretasi 

        Sangat Buruk 

             Buruk 

             Agak baik, perlu revisi 

             Baik 

         Sangat Baik 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh indeks daya pembeda memiliki interpretasi baik 

dan sangat baik.  Hasil perhitungan daya pembeda butir soal selengkapnya dapat 

dilhat pada Lampiran C.2 
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4. Tingkat kesukaran 

 

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir 

soal.  Suatu tes dikatakan baik jika memiliki derajat kesukaran sedang, yaitu tidak 

terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Seperti yang dikemukakan Arikunto (2011: 

208) untuk menghitung indeks kesukaran suatu butir soal digunakan rumus : 

 

  
 

  
 

Dimana : 

P : indeks kesukaran 

B : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS : jumlah seluruh siswa peserta tes 

 

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria 

indeks kesukaran sebagai berikut : 

Tabel 3.5 Interpretasi Indeks Tingkat Kesukaran. 

 

Nilai Interpretasi 

            Sukar 

            Sedang 

            Mudah 

        Arikunto (2011: 210). 

Diperoleh indeks tingkat kesukaran tes dengan interpretasi mudah, sedang dan 

sukar.  Hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal selengkapnya dapat dilhat 

pada Lampiran C.2. 
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Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba 

 

No 

Soal 
Reliabilitas Daya Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 

Kesimpulan 

1 

0,85 

(Reliabilitas 

baik) 

0,33 (baik) 0,73(mudah) Dipakai 

2 0,34 (baik) 0,61 (sedang) Dipakai 

3 0,38 (baik) 0,69 (sedang) Dipakai 

4 0,53 (sangat baik) 0,69 (sedang) Dipakai 

5a 0,64 (sangat baik) 0,41 (sedang) Dipakai 

5b 0,32 (baik) 0,29 (sukar) Dipakai 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari instrumen 

tes kemampuan komunikasi yang diberikan kepada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Data yang diperoleh dari hasil pretest dan postest dianalisis 

untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan kemampuan komunikasi 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

 

Menurut Hake dalam Widiarti (2015: 30) besarnya peningkatan dihitung dengan 

rumus gain ternormalisasi ( normalized gain ) = g, yaitu: 

 

  
                           

                                   
 

 

Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan 

klasifikasi dari Hake dalam Widiarti, (2015: 30 ) seperti terdapat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 3.7 Klasifikasi Gain ( g ). 

Besarnya g Interpretasi 

g > 0.7 Tinggi 

0.3 < g ≤ 0.7 Sedang 
3.0g  Rendah 
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Dari data skor pretest dan postest yang diperoleh, daat diketahui  gain dari 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  Pada kelas eksperimen, terdapat 19 skor gain yang memiliki interpretasi 

tinggi dan 13 skor gain  dengan interpretasi sedang.  Sedangkan pada kelas 

kontrol, 21 skor gain dengan interpretasi sedang dan 11 lainnya tinggi.  Data skor 

gain tersebut akan digunakan dalam menguji hipotesis penelitian.  Namun, 

sebelum dilakukan pengujian hipotesis data kemampuan komunikasi siswa, 

dilakukan pengujian normalitas dan homogenitas terlebih dahulu.  Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal dan homogen.  Hal ini juga menentukan uji yang 

digunakan dalam pengujian hipotesis. 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel, kelas 

dengan model pembelajaran PBL dan model non PBL berasal dari populasi 

berdistribusi normal atau tidak.  Berikut langkah – langkah  uji normalitas : 

Hipotesis :  

 Ho : data gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 H1  : data gain tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Taraf Signifikan : α = 0,05 

Statistik Uji : 

 

 

 

 







k

i Ei

EiOi
X

1

2
2 )(
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Keterangan:  

X
2  

= nilai chi-kuadrat 

Oi  = frekuensi observasi 

Ei  = frekuensi harapan 

 k  = banyaknya kelas interval 

 

 

Kriteria pengujian, jika tabelhitung XX 22   dengan dk = k – 3, maka data 

berdistribusi normal.  Setelah uji normalitas dilakukan terhadap data gain dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh : 

 

Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas Data Gain Kemampuan Komunikasi 

Matematis Siswa 

 

Kelompok 

Penelitian 
N                    H0 

Eksperimen 32 3,1619 7,81 Diterima 

Kontrol 32 4,2419 7,81 Diterima 

 

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa data gain dari kelas eksperimen dan 

kontrol berasal dari populasi yang besdistribusi normal.  Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.6 dan C.7. Dengan demikian dapat 

dilanjutkan dengan melakukan uji homogenitas. 

 

b. Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah dua sampel yang 

diambil mempunyai varians yang homogen atau tidak.  Untuk menguji 

homogenitas masing-masing data dilakukan dengan uji kesamaan dua varians 

dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0: 
2

2

2

1    (kedua populasi bersifat homogen)  
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H1 : 
2

2

2

1    (kedua populasi bersifat tidak homogen) 

Persamaan Uji:  

 

terkecilVarians

terbesarVarians
F 

 

 

Kriteria pengujian adalah: Tolak H0 jika Fhitung > Ftabel dimana distribusi F yang 

digunakan mempunyai dk pembilang = n1 – 1 dan dk penyebut = n2 – 1, dan 

terima H0 selainnya.  (Sudjana, 2005: 250).  Taraf Signifikan : α = 0,05.  Hasil uji 

homogenitas diperlihatkan pada tabel 3.9 

 

Tabel 3.9 Hasil Uji Homogenitas Data Gain Kemampuan Komunikasi 

Matematis Siswa 

 

Kelompok 

Penelitian 
Varians Fhitung Ftabel H0 

Eksperimen 0,032 
2,344 2, 04 Ditolak 

Kontrol 0,043 

 

Berdasarkan data dari tabel 3.9 diperoleh bahwa Fhitung > Ftabel . Hal ini berarti H0 

ditolak, sehinggan dapat disimpulkan bahwa data gain skor dari kemampuan 

komunikasi matematis memiliki varians yang tidak homogen.  Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C. 8. 

 

c. Uji Hipotesis 

 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, diperoleh bahwa data gain  

kemampuan komunikasi matematis siswa berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal namun memiliki varians yang tidak homogen, maka pengujian hipotesis 

menggunakan uji kesamaan dua rata-rata t’. 
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Ho:μ1= μ2, artinya rata-rata skor dari kemampuan komunikasi siswa yang 

mengikuti pembelajaran PBL sama dengan rata-rata skor 

kemampuan komunikasi siswa yang mengikuti pembelajaran non 

PBL. 

H1:μ1>μ2, artinya rata-rata skor dari kemampuan komunikasi siswa yang 

mengikuti pembelajaran PBL lebih lebih baik daripada rata-rata skor 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti 

pembelajaran non PBL. 

 

Maka rumus t’ hitung yang digunakan adalah (Sudjana, 2005 : 243) : 

 

 

 

Dengan kriteria pengujian : tolak Ho jika t’   
            

        
 

Dengan    = 
  
 

  
 ,    = 

  
 

  
 

t1 = t(1- α ) (n1-1), t2 = t (1- α ) (n2-1), dan α = 5% 

Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh bahwa t’hitung = 10,83 sedangkan 

         
 
  

        
 = 2,0395. Hal tersebut berarti t’   

            

        
, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 yang menyatakan, rata-rata skor dari 

kemampuan komunikasi siswa yang mengikuti pembelajaran PBL lebih lebih baik 

daripada rata-rata skor kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti 

pembelajaran non PBL, diterima. 

2

2

2

1

2

1

21'

n

s

n

s
s

xx
t








 

 

39 
 

 

 

 

 

 

 
V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan bahwa model 

PBL berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa.  

Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang mengikuti PBL lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran yang bukan PBL. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, saran-saran yang dapat dikemukan yaitu: 

1. Kepada guru, PBL dapat diterapkan sebagai salah satu alternatif dalam 

pembelajaran matematika, pada pokok bahasan perbandingan, untuk membantu 

siswa dalam mengomunikasikan gagasan matematika. 

2. Dalam menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL hendaknya 

guru dapat melaksanaan keempat tahapan dalam pembelajaran dengan 

pengelolaan kelas yang baik.  Khususnya ketika kegiatan diskusi berlangsung, 

guru harus mengelola kelas seefektif mungkin agar suasana belajar kondusif 
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dan dapat membantu siswa dalam menyusun gagasan ataupun ide secara 

tertulis dalam menyelesaikan suatu masalah matematis.  
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