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ABSTRAK

DESAIN DIDAKTIS PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINEAR
SATU VARIABEL MELALUI PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN DISPOSISI
KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA

Oleh

Sapta Riski Febriana

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan desain didaktis persamaan dan
pertidaksamaan linear satu variabel melalui pendekatan saintifik serta
mengembangkan kemampuan dan disposisi komunikasi matematis siswa kelas
VII SMP. Penelitian ini mengacu pada penelitian dan pengembangan oleh Borg
and Gall, yaitu penelitian pendahuluan, perencanaan dan pengembangan produk,
validasi, revisi-revisi dan uji lapangan. Hasil validasi ahli menyatakan bahwa
desain didaktis layak untuk diteliti lebih lanjut. Hasil uji lapangan menunjukkan
bahwa kemampuan komunikasi matematis dalam kriteria baik dilihat dari
persentase ketuntasan belajar telah terpenuhi sebesar 75%. Melalui analisis data
deskriptif diperoleh hasil bahwa indikator disposisi komunikasi matematis
menunjukkan peningkatan pencapaian rata-rata tiap pertemuan. Indikator disposisi
komunikasi matematis yang dominan muncul adalah rasa ingin tahu dan mencari
kebenaran serta pemahaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desain
didaktis persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang dikembangkan
melalui pendekatan saintifik dapat mengembangkan kemampuan dan disposisi
komunikasi matematis siswa.

Kata kunci: desain didaktis, kemampuan komunikasi matematis, disposisi
komunikasi matematis



ABSTRACT

DIDACTIC DESIGN OF EQUATIONS AND LINEAR INEQUALITY
ONE VARIABLE THROUGH SCIENTIFIC APPROACH TO
DEVELOP ABILITY AND DISPOSITION OF STUDENTS

MATHEMATICAL COMMUNICATION

By

Sapta Riski Febriana

This research aimed to produce a didactic design of equations and linear
inequality one variable through scientific approach to develop ability and
disposition of mathematical communication of grade VII students of junior high
school. This research refered to Borg and Gall’s research and development
procedure. This stages of development were preliminary research, planning and
developing of product, validation, revisions and field tests. Expert validation
resulted suggest that didactic design was feasible for further investigation. The
results of field tests indicated that the ability of mathematical communication
were in good criterion, saw from the percentage of mastery learning which had
been fulfilled by 75%. Through the descriptive analysis had got the result that
disposition of mathematical communication indicators showed an increase in the
average attainment of each meeting. Disposition of mathematical communication
indicators which appeared dominantly after using didactic design were curiosity
and search for truth and understanding. In conclusion, the didactical design of
equations and linear inequality one variable through scientific approach could
develop the ability and disposition of mathematical communication.

Keywords: didactic design, the ability of mathematical communication,
disposition of mathematical communication
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MOTO

Firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 78:

ِتُكمْ بُطُونِ مِّنَأْخَرَجُكمَوٱللَّهُ  ًاتـَْعَلُمونَ َال أُمَّهَٰ ـٔ رَ ٱلسَّْمعَ َلُكمُ َوَجَعلَ َشْي َِدةَ َوٱْألَْبصَٰ ـٔ َوٱْألَْف

َتْشُكُرونَ ُكمْ َلَعلَّ 

Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak

mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan,

dan hati nurani, agar kamu bersyukur. (Q.S. al-Nahl : 78)

Ayat di atas mengarahkan umat manusia agar membiasakan diri untuk mengamati,

karena salah satu fitrah yang ia bawa sejak lahir adalah cenderung menggunakan

mata terlebih dahulu baru hati.
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1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan agar siswa dapat mencapai tujuan

tertentu. Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yaitu: mencerdaskan

kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, sehat

jasmani dan rohani, mandiri serta dapat bertanggung-jawab (Depdiknas, 2005: 3).

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan suatu upaya meningkatkan

mutu pendidikan, baik prestasi belajar siswa maupun kemampuan guru dalam

proses belajar mengajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran perlu dilakukan

secara maksimal pada semua mata pelajaran khususnya matematika.

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting

dalam pendidikan. Matematika tumbuh dan berkembang untuk diri sendiri sebagai

suatu ilmu yang merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan

sebagai persoalan praktis, yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisa dan

kontruksi, generalitas dan individualitas (Hamzah, 2011: 129). Dalam hal ini

mempelajari matematika diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pembelajaran

matematika.
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Tujuan pembelajaran matematika yang tercantum dalam peraturan menteri

pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 bahwa pembelajaran matematika

bertujuan agar siswa memiliki kemampuan untuk memahami konsep,

menggunakan penalaran, memecahkan masalah, mengomunikasikan gagasan

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

masalah serta memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.

Dilihat dari tujuan tersebut, komunikasi matematis merupakan bagian dari

kurikulum matematika yang cukup penting dalam proses pembelajaran

matematika. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (dalam Rahman, 2015)

bahwa proses komunikasi yang terjalin dengan baik dapat membantu siswa

membangun pemahamannya terhadap ide-ide matematika dan membuatnya

menjadi mudah dipahami. Within (dalam Rahman, 2015) mengungkapkan bahwa

kompetensi komunikasi sangat penting karena ketika siswa sudah menguasai

kompetensi komunikasi maka siswa dapat menyatakan, menjelaskan,

menggambarkan, mendengar, menanyakan serta bekerja sama dan dapat

membawa siswa pada pemahaman yang mendalam tentang matematika.

Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 2000) menetapkan 4

standar komunikasi matematis dalam menyusun program pembelajaran dari pra-

taman kanak-kanak sampai kelas 12. Standar komunikasi matematis yang

ditetapkan diantaranya membangun pengetahuan matematika baru dalam hal

mengorganisasikan dan mengonsolidasikan pemikiran matematika dan

mengomunikasikan kepada siswa lain, mengekspresikan ide-ide matematika

secara koheren dan jelas kepada siswa lain, guru, dan lainnya, meningkatkan atau
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memperluas pengetahuan matematika siswa dengan cara memikirkan pemikiran

dan strategi siswa lain serta menggunakan bahasa matematika secara tepat dalam

berbagai ekspresi. Selain kemampuan komunikasi matematis sebagai aspek

kognitif, juga terdapat kemampuan afektif yang harus dimiliki dan dikembangkan

oleh setiap siswa. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sikap afektif yang harus

dimiliki dan dikembangkan siswa salah satunya adalah disposisi komunikasi,

karena kecenderungan sikap ini adalah salah satu kecenderungan sikap berpikir

seseorang ketika berhadapan dengan masalah-masalah komunikasi yang

diharapkan dapat membantu proses pembelajaran matematika secara maksimal.

Rithchart (dalam Yunarti, 2011) menyatakan disposisi adalah perkawinan antara

kesadaran, motivasi, inklinasi, dan kemampuan atau pengetahuan yang diamati.

Dengan demikian disposisi komunikasi dapat diartikan sebagai kecenderungan

sikap yang muncul saat menggambarkan, menjelaskan ide, dan menggunakan

bahasa matematika yang diberikan dan bersikap dengan cara yang benar. Adanya

disposisi inilah siswa dituntut untuk mengambil suatu sikap dan tindakan yang

tepat dalam memahami suatu persoalan yang dihadapi.

Mengembangkan disposisi komunikasi matematis merupakan hal penting bagi

siswa, karena siswa yang memiliki komunikasi yang tinggi akan menumbuhkan

sikap positip terhadap cara berfikirnya sehingga siswa akan lebih tertarik untuk

mempelajari matematika. Begitu juga sebaliknya, jika kemampuan disposisi

komunikasi matematis siswa rendah, maka siswa akan kesulitan dalam menerima

materi sehingga siswa menganggap matematika menjadi pelajaran yang sulit yang

menyebabkan kemampuan komunikasi matematis rendah. Hal ini terungkap
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dalam hasil survey lembaga Internasional Programme for International Student

Assessment (PISA) tahun 2015 yang dirilis 6 Desember 2016, rata-rata skor

pencapaian siswa SMP di Indonesia untuk matematika berada pada peringkat ke-

63 dari 70 negara dengan skor 386. Sementara, rata-rata skor Negara-negara

OECD adalah 490. Sedangkan Third Mathematics and Science Study (TIMSS)

tahun 2015, rata-rata skor pencapaian siswa SMP di Indonesia untuk matematika

berada pada peringkat ke-46 dari 60 negara dengan skor 397. Hal ini juga dapat

dilihat dari data kemdikbud, yaitu rata-rata nilai matematika siswa di Indonesia

secara nasional mengalami penurunan nilai yang signifikan di tahun 2016 dari

tahun 2015 yaitu 56,28 menjadi 50,24. Rata-rata nilai matematika merupakan

nilai terendah dibandingkan rata-rata nilai IPA yaitu 56,27, Bahasa Inggris yaitu

57,17 dan Bahasa Indonesia yaitu 70,75.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memerlukan

perhatian dalam pelajaran matematika. Rata-rata nilai ujian nasional matematika

tingkat SMP/MTs di provinsi Lampung yaitu 47,73 dan nilai tersebut merupakan

peringkat ke-empat terbawah dari 34 provinsi di Indonesia. Rata-rata nilai ujian

matematika di Kota Bandar Lampung sebesar 57,03. Fakta ini menunjukkan

secara umum matematika merupakan salah satu mata pelajaran berindeks rendah.

Hal ini dikarenakan masih banyak guru yang belum menekankan pada

pengembangan daya menalar, kurang terlatihnya guru-guru dalam memilih

strategi atau metode yang tepat, kurangnya dukungan dari lingkungan dan sekolah

yang menjadi penyebab utama peringkat literasi matematika rendah. Rendahnya

prestasi pembelajaran matematika juga terjadi di SMP Negeri 11 Bandar

Lampung.
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Hal ini sesuai studi lapangan awal yang telah dilakukan secara khusus di SMP

Negeri 11 Bandar Lampung melalui observasi dan wawancara dengan salah satu

guru bidang studi matematika pada hari Senin tanggal 24 April 2017, diperoleh

informasi bahwa rata-rata persentase ketuntasan pembelajaran matematika selama

3 tahun terakhir ini masih jauh dari harapan. Berikut disajikan data hasil belajar

matematika siswa SMP Negeri 11 Bandar Lampung khususnya kelas VII.

Tabel 1.1 Hasil Ujian Akhir Semester Ganjil

Kriteria
Tahun Pelajaran (TP)

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Persentase Ketuntasan
(KKM=70)

46% 51,46% 57%

Rata-rata Persentase Ketuntasan 51,49%

(Sumber : Dokumen SMP Negeri 11 Bandar Lampung)

Pada analisis materi yang dilakukan, diperoleh bahwa guru menyatakan tidak

seluruh materi matematika sulit seperti materi persamaan dan pertidaksamaan

linear satu variabel termasuk materi yang mudah, karena di dalamnya

mengandung kejadian kehidupan sehari-hari. Hal tersebut berbeda dengan yang

ditunjukkan oleh siswa, siswa beranggapan bahwa matematika merupakan

pelajaran yang sulit untuk dipahami. Salah satu materi matematika yang sering

dianggap sukar atau sulit oleh siswa adalah materi persamaan dan pertidaksamaan

linear satu variabel. Materi ini pada kurikulum 2013 yang diajarkan pada siswa

kelas VII semester ganjil. Kesulitan siswa dalam mengerjakan soal,

memungkinkan siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan masalah yang

diberikan. Berikut bukti tampilan beberapa hasil pengerjaan latihan siswa dalam

menyelesaikan soal persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel.
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Soal 1: Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut jika variabel bilangan

rasional, 2 – 6 = 4 + 2 adalah….

Gambar 1.1 Contoh pengerjaan tugas siswa

Proses pengerjaan pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa siswa melakukan

kesalahan ketika siswa mengalikan bentuk aljabar menggunakan sifat distributif.

Hal ini dikarenakan siswa kesulitan dalam memahami aturan distributif perkalian

terhadap penjumlahan, siswa juga kurang dalam mengaplikasikan konsep variabel

untuk menyelesaikan masalah sehingga siswa menganggap bahwa x bernilai 1 (2x= 2 1). Selanjutnya soal 2: “Tika dan Tira adalah kakak beradik. Jika Tika

mempunyai uang sebesar . 200.000 lebih dari Tira, dan jumlah keseluruhan

uang keduanya sebesar . 800.000. hitunglah masing-masing uang mereka!

.

Gambar 1.2 Contoh pengerjaan tugas siswa
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Pada Gambar 1.2 tampak bahwa siswa masih bingung dan kesulitan dalam

menginterprestasikan bahasa terutama dalam menerjemaahkan kalimat

matematika dan menentukan simbol, diagram, tabel, gambar serta

mengekspresikan menjadi bentuk atau model matematika yang digunakan sebagai

variabel dari soal yang akan diselesaikan, siswa juga langsung mengaplikasikan

bilangan-bilangan yang diketahui ke dalam operasi hitung tanpa teliti

mengidentifikasi maksud pada soal, sehingga siswa mengalami kesalahan dalam

perhitungan. Hal ini dikarenakan siswa kurang memahami materi prasyarat yang

berkaitan dengan persamaan linear satu variabel.

Selanjunya soal 3: seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi

dengan panjang sisi (2 − 3). Jika Keliling panjang tersebut tidak lebih dari84 2, tentukan besar x dan luasnya!

Gambar 1.3 Contoh pengerjaan tugas siswa

Pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa siswa mampu menjelaskan langkah-

langkah penyelesaian dengan baik, namun siswa mengalami kesalahan dalam

operasi hitung aljabar dan salah menjabarkan bentuk aljabar serta lupa tanda

pertidaksamaan. Disamping itu, siswa juga langsung membagi koefisien dari

variabel dengan konstanta tanpa menjumlahkan atau mengurangi kedua ruas

dengan bilangan yang sama. Hal ini terjadi karena guru mengajarkan penyelesaian
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dengan cara memindah ruas. Selanjutnya terlihat bahwa siswa cenderung

menjawab masalah penyelesaian konsep pertidaksamaan linear satu variabel

dengan menggunakan konsep persamaan linear satu variabel, sehingga

menimbulkan kesalahan penafsiran dalam konsep pertidaksamaan. Hal ini

dikarenakan siswa tidak memiliki pemahaman konsep persamaan dan

pertidaksamaan linear satu variabel secara utuh. Siswa juga ditekankan untuk

menghafal rumus yang menimbulkan hambatan pembelajaran (learning obstacle).

Lebih lanjut beberapa data mengenai karakteristik siswa SMP Negeri 11 Bandar

Lampung. Adapun data tersebut dapat dilihat dari :

a. Karakteristik atau keadaan siswa berkenaan dengan latar belakang dan status

sosial, yakni:

a. SMP Negeri 11 Bandar Lampung menampung hampir sebesar 80% siswa

Program Bina Lingkungan (berbagai macam ekonomi orang tua yang

berbeda). Sebesar 13% keadaan orang tua siswa sebagai ibu rumah

tangga, 69% bekerja sebagai buruh, 14% bekerja sebagai wiraswasta, 2%

wirausaha, 1% bekerja sebagai nelayan dan 1% bekerja sebagai

PNS/TNI/POLRI. Keragaman latar belakang ekonomi orang tua tersebut

dapat berpengaruh pada kemampuan membiayai anak-anaknya, sehingga

keadaan sosial ekonomi orang tua merupakan salah satu faktor yang

menentukan keberhasilan pendidikan siswa.

b. Dilihat dari segi tingkat pendidikan, kepemilikan kekayaan/fasilitas, dan

jenis tempat tinggal. Sebesar 1% data pendidikan orang tua siswa lulusan

Sarjana, 15% lulusan SMA sederajat, 20% lulusan SMP sederajat, dan

bahkan 64% lulusan SD sederajat. Tingkat pendidikan orang tua sangat
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penting juga karena hal ini berkaitan dengan motivasi anak untuk belajar.

Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi

mempunyai dorongan atau motivasi untuk menyekolahkan anaknya ke

jenjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua yang memiliki

tingkat pendidikan yang lebih rendah.

b. Karakteristik atau keadaan siswa yang berkenaan dengan perbedaan-

perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, dan minat, yaitu:

a. Adanya rasa ketidakyakinan terhadap kemampuan diri mereka sendiri,

adanya rasa enggan dan sikap ragu-ragu siswa untuk mengungkapkan

atau mengomunikasikan gagasan-gagasan matematika dari materi yang

telah dipelajari baik melalui gambar, tabel, grafik, atau diagram.

b. Rasa ingin tahu siswa masih kurang terlihat dari siswa yang enggan

bertanya dan mencari sumber lain.

c. Ketika disuruh guru untuk mengerjakan soal di depan kelas, siswa

terlihat gugup dan tidak dapat mengarahkan pemikiran mereka sendiri.

d. Siswa terlihat takut dan malu setiap kali guru menghampiri meja, untuk

mengecek hasil kerjaan-Nya (jawaban ditutupi oleh siswa).

Siswa secara alamiah mengalami situasi yang disebut learning obstacle

(kesulitan belajar). Learning obstacle merupakan hambatan yang terjadi dalam

proses pembelajaran. Brousseau (1997) berpendapat terdapat tiga faktor

penyebab adanya learning obstacle, yaitu didactical obstacle (kesiapan mental

belajar), ontogenick obstacle (hambatan didaktis akibat pengajaran guru) dan

epistimological obstacle (pengetahuan siswa yang memiliki konteks aplikasi

yang terbatas). Learning obstacle dalam proses pembelajaran seharusnya segera
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diantisipasi, terutama learning obstacle pada hambatan epistimologis. Menurut

Suryadi (2010), epistimological obstacle merupakan pengetahuan seseorang yang

hanya terbatas pada konteks tertentu. Jika orang tersebut dihadapkan pada

konteks berbeda, maka pengetahuan yang dimilikinya akan mengalami kesulitan

untuk menggunakannya. Hambatan epistimologis ini merupakan hambatan

belajar (learning obstacle) yang berasal dari diri siswa.

Selain sisi siswa dan materi, hal tersebut akan menjadi acuan dalam menyusun

desain pembelajaran. Suryadi (2010) mengatakan penyusunan desain

pembelajaran yang tepat memiliki peranan yang penting dalam ketercapaian

tujuan pembelajaran siswa. Merancang desain pembelajaran sebelum

melaksanakan pembelajaran yang dikenal dengan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP). Merancang desain pembelajaran tidaklah mudah, karena

desain pembelajaran merupakan sebuah situasi yang menjadi titik awal terjadinya

proses belajar dalam menyampaikan materi kepada siswa (Suryadi, 2013). Hal

serupa dengan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi

Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran bahwa tahapan pertama dalam

pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang

diwujudkan dengan kegiatan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

RPP dirancang guru sebagai pegangan dalam mengajar agar pelaksanaan

pembelajaran lebih terarah dengan baik. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

yang disusun oleh guru menurut Yunarti (2014) hanya memperhatikan interaksi

antara guru-siswa dan siswa-siswa saja, sedangkan interaksi siswa-materi

cenderung diabaikan. Berikut contoh penyusunan RPP yang disusun oleh guru di

SMP Negeri 11 Bandar Lampung.
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Gambar 1.4 Contoh rancangan desain pembelajaran guru

Hal tersebut terlihat bahwa penyusunan RPP demikian hanya memperhatikan

kegiatan siswa berinteraksi dengan guru dan siswa lainnya, selain itu belum

dilengkapi dengan interaksi siswa-materi, RPP tidak disusun berdasarkan

hambatan-hambatan belajar siswa, langkah-langkah pembelajaran belum

sistematis dan belum menggunakan metode yang tepat serta tidak memuat uraian

antisipasi atas respon siswa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kurangnya

antisipasi guru dikarenakan respon siswa atas situasi didaktik yang dikembangkan

di luar jangkauan pemikiran guru sehingga antisipasi guru tidak tepat yang

mengakibatkan proses belajar tidak terjadi (Suryadi, 2010). Hal ini dikarenakan

selama ini guru cenderung merujuk hanya pada buku yang digunakan siswa

sehingga pengetahuan guru terbatas. Oleh karena itu perlunya dilakukan

repersonalisasi dan rekontekstualisasi sebelum merancang proses pembelajaran.

Repersonalisasi dilakukan untuk memahami materi sehingga guru memiliki
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pengetahuan yang lebih luas. Sedangkan rekontekstualisasi dilakukan untuk

mengetahui materi yang harus disampaikan oleh guru untuk tingkatan siswa

SMP/MTs, yaitu bagian yang akan difokuskan dan didalami, bagian yang hanya

dibahas secara sekilas, dan cara siswa mempelajarinya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, guru harus mencari solusi untuk mengembangkan

kemampuan dan disposisi komunikasi matematis siswa. Salah satu strategi yang

dilakukan guru adalah menyiapkan suatu perencanaan pembelajaran dengan baik

dan lebih rinci, karena pada hakekatnya sebagus apapun penyampaian atau

metode yang digunakan guru bila terdapat kesalahan konsep pada bahan ajarnya

maka akan berdampak buruk pada pembelajaran tersebut. Desain pembelajaran

hendaknya dirancang berdasarkan learning obstacle yang dialami siswa. Desain

didaktis dirancang dengan mempertimbangkan alur pikir siswa yang akan

berkembang selama pembelajaran untuk mengantisipasi masalah siswa dan

berbagai kemungkinan respon siswa yang terjadi selama proses pembelajaran atau

keragaman lintasan belajar (Hypothetical Learning Trajectory). Suryadi (2010: 4)

mengadopsi HLT menjadi Antisipasi Didaktik Pedagogik (ADP).

ADP merupakan sintesis hasil pemikiran guru berdasarkan berbagai kemungkinan

yang diprediksi akan terjadi pada peristiwa pembelajaran yaitu bagaimana jika

respon siswa sesuai dengan prediksi guru, bagaimana jika hanya sebagian yang

diprediksikan saja yang muncul dan bagaimana pula jika apa yang diprediksikan

ternyata tidak terjadi. Semua kemungkinan ini tentu harus sudah terpikirkan oleh

guru sebelum peristiwa pembelajaran terjadi. Dengan demikian proses

pembelajaran yang berlangsung tidak mengabaikan ragam pemikiran dari siswa,
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sehingga diharapkan mampu mengembangkan kemampuan yang dimilik siswa

dan tujuan pembelajaran khususnya pembelajaran matematika dapat tercapai

secara optimal.

Desain didaktis merupakan desain dari lingkungan belajar dan urutan pengajaran

yang diinformasikan melalui analisis topik tertentu yang menjadi perhatian dan

terbingkai di dalam area tertentu (Ruthven, 2009). Sebelum proses pembelajaran

guru membuat rancangan pembelajaran agar urutan aktivitas dan situasi didaktis

dapat diupayakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengembangan desain

didaktis dirancang berdasarkan hasil analisis terhadap hubungan guru dengan

siswa, guru dengan materi, dan siswa dengan materi. Hal ini mampu mengarahkan

siswa pada pembentukan pemahaman dan mengurangi learning obstacle yang

telah ada sebelumnya. Selain itu, dapat mengembangkan kemampuan dan

disposisi komunikasi matematis siswa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menyikapi permasalahan tersebut

adalah melalui pemilihan pendekatan atau metode yang tepat. Desain didaktis

melalui pendekatan saintifik menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan

guru dalam melaksanakan pembelajaran matematika, karena pendekatan saintifik

(scientific approach) diyakini sebagai titian emas perkembangan dan

pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa. Pendekatan saintifik

merupakan pendekatan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data

melalui observasi atau ekperimen, mengolah informasi atau data, menganalisis,

kemudian memformulasi, dan menguji hipotesis. Pendekatan saintifik memiliki

komponen proses pembelajaran, antara lain: mengamati, menanya, mencoba/
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mengumpulkan informasi atau data, mengasosiasi/menalar, dan membentuk

jejaringan (komunikasi) sebagaimana yang dikemukakan oleh Dyle (dalam Sani,

2014: 53). Tahapan aktivitas belajar yang dilakukan dengan pembelajaran

saintifik tidak harus dilakukan mengikuti prosedur yang kaku, namun dapat

disesuaikan dengan pengetahuan yang hendak dipelajari.

Pendekatan saintifik berbasis pada pandangan konstruktivisme, dengan asumsi

dasar bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran siswa itu sendiri. Pendekatan

saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam

mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah,

bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada

informasi searah dari guru. Melalui pendekatan saintifik guru diharapkan memberi

kesempatan kepada siswa untuk mengomunikasikan apa yang telah dipelajari.

Kegiatan mengomunikasikan dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana

disampaikan dalam Permendikbud Nomor 81. A Tahun 2013, adalah

menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara

lisan, tertulis, atau media lainnya.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haerudin (2014) menyimpulkan

bahwa pendekatan saintifik berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi

matematis. Hosnan (2014) mengatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan

saintifik memiliki karakteristik berpusat pada siswa, melibatkan keterampilan

proses sains dan kognitif, dan dapat mengembangkan karakter siswa. Rosyid

(2015) juga mengatakan bahwa pembelajaran matematika berbasis fenomena

didaktis melalui pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan

komunikasi matematis dan self-confidence siswa.
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Mengacu pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian yang berjudul “Desain didaktis persamaan dan pertidaksamaan linear

satu variabel melalui pendekatan saintifik untuk mengembangkan kemampuan

dan disposisi komunikasi matematis siswa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah bentuk desain didaktis persamaan dan pertidaksamaan linear

satu variabel melalui pendekatan saintifik dalam mengembangkan

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII SMP Negeri 11 Bandar

Lampung?

b. Bagaimanakah bentuk desain didaktis persamaan dan pertidaksamaan linear

satu variabel melalui pendekatan saintifik dalam mengembangkan disposisi

komunikasi matematis siswa kelas VII SMP Negeri 11 Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

a. Untuk menghasilkan produk desain didaktis persamaan dan pertidaksamaan

linear satu variabel melalui pendekatan saintifik dalam mengembangkan

kemampuan komunikasi matematis siswa.

b. Untuk menghasilkan produk desain didaktis persamaan dan pertidaksamaan

linear satu variabel melalui pendekatan saintifik dalam mengembangkan

disposisi komunikasi matematis siswa.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai desain didaktis khususnya

pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel melalui

pendekatan saintifik untuk mengembangkan kemampuan dan disposisi

komunikasi matematis yang kemudian dapat dijadikan salah satu acuan dalam

merancang desain didaktis materi lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Memberikan informasi kepada guru bagaimana merancang desain didaktis

khususnya pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel

melalui pendekatan saintifik

b. Bagi Siswa

Desain didaktis diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan

disposisi matematis siswa dalam pembelajaran persamaan dan

pertidaksamaan linear satu variabel maupun materi lain.



17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Desain Didaktis

Didaktik berasal dari kata didaskein dalam bahasa Yunani berarti pengajaran dan

didaktikos yang artinya pandai mengajar. Menurut Yunarti (2014), didaktik

merupakan segala usaha yang dilakukan guru agar siswa mudah berinteraksi

dengan materi pengetahuan dan memahami konsep-konsep yang diberikan dengan

baik. Sedangkan menurut Warfield (2006) mendefinisikan didaktik melalui

pengalaman riset Guy Brousseau sebagai sesuatu yang terkait dengan

pengetahuan, hubungan pengetahuan itu dengan pengetahuan lain, siswa yang

mempelajarinya, tujuan-tujuan pembelajaran, serta kondisi-kondisi teoritis dan

praktis dari aktivitas-aktivitas pedagogik dalam pembelajaran. Dengan demikian

didaktik adalah sesuatu yang menjadi penekanan dalam pembelajaran sejak tahap

perencanaan pembelajaran.

Sejalan dengan pengertian didaktis di atas, Ruthven dkk (2009) mendefinisikan

desain didaktis adalah desain dari lingkungan belajar dan urutan pengajaran yang

diinformasikan melalui analisis topik tertentu yang menjadi perhatian dan

terbingkai di dalam area subjek tertentu. Tujuan utama dari desain didaktis adalah



18

untuk merancang urutan pengajaran yang tidak hanya cocok untuk digunakan

secara luas dalam keadaan kelas biasa tetapi cukup komprehensif dan kuat untuk

mencapai efek yang diinginkan dengan cara yang dapat diandalkan. Berdasarkan

penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa melalui desain didaktis siswa akan

mudah memahami suatu materi pembelajaran. Oleh sebab itu, perlu adanya desain

didaktis yang dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa, guru dan materi.

Berdasarkan hasil penelitian Suryadi (2008), terdapat dua hal mendasar yang

perlu pengkajian serta penelitian lebih lanjut dan mendalam yaitu hubungan

siswa-materi dan hubungan guru-siswa. Dalam penelitian tersebut ditemukan

bahwa untuk mendorong terjadinya suatu aksi mental, proses pembelajaran harus

diawali sajian masalah yang memuat tantangan bagi siswa untuk berpikir.

Masalah tersebut dapat berkaitan dengan penemuan konsep, prosedur, strategi

penyelesaian masalah, atau aturan-aturan dalam matematika. Jika aksi mental

yang diharapkan tidak terjadi, yakni ditandai oleh ketidakmampuan siswa

menjelaskan keterkaitan antar obyek mental yang berhubungan dengan masalah

yang dihadapi, maka guru dapat melakukan intervensi tidak langsung melalui

penerapan teknik scaffolding (tindakan didaktis) serta dorongan untuk terjadinya

interaksi antar siswa (tindakan pedagogis). Dalam penelitian tersebut, aspek-aspek

mendasar sekitar proses pembentukan obyek mental baru belum dikaji secara

lebih mendalam dari sudut pandang teori situasi didaktis sebagaimana yang

dikemukakan Brousseau (1997). Menurut teori ini, tindakan didaktis seorang guru

dalam proses pembelajaran akan menciptakan sebuah situasi yang dapat menjadi

titik awal bagi terjadinya proses belajar. Jika proses belajar terjadi, maka akan

muncul situasi baru yang diakibatkan aksi respon atas situasi sebelumnya.
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Hubungan Guru-Siswa-Materi digambarkan oleh Kansanen (2003) sebagai sebuah

Segitiga Didaktik yang menggambarkan hubungan didaktis (HD) antara siswa dan

materi, serta hubungan pedagogis (HP) antara guru dan siswa. Ilustrasi segitiga

didaktik dari Kansanen tersebut belum memuat hubungan guru-materi dalam

konteks pembelajaran. Sehingga Suryadi (2010) mengemukakan bahwa hubungan

didaktis (HD) antara siswa dan materi dengan hubungan pedagogis (HP) antara

guru dan siswa tidak dapat dipandang secara parsial melainkan perlu dipahami

secara utuh karena pada kenyataannya kedua hubungan tersebut dapat terjadi

secara bersamaan. Oleh karena itu, Suryadi (2010) memodifikasi segitiga didaktik

Kansanen dengan menambahkan suatu hubungan antisipatif guru-materi yang

disebut sebagai Antisipasi Didaktis dan Pedagogis (ADP). Hal ini berarti bahwa

seorang guru pada saat merancang sebuah situasi didaktis harus juga memikirkan

prediksi respon siswa atas situasi tersebut serta antisipasinya sehingga tercipta

situasi didaktis yang baru. Hal ini tertuang dalam suatu rancangan pembelajaran

dan hubungan ketiganya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1. Segitiga didaktis yang dimodifikasi (Suryadi, 2010)

Hubungan-hubungan tersebut harus dijadikan bahan pertimbangan dalam

menyusun desain pembelajaran. Hubungan Pedagogis (HP) adalah hubungan
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antara guru dan siswa. Tercemin dalam gaya, teknik atau metode yang digunakan

dalam pembelajaran. Dimana pembelajaran akan berjalan baik apabila hubungan

timbal balik atau interaksi besifat dinamis. Hubungan komunikasi timbal balik

harus berlangsung secara independen tanpa adanya tekanan pada masing-masing

pihak. Guru merasa nyaman untuk mengajarkan siswa, dan siswa sendiri merasa

leluasa dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi materi pembelajaran yang

sedang berlangsung.

Hubungan Didaktis (HD) adalah hubungan antara materi dan siswa. Tercemin

dalam kemampuan guru merancang LKPD, tes dan tugas. Dimana materi juga

merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Materi pembelajaran

adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari dan dimiliki

siswa dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Dengan

demikian siswa wajib menguasai materi-materi pembelajaran.

Hubungan Antisipasi Didaktis dan Pedagogis (ADP) adalah Hubungan antara

guru dan materi. Tercemin dalam bahan ajar yang disiapkan guru atau penguasaan

guru tentang kedalaman dan keluasan bahan ajar. Peranan guru tidak hanya

terbatas sebagai pengajar (penyampai ilmu pengetahuan), tetapi juga sebagai

pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat

memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Antisipasi yang dilakukan guru terhadap respon siswa pada saat pembelajaran,

dibuatkan saat menyusun desain pembelajaran berdasarkan prediksi respon siswa.

Penelitian Desain Didaktis atau Didactical Design Research (DDR) pada

dasarnya terdiri atas tiga unsur yaitu:
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a. Analisis Situasi Didaktis

Berdasarkan hasil penelitian Suryadi (2010) bahwa untuk mendorong terjadinya

suatu aksi mental, proses pembelajaran harus diawali sajian masalah yang memuat

tantangan bagi siswa untuk berpikir. Masalah tersebut dapat berkaitan dengan

penemuan konsep, prosedur, strategi penyelesaian masalah, atau aturan-aturan

dalam matematika. Jika aksi mental yang diharapkan tidak terjadi, yakni ditandai

oleh ketidakmampuan siswa menjelaskan keterkaitan antar obyek mental yang

berhubungan dengan masalah yang dihadapi, maka guru dapat melakukan

intervensi tidak langsung melalui penerapan teknik scaffolding (tindakan didaktis)

serta dorongan untuk terjadinya interaksi antar siswa (tindakan pedagogis). Jika

proses belajar terjadi, maka akan muncul situasi baru yang diakibatkan aksi siswa

sebagai respon atas situasi sebelumnya. Situasi baru yang terjadi bisa bersifat

tunggal atau beragam tergantung dari seting aktivitas belajar yang dirancang guru.

Semakin beragam aktivitas belajar yang terbentuk, maka akan semakin beragam

pula situasi yang terjadi sehingga proses pembelajaran menjadi kompleks.

Kompleksitas situasi didaktis sangat potensial untuk menciptakan interaktivitas

antar individu. Interaktivitas tersebut pada dasarnya merupakan hal yang baik,

akan tetapi perlu diingat bahwa tidak setiap interaksi dapat memunculkan

collaborative learning yang mampu menjamin terjadinya lompatan belajar. Selain

itu, dalam setiap situasi didaktis akan muncul proses coding dan decoding yang

tidak tertutup kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya distorsi informasi. Hal

ini tentu saja akan menjadi masalah sangat serius dalam proses belajar selanjutnya

dan secara psikologis bisa menjadi penyebab terjadinya ketidakfokusan siswa

dalam belajar.
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Dengan demikian, Analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran ini wujudnya

berupa Disain Didaktis Hipotetis termasuk ADP yakni terkait dengan hubungan

guru-siswa merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk dikaji sehingga

kualitas pembelajaran matematika dapat senantiasa ditingkatkan. Salah satu aspek

yang penting dalam mengembangkan ADP adalah adanya learning obstacles

khususnya yang bersifat epistimologis (epistemological obstacle). Menurut

Duroux (Suryadi, 2010), epistemological obstacle merupakan pengetahuan

seseorang yang hanya terbatas pada konteks tertentu. Situasi didaktis yang

diciptakan guru harus memperhatikan:

1) Aspek kejelasan masalah dilihat dari model sajian maupun keterkaitan dengan

konsep yang diajarkan.

2) Aspek prediksi respon siswa atas setiap masalah yang disajikan.

3) Aspek keterkaitan antar situasi didaktis yang tercipta pada setiap sajian

masalah berbeda.

4) Aspek pengembangan intuisi matematis. Menurut pandangan ahli intuisi

inferensial, intuisi dapat dimaknai sebagai suatu bentuk penalaran yang

dipandu oleh adanya interaksi dengan lingkungan (Ben-Zeev dan Star, 2005).

b. Analisis Metapedadidaktik

Menurut Suryadi (2010) Kemampuan yang perlu dimiliki guru tersebut

selanjutnya akan disebut sebagai metapedadidaktik. Metapedadidaktik dapat

diartikan sebagai kemampuan guru untuk: (1) memandang komponen-komponen

segitiga didaktis yang dimodifikasi yaitu ADP, HD, dan HP sebagai suatu

kesatuan yang utuh, (2) mengembangkan tindakan sehingga tercipta situasi

didaktis dan pedagogis yang sesuai kebutuhan siswa, (3) mengidentifikasi serta
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menganalisis respon siswa sebagai akibat tindakan didaktis maupun pedagogis

yang dilakukan, (4) melakukan tindakan didaktis dan pedagogis lanjutan

berdasarkan hasil analisis respon siswa menuju pencapaian target pembelajaran.

Berikut beberapa komponen metapedadidaktis:

1) Kesatuan

Komponen kesatuan berkenaan dengan kemampuan guru untuk memandang sisi-

sisi segitiga didaktis yang dimodifikasi sebagai sesuatu yang utuh dan saling

berkaitan erat. Sebelum peristiwa pembelajaran terjadi, guru tentu melakukan

proses berpikir tentang skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan. Hal

terpenting yang dilakukan dalam proses tersebut adalah berkaitan dengan prediksi

respon siswa sebagai akibat tindakan didaktis maupun pedagogis. Prediksi

tersebut tentang antisipasi atas berbagai kemungkinan yang akan terjadi, yakni

bagaimana jika respon siswa sesuai dengan prediksi guru, bagaimana jika hanya

sebagian yang diprediksikan saja yang muncul, dan bagaimana pula jika apa yang

diprediksikan ternyata tidak terjadi. Semua kemungkinan tersebut tentu sudah

terpikirkan oleh guru sebelum peristiwa pembelajaran terjadi yang memuat

antisipasi didaktis dan pedagogis.

Pada saat guru menciptakan sebuah situasi didaktis, terdapat tiga kemungkinan

yang bisa terjadi terkait respon siswa atas situasi tersebut yaitu seluruhnya sesuai

prediksi guru, sebagian sesuai prediksi, atau tidak ada satupun yang sesuai

prediksi. Walaupun secara keseluruhan hanya ada tiga kemungkinan seperti itu,

akan tetapi pada kenyataannya respon siswa tersebut tidak mungkin muncul

seragam untuk setiap siswa. Artinya apabila respon siswa seluruhnya sesuai
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dengan prediksi guru, bukan berarti setiap siswa memberikan respon yang sama.

Dengan kata lain, jika dilihat dari sisi siswanya, maka akan ada siswa yang

memberikan respon sesuai prediksi, ada siswa yang sebagian responnya sesuai

prediksi, ada yang responnya tidak sesuai prediksi, dan mungkin pula ada yang

tidak memberikan respon. Situasi seperti ini tentu menjadi tantangan bagi guru

untuk mampu mengidentifikasi setiap kemungkinan yang terjadi, menganalisis

situasi tersebut, serta mengambil tidakan secara cepat dan tepat.

Tindakan yang diambil guru setelah melakukan analisis secara cepat terhadap

berbagai respon yang muncul, bisa bersifat didaktis maupun pedagogis. Sasaran

tindakan tersebut juga dapat bervariasi tergatung hasil analisis guru yaitu bisa

kepada individu, kelompok, atau kelas. Keterkaitan respon siswa dengan prediksi

serta antisipasinya, dan tindakan apa yang akan diambil setelah sebelumnya

melakukan identifikasi serta analisis yang cermat. Dengan demikian, selama

proses pembelajaran berjalan guru akan senantiasa berpikir tentang keterkaitan

antara tiga hal yaitu antisipasi didaktis-pedagogis, hubungan didaktis siswa-

materi, dan hubungan pedagogis guru siswa.

2) Fleksibel

Skenario, prediksi renspon siswa, serta antisipasinya yang sudah dipikirkan

sebelum peristiwa pembelajaran terjadi pada hakekatnya hanyalah sebuah rencana

yang belum tentu sesuai kenyataan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, respon

siswa tidak selalu sesuai prediksi guru sehingga berbagai antisipasi yang sudah

disiapkan perlu dimodifikasi sepanjang perjalanan pembelajaran sesuai dengan

kenyataan yang terjadi. Dengan demikian, antisipasi yang sudah disiapkan perlu

senantiasa disesuaikan dengan situasi didaktis maupun pedagogis yang terjadi.
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3) Koherensi

Situasi didaktis yang diciptakan guru sejak awal pembelajaran tidaklah bersifat

statis karena pada saat respon siswa muncul yang dilanjutkan dengan tindakan

didaktis atau pedagogis yang diperlukan dapat bersifat individual, kelompok, atau

kelas, maka akan terjadi situasi didaktis dan pedagogis baru. Dengan demikian,

situasi didaktis pun akan berkembang pada tiap aktivitas belajar dalam situasi

yang berbeda-beda. Namun, perbedaan-perbedaan situasi yang terjadi dapat

berjalan lancar yang mengarah pada pencapaian tujuan. Untuk mencapai hal

tersebut, maka guru harus memperhatikan aspek koherensi dari tiap situasi

sehingga proses pembelajaran dapat mendorong serta memfasilitasi aktivitas

belajar siswa mengarah pada pencapaian hasil belajar yang optimal.

c. Analisis Retrosfektif

Analisis Retrosfektif yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis

hipotetis dengan hasil analisis metapedadidaktik. Dari ketiga tahapan ini akan

diperoleh Disain Didaktis Empirik yang tidak tertutup kemungkinan untuk terus

disempurnakan melalui tiga tahapan DDR tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, desain didaktis merupakan suatu rancangan kegiatan

pembelajaran, yang dirancang berdasarkan sifat konsep yang akan disajikan

dengan mempertimbangkan hambatan belajar yang teridentifikasi yakni hasil

analisis terhadap hubungan guru dengan siswa yang sesuai dengan situasi

pedagogis, siswa dengan materi yang sesuai dengan situasi didaktis serta guru

dengan materi yang sesuai dengan didaktis dan pedagogis. Desain didaktis ini

dirancang untuk dapat mengurangi munculnya hambatan belajar.
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2. Pendekatan Saintifik

Pendekatan pembelajaran adalah suatu bentuk pola aktivitas yang merupakan

dasar pijakan guru mengorganisir kegiatan belajar mengajar. Menurut Syah

(2008: 155) pendekatan pembelajaran dapat dipahami sebagai segala cara yang

digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses mempelajari

materi tertentu. Matematika sebagai materi eksak tentu memiliki proses ilmiah di

dalam pembelajarannya. Jadi dalam pembelajarannya, pendekatan yang digunakan

akan lebih efektif jika mengandung esensi pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah

atau yang lebih dikenal dengan pendekatan saintifik (scientific approach)

merupakan ciri khas dari pelaksanaan kurikulum 2013.

Menurut Kemendikbud (2015) pembelajaran dengan pendekatan ilmiah adalah

proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif

mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati

untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah,

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai

teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep.

Secara sederhana pendekatan ilmiah merupakan suatu cara atau mekanisme untuk

mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu metode

ilmiah. Aragon (dalam Untayana dan Harta, 2016) menyatakan bahwa metode

ilmiah didefinisikan sebagai proses sistematika yang harus dilalui berdasarkan

prinsip penalaran deduktif dalam suatu pengetahuan. Selanjutnya pernyataan

tersebut memaparkan metode ilmiah sebagai cara yang sangat teliti dalam

mengungkap sebab akibat serta mampu menganalisis hubungan tidak langsung

antara peneliti dan kejadian terkait.
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Pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013 diharapkan dan diarahkan agar

siswa mampu merumuskan masalah (dengan banyak bertanya), bukan hanya

menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Proses pembelajaran juga

diharapkan dan diarahkan untuk melatih berpikir analitis (siswa diajarkan

bagaimana mengambil keputusan) bukan berpikir mekanistis (rutin dengan hanya

mendengarkan dan menghapal semata). Haerudin (2014) menyatakan bahwa

proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik digunakan untuk memberikan

pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi

menggunakan pendekatan ilmiah. Informasi bisa berasal dari mana saja, kapan

saja, tidak bergantung informasi searah dari guru. Selanjutnya, pendekatan

saintifik menyebabkan adanya perubahan proses pembelajaran dari siswa diberi

tahu menjadi siswa mencari tahu dan proses penilaian dari basis output menjadi

berbasis proses dan output (Permendikbud No. 65 Tahun 2013).

Hosnan (2014: 38) menyatakan bahwa proses pembelajaran menyentuh tiga ranah,

yaitu attitude/ sikap, knowledge/ pengetahuan, dan skill/ keterampilan (disingkat

KSA = knowledge, skill, dan attitude), yaitu:

a. Ranah sikap: materi ajar agar siswa “tahu mengapa”.

b. Ranah pengetahuan: materi ajar agar siswa “tahu apa”.

c. Ranah keterampilan: materi ajar agar siswa “tahu bagaimana”.

d. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan kemampuan untuk

menjadi manusia yang lebih baik (soft skill) dan manusia yang memiliki

kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skill) dari siswa

yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
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Pendekatan saintifik mempunyai kriteria proses pembelajaran, sebagaimana yang

disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan

dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan,

legenda, atau dongeng semata.

2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru–siswa terbatas dari

penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.

3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat

dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan

mengaplikasikan materi pembelajaran.

4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat

perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran.

5. Mendorong dan menginspirasi siswa dalam memahami, menerapkan, dan

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon

materi pembelajaran.

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggung-

jawabkan.

7. Tujuan pembelajaram dirumuskan secara sederhana dan jelas, tetapi menarik

sistem penyajiannya.

Adapun tujuan pembelajaran dengan pendekatan Saintifik menurut Daryanto

(2014: 54) adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir

tingkat tinggi siswa.

2. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi.
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3. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah

secara sistematik.

4. Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu

merupakan suatu kebutuhan.

5. Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam

menulis artikel ilmiah.

6. Untuk mengembangkan karakter siswa.

Kemudian Daryanto (2014: 58) juga mengemukakan prinsip-prinsip dalam

pembelajaran dengan pendekatan saintifik sebagai berikut:

1. Pembelajaran berpusat pada siswa.

2. Pembelajaran membentuk student self concept.

3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme.

4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan

mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip.

5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa.

6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar dan mengajar.

Pendekatan saintifik dalam pembelajaran memiliki langkah-langkah meliputi:

mengamati (untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui), merumuskan

pertanyaan (merumuskan hipotesis), mencoba/ mengumpulkan data (informasi)

dengan berbagai teknik, mengasosiasi/ menganalisis/ mengolah data (informasi)

dan menarik kesimpulan serta mengomunikasikan hasil yang terdiri dari

kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Langkah-

langkah tersebut dapat dilanjutkan dengan kegiatan mencipta (Lampiran

Permendikbud No. 103 Tahun 2014). Sedangkan Sudarman (dalam Materi
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Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013) mengungkapkan bahwa

pendekatan scientific approach bercirikan penonjolan pada dimensi pengamatan,

penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran.

Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-

nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah.

Berikut penjelasan kegiatan belajar pada setiap langkah pendekatan ilmiah

berdasarkan Lampiran Permendikbud No. 103 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Mengamati (observing)

Kegiatan pertama pada pendekatan saintifik adalah pada kegiatan pembelajaran

mengamati. Dalam kegiatan mengamati, hendaklah guru membuka secara luas

dan bervariasi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan;

melihat, menyimak, mendengar, dan membaca hal yang penting dari suatu benda

atau objek. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah melatih kesungguhan,

ketelitian dan mencari informasi.

2. Menanya (Questioning)

Guru perlu membimbing siswa untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan

tentang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak

berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak.

Kegiatan menanya dalam kegiatan pembelajaran adalah membuat dan

mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum

dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui atau sebagai klarifikasi.

Istilah” pertanyaan” tidak selalu dalam bentuk “kalimat tanya”, melainkan juga

dalam bentuk pernyataan, asalkan keduanya menginginkan tanggapan verbal.
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Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah mengembangkan

kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan merumuskan pertanyaan.

3. Mengumpulkan Informasi/Mencoba (Experimenting)

Tindak lanjut dari bertanya, kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara seperti:

mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemostrasikan, meniru bentuk/gerak,

melakukan eksperien, membaca sumber lain selain buku teks, dan mengumpulkan

data dari nara sumber. Mencoba (experimenting) dimaksudkan untuk

mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan

pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah: (1) menentukan

tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum; (2)

mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus

disediakan; (3) mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen

sebelumnya; (4) melakukan dan mengamati percobaan; (5) mencatat fenomena

yang terjadi, menganalisis, dan menyajikan data; (6) menarik simpulan atas hasil

percobaan; dan (7) membuat laporan dan mengomunikasikan hasil percobaan.

4. Menalar (Associating)

Secara umum, menalar adalah proses berpikir logis dan sistematis atau fakta-fakta

yang dapat diobservasi untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan

(Hosnan, 2014: 68). Dalam proses pembelajaran matematika, pada umumnya

Kegiatan “mengasosiasi/ mengolah informasi/ menalar” terjadi dalam stimulan

dengan proses mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data

dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena/

informasi yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola dan menyimpulkan.
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5. Mengomunikasikan (Networking)

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang

ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan

pola. Kegiatan “mengomunikasikan” dalam kegiatan pembelajaran adalah

menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara

lisan, tertulis, atau media lainnya. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam

kegiatan ini adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan

berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan

mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik

merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prosedur

ilmiah yang terdiri atas observing, questioning, experimenting, associating and

communicating sehingga siswa dapat mengonstruksikan konsep sendiri dan

prinsip pengetahuan akan rasa ingin tahu serta membantu mengembangkan

karakter dan sikap siswa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan juga beberapa kelebihan dan kelemahan

yang dimiliki pendekatan saintifik, sebagai berikut:

a. Kelebihan:

1. Proses pembelajaran lebih berpusat pada siswa sehingga memungkinkan siswa

aktif dalam pembelajaran.

2. Proses pembelajaran melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam

merangsang perkembangan intelek

3. Langkah-langkah pembelajarannya sistematis sehingga memudahkan guru

untuk memanajemen pelaksanaan pembelajaran.
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4. Langkah-langkah pembelajaran melibatkan keterampilan konsep sains dalam

mengkonstruksi konsep, hokum atau prinsip

5. Memberi peluang guru untuk lebih kreatif dan mengajak siswa aktif dengan

berbagai sumber belajar serta dapat mengembangkan karakter siswa.

b. Kekurangan:

Dibutuhkan kreativitas tinggi dari guru untuk menciptakan lingkungan belajar

dengan menggunakan pendekatan saintifik agar tujuan pembelajaran dapat

dilaksanakan dengan optimal.

3. Kemampuan Komunikasi Matematis

Istilah kata komunikasi berasal dari kata communication yang dalam Kamus Inggris-

Indonesia (John dan Shadily, 2000: 131) berarti hubungan. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2005: 585) menyebutkan bahwa komunikasi

merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau atau berita antara dua orang

atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Lebih lanjut, Hoben

(dalam Morissan, 2013: 10) menjelaskan bahwa komunikasi diartikan sebagai

proses penyampaian informasi berupa pemikiran atau gagasan dari orang satu

keorang lain.

Komunikasi matematis menurut De Lang (dalam Shadiq, 2007) merupakan

kemampuan yang harus dikuasai siswa, karena pembelajaran matematika pada

umumnya terfokus pada pengomunikasian. Menurut Guerreiro (2008),

komunikasi matematis merupakan alat bantu dalam transmisi pengetahuan

matematika. Ontario Ministry of Education (2005) dalam The Capacity Building

Series (2010) menyatakan bahwa komunikasi matematika merupakan proses
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esensial pembelajaran matematika karena melalui komunikasi, siswa

merenungkan, memperjelas dan memperluas ide dan pemahaman mereka tentang

hubungan dan argumen matematik.

Definisi komunikasi matematis juga diungkapkan oleh Sullivan & Mousley

(Ansari, 2003) bahwa komunikasi matematis bukan hanya sekedar menyatakan

ide melalui tulisan tetapi lebih luas lagi yaitu kemampuan siswa dalam hal

bercakap, menjelaskan, menggambarkan, mendengar, menanyakan, klarifikasi,

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

dipelajari. Sejalan dengan hal itu, Suryadi (2008) mengatakan bahwa komunikasi

matematika adalah cara untuk berbagi ide dan memperjelas pemahaman, gagasan-

gagasan, dan ide-ide tentang konsep dan proses matematika yang mereka pelajari.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa

adalah kemampuan siswa dalam mengekspresikan gagasan-gagasan, ide-ide, dan

pemahamannya tentang konsep dan proses matematika yang mereka pelajari.

Misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelasaian suatu masalah.

Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 2000) menyebutkan

standar kemampuan yang seharusnya dikuasai oleh siswa adalah (1)

mengorganisasi dan mengonsolidasi pemikiran matematika dan

mengomunikasikan kepada siswa lain, (2) mengekspresikan ide-ide matematika

secara koheren dan jelas kepada siswa lain, guru, dan lainnya, (3) meningkatkan

atau memperluas pengetahuan matematika siswa dengan cara memikirkan

pemikiran dan strategi siswa lain, dan (4) menggunakan bahasa matematika secara

tepat dalam berbagai ekspresi.
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Mahmudi (2009) menelaah kemampuan komunikasi matematis menjadi 2 aspek,

yaitu kemampuan komunikasi matematis lisan (talking) dan kemampuan

komunikasi matematis tertulis (writting). Kemampuan komunikasi matematis

lisan berupa pengungkapan dan penjelasan suatu gagasan matematika.

Komunikasi lisan dapat terjadi melalui interaksi antar siswa, misalnya dalam

proses pembelajaran dengan setting diskusi kelompok maupun bertukar pendapat.

Sedangkan kemampuan komunikasi matematis tertulis dapat berupa penggunaan

kata-kata, grafik, gambar, tabel, persamaan atau tulisan dalam jawaban soal yang

dapat menggambarkan proses berpikir siswa. Kemampuan komunikasi matematis

tertulis juga dapat dapat berupa uraian pemecahan masalah atau pembuktian

matematika yang menggambarkan kemampuan siswa dalam mengorganisasi

berbagai konsep untuk menyelesaikan masalah.

Ahmad dkk (2008) mengemukakan bahwa cara efektif untuk meningkatkan

kemampuan komunikasi adalah secara tertulis karena secara formal penggunaan

bahasa lebih mudah diimplementasikan secara tertulis. Disisi lain, kemampuan

komunikasi matematis menurut Suryadi (2010) mencakup dua hal, yakni

kemampuan siswa menggunakan matematika sebagai alat komunikasi (bahasa

matematika) dan kemampuan mengomunikasikan matematika yang dipelajari.

Sedangkan Ansari (2003) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis

siswa terbagi dalam tiga kelompok antara lain, menggambar (drawing), ekspresi

matematika (mathematical expression), dan menulis (written text).

Adapun indikator untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis menurut

Sumarmo (2006) adalah (1) menghubungkan benda-benda nyata, gambar, dan

diagram kedalam ide matematika, (2) menjelaskan ide situasi menggunakan
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metode lisan, tertulis, konkrit, grafik, gambar, dan aljabar, (3) menyatakan

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika, (4) mendengarkan,

berdiskusi, dan menulis tentang matematika, (5) membaca presentasi matematika

tertulis dan menyusun pertanyaan yang relevan, dan (6) membuat konjektur,

menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi. Sedangkan indikator

kemampuan komunikasi matematis menurut Satriawati (Azizah, 2011) yaitu (1)

drawing, yaitu kemampuan menyatakan ide matematika ke dalam bentuk gambar,

diagram, tabel dan sebaliknya, (2) mathematical expression, yaitu

mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari

dalam simbol matematika, dan (3) written text, yaitu memberikan penjelasan ide

dengan bahasa sendiri dan membuat model matematika dengan menggunakan

tulisan dan aljabar.

Sejalan dengan itu, Cai et al (1996) merumuskan beberapa indikator kemampuan

komunikasi matematis siswa, antara lain:

1. Menulis matematis. Pada kemampuan ini, siswa dituntut untuk dapat

menuliskan penjelasan dari jawaban permasalahnnya secara matematis, masuk

akal, jelas, serta tersusun secara logis dan sistematis.

2. Menggambar secara matematis. Pada kemampuan ini, siswa dituntut untuk

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

3. Ekspresi matematis. Pada kemampuan ini, siswa diharapkan mampu untuk

memodelkan permasalahan matematis secara benar, kemudian melakukan

perhitungan atau mendapatkan solusi secara lengkap dan benar (Facrurazy,

2011: 81). Ketiga indikator ini menitikberatkan pada kemampuan menulis.
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Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini kemampuan komunikasi

matematis yang diteliti meliputi kemampuan menulis (written text), menggambar

(drawing), dan ekspresi matematika (mathematical expression) dengan indikator

sebagai berikut:

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

simbol, ide, atau model matematika.

b. Melukiskan ide-ide matematika ke dalam bentuk gambar, tabel, grafik atau

model matematika lain.

c. Mengekspresikan matematika untuk menyajikan ide dan menyelesaikan suatu

masalah matematis.

4. Disposisi Komunikasi Matematis

Keberhasilan seseorang dalam suatu proses pembelajaran matematika tidak hanya

dipengaruhi oleh faktor kognitif saja, melainkan juga kemampuan afektif dan juga

psikomotor. Salah satu tujuan pembelajaran matematika menurut Depdiknas

(2006: 417) adalah memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam

kehidupan yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, minat, sikap ulet dan percaya

diri dalam pemecahan masalah. Popham (Depdiknas, 2008) mengatakan bahwa

ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Sehingga disposisi

sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan belajar seseorang.

Menurut Salomon (dalam Yunarti, 2011) disposisi merupakan kumpulan sikap-

sikap pilihan dengan kemampuan yang memungkinkan sikap-sikap pilihan tadi

muncul dengan cara tertentu. Menurut Ritchhart (Yunarti, 2011) disposisi adalah

hubungan antara kesadaran, motivasi, inklinasi, dan kemampuan atau
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pengetahuan yang diamati. Sementara menurut Menurut Sumarmo (2006)

disposisi (disposition) adalah keinginan, kesadaran, kecenderungan dan dedikasi

yang kuat pada diri siswa atau mahasiswa untuk berpikir dan berbuat.

Disposisi yang berkaitan dengan pola pikir manusia adalah disposisi berpikir.

Oleh sebab itu, terdapat hubungan yang kuat antara disposisi dan berpikir.

Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir yang baik adalah seseorang

yangmampu mengaktualisasikan pemikirannya berwujud tingkah laku. Hal ini

sejalan dengan pendapat Perkins (Lambertus, 2009) yang menyatakan bahwa

unsur kemampuan hanya menjadi petunjuk bahwa orang yang memiliki disposisi

berpikir harus pula memiliki keterampilan kognitif. Selanjutnya Tishman (2014)

mendefinisikan disposisi berpikir sebagai kecenderungan untuk berpikir dengan

cara tertentu. Menurut Maxwell (2001), disposisi terdiri dari (1) inclination

(kecenderungan), yaitu bagaimana sikap siswa terhadap tugas-tugas, (2) sensitivity

(kepekaan), yaitu bagaimana kesiapan siswa dalam menghadapi tugas, dan (3)

ability (kemampuan), yaitu bagaimana siswa fokus untuk menyelesaikan tugas

secara lengkap, dan (4) enjoyment (kesenangan), yaitu bagaimana tingkah laku

siswa dalam menyelesaikan tugas.

Kegiatan berpikir juga dilakukan pada proses komunikasi matematis. Ketika

seseorang berpikir untuk mengomunikasikan masalah maka ada tindakan atau

tingkah laku yang dilakukannya. Ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama

lain. Ketiga hal tersebut antara lain disposisi, berpikir dan kemampuan

komunikasi matematis. Disposisi merupakan pola dari perilaku yang harus

diimbangi dengan kemampuan yang mendukung dan aktif secara otomatis dalam

diri seseorang. Hal ini sesuai dengan pendapat Richhart (2002: 31), disposisi
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adalah pola yang diperoleh dari perilaku yang berada di bawah kendali dirinya

sendiri dan sebagai lawan untuk menjadi aktif secara otomatis. Disposisi

merupakan perangkat menyeluruh perilaku dan tidakhanya perilaku tertentu yang

tunggal. Disposisi yang dinamis dan istimewa dalam penyebaran kontekstual

siswa daripada tindakan penentuan secara kaku yang dilakukan. Lebih dari

keinginan dan kemauan, disposisi harus dibarengi dengan kemampuan yang

diperlukan. Disposisi memotivasi, mengaktifkan, dan mengarahkan kemampuan

kita. Disposisi merupakan rasa ingin tahu, keterbukaan pikiran, metakognisi,

mencari kebenaran dan pemahaman, pemikiran strategis, dan ragu-ragu

melakukan pekerjaan yang baik dengan memahami lebih dalam dan luasnya

pemikiran yang baik.

Perkins, Jay, and Tishman (Richhart, 2002: 25), Seven Thinking Dispositions:

1. To be broad and adventurous (luas dan petualang)
2. To ward sustained intellectual curiosity (cerdas dalam keingintahuan)
3. To clarify and seek understanding (memperjelas dan mencari pemahaman)
4. To plan and bestrategic (merencanakan dan menjadi strategis)
5. To be intellectually careful (cerdas dalam ketelitian)
6. To seek and evaluate reasons (mencari dan mengevaluasi alasan)
7. To be metacognitive (metakognitif)

Indikator disposisi komunikasi berdasarkan uraian di atas yaitu:

1) Rasa ingin tahu, yaitu siswa menyelidiki atau memecahkan masalah dalam

proses pembelajaran yang membuatnya penasaran.

2) Fleksibel, yaitu siswa bersedia menerima hal-hal baru, mampu menghasilkan

pilihan alternatif penjelasan, dan mencari sesuatu lebih dari yang diberikan dan

diharapkan, mampu menyatakan dengan verbal dan non verbal dengan cara

diskusi, serta siswa dapat memilih dan menentukan solusi masalah
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3) Ragu-ragu, yaitu keragu-raguan yang muncul dalam diri siswa yang dapat

menghasilkan ketekunan siswa mengikuti penalaran lain dan memeriksa

dengan hati-hati dalam informasi yang diberikan serta mampu milah-milah

informasi yang didapat lebih lanjut dan mampu menyatakan dengan verbal dan

non verbal.

4) Strategis, yaitu siswa penuh perencanaan, antisipasi, metodis, dan bertindak

lebih hati-hati dalam pengerjaan tugas yang diberikan dan mampu menyatakan

dengan verbal dan non verbal.

5) Metakognitif, yaitu siswa aktif memantau, mengatur, mengevaluasi, dan

mengarahkan pemikiran mereka sendiri dan mampu menunjukkan hasil

penyelesaian masalahnya serta mampu menyatakan dengan verbal dan non

verbal.

6) Mencari kebenaran dan pemahaman, yaitu siswa aktif dalam melakukan

looking back dan mampu melaksanakan penalaran berdasarkan bukti untuk

mampu mengungkap, menimbang bukti, pertimbangan keakuratan data,

mencari hubungan-hubungan antara potongan bukti-bukti untuk membangun

sebuah teori dan mengujinya dan mampu menyatakan dengan verbal dan non

verbal.

Disposisi atau sikap siswa terhadap matematika tampak ketika siswa

menyelesaikan tugas matematika. Dengan demikian, dalam meningkatkan

kemampuan komunikasi matematis harus disertai dengan disposisi komunikasi

matematis yang baik pula. Adapun hubungan antara indikator komunikasi

matematis dengan indikator disposisi komunikasi matematis yang mungkin

muncul seperti tabel berikut:



41

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Komunikasi dan Disposisi Komunikasi

No. Indikator Komunikasi Matematika Disposisi Komunikasi

1 Menyatakan situasi, gambar, diagram, atau benda
nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model
matematika.

Mencari kebenaran dan
pemahaman, rasa ingin
tahu, strategis, ragu-ragu,
metakognitif, dan fleksibel

2 Melukiskan ide-ide matematika ke dalam bentuk
gambar, tabel, grafik atau model matematika lain.

Strategis, ragu-ragu,
metakognitif, dan fleksibel

3 Mengekspresikan matematika untuk menyajikan
ide dan menyelesaikan suatu masalah matematis.

Strategis, ragu-ragu,
metakognitif, dan fleksibel

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa disposisi komunikasi

merupakan kecenderungan sikap berpikir seseorang ketika berhadapan dengan

masalah-masalah komunikasi.

B. Kerangka Berpikir

Desain didaktis dirancang berdasarkan hambatan belajar pada materi persamaan

dan pertidaksamaan linear satu variabel. Desain tersebut melalui pendekatan

saintifik yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara aktif mengonstruksi

konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, mengamati,

menanya, mengumpulkan informasi atau data, menalar, dan mengomunikasikan

untuk menggali kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep. Ketika siswa

melakukan pengamatan, guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan

siswa melalui kegiatan; melihat, menyimak, mendengar, dan membaca hal yang

penting dari suatu benda atau objek berdasarkan permasalahan yang diajukan

guru. Hal tersebut akan mendorong siswa mengontruksi pemahaman yang mereka

miliki, sehingga dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa

terutama indikator menggunakan bahasa matematika dan simbol secara tepat
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(mathematical expression). Hal ini karena siswa dituntut untuk mencari informasi

mengenai masalah yang disajikan. Dalam masalah yang disajikan pasti akan

ditemukan simbol-simbol matematika. Selain itu, mengamati sangat bermanfaat

bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa, sehingga proses pembelajaran memiliki

kebermaknaan yang tinggi.

Ketika siswa merumuskan pertanyaan (merumuskan hipotesis), guru membuka

kesempatan secara luas kepada siswa untuk bertanya mengenai apa yang sudah

dilihat, disimak, atau dibaca. Dari situasi ini, siswa masih memerlukan bantuan

guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ketingkat di mana siswa mampu

mengajukan pertanyaan secara mandiri. Kemampuan komunikasi matematis siswa

terutama indikator menggunakan bahasa matematika dan simbol secara tepat

(mathematical expression). Istilah” pertanyaan” tidak selalu dalam bentuk

“kalimat tanya”, melainkan juga dapat dalam bentuk pernyataan, asalkan

keduanya menginginkan tanggapan verbal. Hal ini menunjukkan sikap rasa ingin

tahu dan fleksibel dalam memecahkan masalah.

Tindak lanjut dari bertanya, ketika siswa mencoba/ mengumpulkan data

(informasi) dengan berbagai teknik, dimana siswa melakukan pengujian hipotesis

melalui berbagai bentuk komunikasi matematis. Tahap ini juga siswa diberikan

kesempatan untuk menggali gagasannya dalam diskusi kelompok yang disajikan

dalam lembar penugasan. Adapun indikator-indikator yang muncul adalah

mengembangkan sikap ragu-ragu dan strategis dalam mengerjakan tugas yang

diberikan. Ketika siswa mengasosiasi/ menganalisis/ mengolah data (informasi),

siswa diajak untuk mengembangkan  kemampuan komunikasi matematis melalui

latihan soal. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi
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dengan informasi lainnya, dan menemukan pola dari keterkaitan informasi

tersebut. Dengan demikian, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi

matematis siswa, karena semua indikator komunikasi matematis terdapat dalam

kegiatan ini. Selain itu, dapat mengembangkan disposisi komunikasi matematis

siswa terutama mengenai keyakinan siswa terhadap diri sendiri, rasa ingin tahu,

ragu-ragu, fleksibel, metakognitif, mencari kebenaran dan pemahaman terhadap

solusi dari setiap permasalahan yang diberikan.

Kegiatan terakhir pada saat siswa menarik kesimpulan serta mengomunikasikan

hasil. Dengan bantuan guru, siswa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Dengan

demikian, siswa mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga

kemampuan menulis matematis, menggambar dan ekspresi matematis siswa

menjadi lebih baik. Selain itu, disposisi juga turut berkembang terutama indikator

keyakinan diri, rasa ingin tahu dan metakognitif juga akan berkembang. Dengan

demikian, desain didaktis persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel

melalui pendekatan saintifik memungkinkan siswa dapat mengembangkan

kemampuan dan disposisi komunikasi matematis.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Research and Development (R & D) atau dapat

dikatakan sebagai penelitian pengembangan. Produk yang dikembangkan adalah

desain didaktis pada materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel

melalui pendekatan saintifik yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan

dan disposisi komunikasi matematis siswa.

B. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 11 Bandar Lampung. Waktu penelitian

dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Subjek dalam

penelitian ini dibagi dalam beberapa tahap berikut:

1. Subjek Studi Pendahuluan

Pada studi pendahuluan dilakukan beberapa langkah sebagai analisis kebutuhan.

Desain Didaktis yaitu observasi, wawancara, dan analisis tingkat kesulitan soal.

Subjek pada saat observasi adalah siswa kelas VII K. Subjek pada saat wawancara

adalah satu orang guru yang mengajar matematika di kelas VII yaitu Ibu

Misnurani, S.Pd dan wakil kepala bagian Humas yaitu Bapak Erwin Stia Atmaja,

S.Pd. Subjek pada saat analisis tingkat kesulitan soal adalah siswa kelas VIII F.
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2. Subjek Validasi Desain Didaktis

Subjek validasi desain didaktis dalam penelitian ini adalah dua orang ahli yang

terdiri dari ahli desain pembelajaran dan ahli materi. Ahli desain pembelajaran

yaitu Dr. Budi Koestoro, M.Pd., yang merupakan dosen pada jurusan teknologi

pendidikan FKIP Universitas Lampung. Ahli materi yaitu Bapak Wayan Rumite,

S.Pd., M.Pd., yang merupakan dosen pada jurusan pendidikan matematika FKIP

Universitas Lampung.

3. Subjek Uji Coba Terbatas

Subjek pada tahap ini adalah semua siswa kelas VII C di SMP Negeri 11 Bandar

Lampung tahun pelajaran 2017/2018 berjumlah 32 siswa yang belum menempuh

materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Hal ini bertujuan untuk

mengetahui keterlaksanaan produk yang telah dibuat sebelum diujicobakan pada

kelas penelitian.

4. Subjek Uji Lapangan

Subjek pada tahap uji lapangan adalah seluruh siswa kelas VII K di SMP Negeri

11 Bandar Lampung tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 32 siswa untuk

mengetahui keterlaksanaan produk, kemampuan dan disposisi komunikasi

matematis siswa.

C. Prosedur Pengembangan

Menurut Borg & Gall (1989: 624) menjelaskan bahwa penelitian dan

pengembangan (Research & Development) dalam pendidikan adalah

pengembangan dan validasi suatu produk pendidikan, dimana temuan penelitian

digunakan untuk merancang produk dan prosedur baru, yang kemudian secara
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sistematik diuji di lapangan, dievaluasi, dan disempurnakan sampai memenuhi

kriteria tertentu. Penelitian ini mengikuti langkah-langkah Borg& Gall yang

terdiri dari 10 langkah penelitian, akan tetapi pada pengembangan ini

dimungkinkan tidak sampai langkah ke-10, melainkan sampai pada langkah ke-

tujuh yaitu Penyempurnaan Produk Hasil Uji Lapangan (Operasional Product

Revision). Pembatasan tahapan R & D ini dilakukan karena mengingat

keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki dalam menyelesaikan

penelitian ini. Langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Studi pendahuluan (Research and information collecting).

2. Perencanaan (Planning).

3. Pengembangan desain/draf produk awal (Develop preliminary form of

product).

4. Uji coba lapangan awal (Preliminary field testing).

5. Revisi hasil uji coba lapangan awal (Main product revision).

6. Uji lapangan (Main field testing).

7. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan (Operasional product revision).

8. Uji lapangan operasional (Operasional field testing).

9. Penyempurnaan produk akhir (Final product revision).

10. Diseminasi dan implementasi (Dissemination and implementation).

Penjelasan mengenai langkah penelitian dan pengembangan di atas sebagai

berikut:

1. Studi Pendahuluan (Research and Information Collection)

Langkah awal dalam melakukan studi pendahuluan dan pengumpulan data

(research and information collecting) yaitu tahapan penelitian pendahuluan yang
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dilakukan dengan need assessment. Suatu penelitian pengembangan berawal dari

adanya potensi dan masalah. Untuk mengetahui bahwa produk hasil penelitian

pengembangan itu benar-benar dibutuhkan guna mengatasi masalah langkah awal

adalah melakukan analisis kebutuhan pada sumber dayanya. Analisis kebutuhan

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis tingkat kesulitan soal

dengan pihak sekolah yang menjadi tempat penelitian. Pembelajaran matematika

SMP Negeri 11 Bandar Lampung sebagai lokasi tempat uji coba desain didaktis

dengan menggunakan Kurikulum 2013.

2. Perencanaan (Planning)

Setelah melakukan studi pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan

merencanakan penelitian. Perencanaan penelitian R & D meliputi memperkirakan

dana, tenaga dan waktu. Pada tahap ini dilakukan penyusunan draft desain

didaktis dan penyusunan instrumen penelitian.

3. Pengembangan Desain Produk Awal (Develop preliminary form of product)

Berpegang dari hasil studi pendahuluan dan perencanaan penelitian di atas,

kemudian melakukan pengembangan desain didaktis sesuai dengan draft yang

telah disusun pada tahap perancangan. Langkah-langkah dalam tahapan

pengembangan ini meliputi pengembangan desain didaktis, penyuntingan desain

didaktis, validasi desain didaktis dan revisi desain didaktis. Adapun rinciannya

adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Desain Didaktis

Rincian komponen-komponen dalam mengembangkan desain didaktis yang sesuai

dengan draft pada tahap perancangan.
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b. Penyuntingan Desain Didaktis

Desain didaktis yang dikembangkan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing

untuk mendapatkan saran perbaikan. kemudian divalidasi oleh validator.

c. Validasi Desain Didaktis

Desain didaktis diserahkan kepada validator untuk diberikan penilaian sebelum uji

coba. Validator desain didaktis ini adalah ahli desain dan ahli materi. Berdasarkan

saran ahli, dilakukan perbaikan desain untuk mengurangi kelemahan pada produk

yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui apakah layak digunakan atau tidak.

4. Uji Coba Lapangan Awal (Preliminary Field Testing)

Tahap ini merupakan uji produk secara terbatas (kelas uji coba), yaitu melakukan

uji lapangan awal terhadap desain produk yang bersifat terbatas baik substansi

desain maupun pihak-pihak yang terlibat. Uji coba lapangan awal diujicobakan

kepada siswa kelas VII C SMP Negeri 11 Bandar Lampung dengan kemampuan

matematis tinggi, sedang, dan rendah yang berjumlah 32 orang. Siswa tersebut

diberikan perlakuan untuk melihat bagaimana keterlaksanaan desain didaktis

sebelum dilakukan pada kelas penelitian.

5. Revisi Hasil Uji Coba Lapangan (Main Product Revision)

Langkah ini merupakan perbaikan desain berdasarkan uji coba lapangan.

Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan

secara terbatas guna untuk mengetahui efektifitas desain didaktis terhadap

kemampuan dan disposisi komunikasi matematis siswa. Pada tahap

penyempurnaan produk awal ini, lebih banyak dilakukan dengan pendekatan

kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga

perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan internal.
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6. Uji Lapangan (Main Field Testing)

Tahap Uji Lapangan ini merupakan uji efektivitas desain produk yang telah di

revisi dari uji coba lapangan. Uji ini dilakukan pada kelas VII K yang berjumlah

32 orang. Setelah akhir pembelajaran diberikan tes untuk melihat kesimpulan dari

tujuan yang ingin dicapai pada proses penelitian. Uji lapangan ini dilakukan untuk

mengetahui bagaimana desain didaktis terhadap kemampuan dan disposisi

komunikasi matematis siswa.

7. Penyempurnaan Produk Hasil Uji Lapangan (Operasional product revision)

Desain didaktis yang telah digunakan siswa selama uji lapangan selanjutnya

direvisi. Revisi yang dilakukan disesuaikan dengan hasil analisis terhadap

pemakaian desain didaktis selama pelajaran matematika. Pada langkah ini

dilakukan perbaikan bersifat internal, penyempurnaan produk didasarkan pada

evaluasi hasil.

D. Instrumen Data Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data penelitian

adalah sebagai berikut:

1. Lembar Validasi Desain Didaktis

Instrumen ini digunakan untuk mengukur produk yang di nilai/validasi kelayakan

oleh para ahli terhadap desain didaktis persamaan dan pertidaksamaan linear satu

variabel yang telah dirancang sehingga menjadi pedoman dalam merevisi desain.

Lembar tersebut terdiri dari lembar validasi desain didaktis dan tes kemampuan

komunikasi matematis oleh dua ahli pendidikan. Instrumen validasi ahli

digunakan pada tahap uji coba tahap awal.



50

2. Lembar Observasi Disposisi Komunikasi Matematis Siswa

Instrumen observasi digunakan sebagai instrumen pengembangan penelitian.

Lembar observasi dapat menunjukkan segala proses pembelajaran matematika

pada kemampuan dan disposisi komunikasi matematis. Lembar observasi

digunakan untuk melihat kecenderungan sikap (disposisi) komunikasi matematis

siswa pada saat diberikan desain didaktis pokok bahasan persamaan dan

pertidaksamaan linear satu variabel. Lembar pengamatan diisi oleh observer saat

mengamati secara langsung selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan

memberikan tanda check list (√) pada 6 aspek disposisi. Penjabaran aspek

tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.1 Aspek Disposisi Komunikasi Matematis

No Indikator Disposisi Kegiatan yang Nampak
1 Rasa ingin tahu Siswa melakukan aktivitas penyelidikan dalam proses

pembelajaran yang membuatnya penasaran

2 Fleksibilitas
(keterbukaan pikiran)

Melalui diskusi siswa bersedia menerima hal-hal baru,
menerima perbedaan pendapat, mampu menghasilkan
alternatif penjelasan dan mencari sesuatu lebih dari yang
diberikan

3 Ragu-ragu Keragu-raguan yang muncul dalam diri siswa yang dapat
menghasilkan ketekunan siswa untuk mengikuti
penalaran lain dan memeriksa dengan hati-hati mengenai
informasi yang didapat lebih lanjut

4 Pemikiran strategis Siswa penuh perencanaan, antisipasi, metodis, dan
bertindak lebih hati-hati dalam pengerjaan tugas yang
diberikan

5 Metakognisi Siswa dapat memantau, mengatur, mengevaluasi, dan
mengarahkan pemikiran mereka sendiri dan mampu
menyatakan dengan verbal dan non verbal.

6 Mencari kebenaran
dan pemahaman

Siswa aktif dalam melakukan looking back dan mampu
melaksanakan penalaran berdasarkan bukti untuk
mampu mengungkap, menimbang bukti, pertimbangan
keakuratan data, mencari hubungan-hubungan antara
potongan bukti untuk membangun sebuah teori.
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3. Lembar Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa

Instrumen dalam tes ini merupakan soal untuk mengukur kemampuan komunikasi

matematika siswa berbentuk uraian. Tes ini dibuat dengan menyesuaikan

kurikulum dan silabus yang berlaku pada sekolah yang diteliti. Perangkat tes

terdiri dari empat soal uraian yang akan diberikan secara individual dengan skor

maksimum 38. Sebelum tes diberikan, instrumen ini diujicobakan terlebih dahulu

pada kelompok diluar sampel penelitian. Untuk mengetahui apakah butir soal

telah memenuhi kualifikasi soal yang layak digunakan untuk tes, maka harus

memenuhi kriteria yang baik, diantaranya: validitas tes, reliabilitas tes, tingkat

kesukaran, dan daya pembeda tes yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2010: 211). Sebuah instrumen dikatakan

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Menurut Anderson (dalam

Arikunto, 2012: 80), Validitas adalah kemampuan sebuah instrumen untuk

mengukur apa yang hendak diukur. Validitas yang dilakukan dengan dua cara

yaitu validitas isi dan validitas empiris. Validitas isi yaitu validitas yang ditinjau

dari isi tes itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar siswa, isinya telah dapat

mewakili secara representatif terhadap keseluruhan materi yang telah diajarkan.

Validitas isi dari tes kemampuan komunikasi matematis ini dapat diketahui

dengan cara membandingkan antara isi yang terkandung dalam tes kemampuan

komunikasi matematis dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan

dicapai. Pengecekan terhadap kesesuaian isi tes dengan isi kisi-kisi tes yang

diukur dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes dengan kemampuan
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bahasa siswa dilakukan dengan menggunakan daftar check list (√). Validitas isi

diperoleh melalui uji validitas oleh ahli berdasarkan kisi-kisi yang diberikan dan

dinyatakan bahwa butir soal layak digunakan, sehingga instrumen tes dinyatakan

memenuhi kriteria validitas isi. Selanjutnya Validasi empiris yang dilakukan pada

siswa kelas VIII F. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas empiris ini

menggunakan rumus korelasi product moment dengan angka kasar (Arikunto,

2006: 170), yaitu:

  
     2222 yyNxxN
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Keterangan:
rxy = Koefesien korelasi antara variabel x dan y
xy = Jumlah perkalian x dan  y
x = Skor siswa setiap butir soal
y = Skor total
N = Banyak subyek/siswa

Untuk mengetahui tingkat validitas, berikut kriteria besarnya koefisien validitas.

Tabel 3.2 Interprestasi Koefisien Validitas

Koefisien validitas Kriteria validitas

0.81 – 1.00 Sangat Tinggi
0.61 – 0.80 Tinggi
0.41 – 0.60 Cukup
0.21 – 0.40 Rendah
0.00 – 0.20 Sangat Rendah

Negatif Tidak Valid
(Arikunto, 2010: 89)

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menurut Arikunto (2006:178) mengandung pengertian bahwa:  “Suatu

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data

karena instrumen itu sudah baik”. Tes dikatakan reliabel jika soal tersebut

memberikan hasil yang relatif sama (konsisten) walaupun soal tersebut diberikan
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pada subjek, waktu dan tempat yang berbeda. Bentuk soal tes yang digunakan

adalah soal tes tipe uraian. Menurut Arikunto (2010: 109) untuk mencari koefisien

reliabilitas (r11) soal tipe uraian menggunakan rumus Alpha yang dirumuskan:

r11= 
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Keterangan:
r11 : Reliabilitas yang dicari.
n : Banyak butir pertanyaan atau banyaknya soal.

 2
b : Jumlah variasi tiap butir soal.

2
t : Jumlah variasi total.

Dimana:
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(Arikunto, 2006 : 197)

Keterangan:
2
I : Varians yang dicari.

2)( x : Jumlah data yang dikuadratkan.

 2x : Jumlah kuadrat data.

N : Jumlah Banyak data.

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas, berikut ini interpretasi mengenai besarnya

koefisien reliabilitas. sebagai berikut:

Tabel 3.3 Interprestasi Koefisien Reliabilitas

Koefisien Reliabilitas Kriteria Reliabilitas

0.81 – 1.00 Sangat Tinggi
0.61 – 0.80 Tinggi
0.41 – 0.60 Cukup
0.21 – 0.40 Rendah
0.00 – 0.20 Sangat Rendah

(Arikunto, 2012: 89)
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c. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu

butirsoal. Suatu tes dikatakan baik jika butir soal-soal tersebut tidak terlalu sukar

dan tidak terlalu mudah. Sudijono (2008: 372) mengungkapkan untuk menghitung

tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus sebagai berikut:

=
Keterangan:

TK : Nilai tingkat kesukaran suatu butir soal

Jt : Jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diolah

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) sebagai berikut:

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai Interprestasi

0,00 ≤ TK ≤ 0,15 Sangat Sukar
0,16 ≤ TK ≤ 0,30 Sukar
0,31 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang
0,71 ≤ TK ≤ 0,85 Mudah
0,86 ≤ TK ≤ 1,00 Sangat Mudah

(Sudijono, 2008: 372)

d. Uji Daya Pembeda

Daya beda suatu butir tes adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan

antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Daya

beda butir dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya tingkat diskriminasi atau

angka yang menunjukkan besar kecilnya daya beda. Untuk menghitung daya

pembeda, terlebih dahulu diurutkan dari siswa yang memperoleh nilai tertinggi
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sampai siswa yang memperoleh nilai terendah. Kemudian diambil 27% siswa

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

memperoleh nilai terendah (disebut kelompok bawah). Sudijono (2008: 120)

mengungkapkan menghitung daya pembeda ditentukan dengan rumus:

=
Keterangan:

DP : Indeks daya pembeda suatu butir soal tertentu
JA : Jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB : Jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA : Jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah).

Penafsiran interpretasi nilai daya pembeda butir soal digunakan kriteria menurut

Sudijono (2008) yang tertera dalam tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Interpretasi Indeks Daya Pembeda

Nilai Interprestasi

Negatif ≤ DP ≤ 0,10 Sangat Buruk
0,10 ≤ DP ≤ 0,19 Buruk
0,20 ≤ DP ≤ 0,29 Cukup
0,30 ≤ DP ≤ 0,49 Baik

jDP ≥ 0,50 Sangat Baik
Sudijono (2008: 121)

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik ini, digunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Angket

a. Lembar Validasi Desain Didaktis

Validasi desain didaktis persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel

melalui pendekatan saintifik dilakukan oleh ahli pendidikan matematika untuk
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menilai produk tersebut. Validasi ini menggunakan lembar validasi desain

didaktis. Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data validator desain

didaktis yang disusun pada perencanaan atau pengembangan produk awal,

kemudian direvisi dan setelah instrumen dinyatakan valid serta layak digunakan,

maka instrumen diuji cobakan pada uji terbatas. Lembar tersebut terdiri dari

lembar validasi desain didaktis dan tes hasil belajar oleh dua ahli pendidikan

matematika. Validasi ahli terdiri dari (1) ahli desain diminta masukannya

berkaitan dengan relevansi atau ketepatan tujuan, kompetensi dasar dan indikator

pembelajaran. (2) ahli materi diminta masukanya tentang materi apa yang

digunakan sesuai dengan desain pembelajaran yang akan digunakan.

Validasi praktisi yaitu meminta respon atau pendapat dan pandangan guru mata

pelajaran matematika tentang desain pembelajaran yang digunakan. Berdasarkan

respon yang diberikan akan diketahui kelemahan dan kelebihan dari desain

pembelajaran baru tersebut. Sedangkan validasi pengguna yaitu siswa diminta

pendapat atau responnya terhadap pembelajaran dengan desain didaktis yang

dikembangkan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menelaah hasil

penilaian para ahli terhadap desain didaktis yang telah dirancang.

2. Observasi Disposisi Komunikasi Matematis

Observasi ini dilakukan oleh para observer untuk melihat atau mengamati

disposisi komunikasi matematis siswa pada saat menggunakan desain didaktis.

Observer melakukan pengisian lembar pengamatan atau observasi komunikasi

matematis pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pada lembar pengamatan

tercantum beberapa indikator disposisi komunikasi matematis yaitu indikator rasa

ingin tahu, indikator fleksibel, indikator ragu-ragu, indikator strategis, indikator
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metakognitif, dan indikator mencari kebenaran serta pemahaman. Tidak semua

indikator akan dibahas pada penelitian ini, tetapi hanya indikator yang dominan

muncul dari siswa.

3. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara tidak terstruktur dengan cara

mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan langsung kepada responden

penelitian maupun orang-orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan

yang dihadapi dalam pembelajaran matematika. Wawancara dalam penelitian ini

bertujuan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui

hal-hal kecil pada responden dengan jumlah responden yang sedikit. Wawancara

dilakukan antara lain dengan guru mata pelajaran matematika dan siswa

4. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang

monumental dari siswa. Dokumen merupakan pelengkap dari pengguna observasi

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Kredibilitas hasil penelitian kualitatif

akan semakin tinggi jika meggunakan dokumen. Dalam penelitian ini, sumber

data yang diperoleh melalui dokumentasi berupa gambar, foto saat pembelajaran.

5. Tes Kemampuan Komunikasi Matematis

Teknik tes digunakan untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis yang

diperoleh melalui hasil penilaian terhadap soal atau tes yang diberikan kepada

siswa setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan desain didaktis persamaan

dan pertidaksamaan linear satu variabel menggunakan pendekatan saintifik.
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F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Kevalidan

Analisis data validasi ahli akan digunakan analisis deskriptif dengan cara merevisi

desain didaktis persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel berdasarkan

masukan dan catatan dari validator melalui angket/lembar validasi.

Adapun tahapan untuk menganalisis tingkat validasi desain didaktis, yaitu:

a. Memberikan skor untuk setiap item dengan jawaban sangat baik (4), baik (3),

cukup (2), kurang baik (1).

b. Menjumlahkan keseluruhan skor yang diberikan oleh validator pada setiap

aspek lembar validasi.

c. Menghitung nilai kesesuaian setiap aspek lembar validasi desain didaktis

dengan menggunakan rumus berikut:

− = ℎ ℎℎ
d. Mencocokan nilai validisi desain yang didapat dengan kriteria kevalidan.

Tabel 3.6 Kriteria Pengkategorian Kevalidan Desain Didaktis

No Kriteria Kategori Tingkat Kevalidan

1 86% - 100% Sangat Valid Layak digunakan tanpa revisi
2 70% - 85% Cukup Valid Layak digunakan dengan revisi
3 60% - 69% Kurang Valid Kurang layak digunakan
4 0% - 50% Tidak Valid Tidak layak digunakan

(Setyosari, 2010)

2. Analisis Data Skor Tes Kemampuan Komunikasi Matematis

Data skor tes diperoleh dari tes yang dilakukan pada pertemuan terakhir.Tes ini

dilakukan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa dalam

menyelesaikan masalah, maka dalam soal-soal tersebut terdapat indikator-
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indikator komunikasi matematis siswa. Setiap indikator dengan ketentuan

semakin lengkap penyelesaian masalah yang dibuat, semakin tinggi skor yang

diperoleh. Berikut pemberian skor komunikasi matematis siswa (Ansari, 2003):

Tabel 3.7 Pedoman Pemberian Skor kemampuan Komunikasi Matematis

Skor Menulis
(Written Text)

Menggambar
(drawing)

Ekspresi Matematis
(Mathematical Expression)

0 Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan tidak memahami konsep
sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa

1 Ada penjelasan tapi salah Hanya sedikit dari
gambar, tabel atau
diagram yang benar

Hanya sedikit dari model
matematika yang dibuat benar

2 Penjelasan secara
matematis masuk akal
namun hanya sebagian
yang benar

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

Membuat model matematika
dengan benar, namun salah
mendapatkan solusi

3 Penjelasan secara
matematis masuk akal
dan benar, meskipun
tidak tersusun secara
logis atau terdapat
kesalahan bahasa

Melukiskan diagram,
gambar, atau tabel
secara lengkap dan
benar

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

4 Penjelasan konsep, ide
atau persoalan dengan
kata-kata sendiri dalam
bentuk penulisan kalimat
secara matematis masuk
akal dan jelas serta
tersusun secara logis

Skor maksimal = 4 Skor maksimal = 3 Skor maksimal = 3
(Ansari: 2003)

Pemberian nilai tes kemampuan komunikasi matematis siswa menurut dengan

rumus berikut:= x 100

Menurut Sanjaya (2010: 162) bahwa “ketuntasan belajar ideal untuk setiap

indikator dengan batas kriteria ideal minimum 75%”. Artinya ketuntasan belajar

ideal terjadi apabila 75% dari kesuluruhan siswa dikatakan tuntas atau

mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 70. Untuk menghitung persentase

ketuntasan belajar menggunakan rumus sebagai berikut:



60= x 100 %

Mulyasa (2004: 9)

Berikut kriteria ketuntasan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa.

Tabel 3.8 Kriteria Ketuntasan hasil Tes klasikal

Interval Skor Persentase Kategori Kevalidan

81 < P ≤ 100 Sangat Baik
61< P ≤ 80 Baik
41 < P ≤ 60 Cukup
21 < P ≤ 40 Kurang
0 < P ≤ 20 Sangat Kurang

(Widoyoko, 2009)

3. Data Hasil Observasi Disposisi

Data observasi disposisi komunikasi matematis diperoleh melalui hasil

pengamatan yang dilakukan oleh observer. Observer ini mengamati siswa

menggunakan lembar disposisi komunikasi matematis dan selanjutnya

memberikan ceklis/poin jika siswa yang diamati melakukan salah satu indikator

dalam lembar observasi. Dari setiap pertemuan, poin tersebut dihitung

persentasenya untuk melihat disposisi komunikasi matematis siswa. Indikator

komunikasi matematis terdiri atas 6 indikator yaitu indikator rasa ingin tahu,

indikator fleksibel, indikator ragu-ragu, indikator strategis, indikator metakognitif,

dan indikator mencari kebenaran serta pemahaman. Setiap indikator dengan

ketentuan semakin sering muncul indikator tersebut semakin tinggi skor yang

diperoleh. Persentase rata-rata tiap pertemuan dan rata-rata tiap indikator tersebut

dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:= x 100 %

(Sugiyono, 2013)
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan berikut:

1. Pengembangan bentuk desain didaktis persamaan dan pertidaksamaan linear

satu variabel melalui pendekatan saintifik yang dihasilkan, meliputi:

a. Struktur penyajian dalam pengembangan desain didaktis dapat dilihat

pada diagram 5.1 berikut:

Diagram 5.1 Struktur penyajian pengembangan desain didaktis

Konsep persamaan dan
pertidaksamaan linear satu variabel

Ciri-ciri dan bentuk persamaan dan
pertidaksamaan linear satu variabel

Menentukan pola aljabar
dengan konsep setara

Penyelesaian persamaan
linear satu variabel.

Penyelesaian
pertidaksamaan linear

satu variabel.

Tes Evaluasi (Post-test)
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Desain didaktis tersebut berkaitan erat dengan situasi didaktis. Pada saat

guru menciptakan sebuah situasi didaktis, terdapat tiga kemungkinan

yang bisa terjadi terkait respon siswa atas situasi tersebut. Dilihat dari

siswa, ketika siswa diberikan permasalahan, maka ada siswa yang

memberikan respon sesuai prediksi, ada siswa yang sebagian responnya

sesuai prediksi tersebut, dan ada pula yang tidak memberikan respon.

Antisipasi yang diberikan senantiasa disesuaikan dengan situasi didaktis

maupun pedagogis yang terjadi. Oleh karena itu, situasi didaktis yang

diberikan dapat diterima siswa dengan baik.

b. Media pembelajaran seperti uang koin, permainan game atau lainnya

digunakan pada setiap pertemuan.

c. Proses pembelajaran adalah pendekatan saintifik yang memuat

serangkaian aktivitas mengamati, menanya, mengumpulkan informasi

atau data, menalar, dan mengomunikasikan untuk menggali kemampuan

siswa dalam memahami suatu konsep.

d. Soal-soal yang diberikan dalam desain didaktis persamaan dan

pertidaksamaan linear satu variabel adalah soal-soal yang mengandung

indikator-indikator kemampuan komunikasi matematis.

2. Hasil tes kemampuan komunikasi matematis mencapai ketuntasan nilai lebih

dari 70 telah terpunuhi yakni sebesar 75%, hal demikian dalam kriteria baik.

Selanjutnya, dilihat dari hasil tes tersebut menunjukkan bahwa indikator

komunikasi matematis adalah menulis (written text), menggambar (drawing),

dan ekspresi matematika (mathematical expression). Indikator dengan

persentase tertinggi sebesar 77,81% adalah indikator menulis dan indikator
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dengan persentase terendah sebesar 74,17% adalah ekspresi matematika. Hal

ini dikarenakan ketika siswa melakukan perhitungan ditunjukkan dengan

banyaknya siswa yang masih kurang teliti dalam mengerjakan dan

menyelesaian masalah, meskipun ada beberapa siswa yang sudah teliti akan

tetapi jawaban masih salah. Sedangkan pada pengamatan disposisi

komunikasi matematis menunjukkan peningkatan nilai pencapaian rata-rata

tiap pertemuan. Indikator disposisi komunikasi matematis dengan persentase

tertinggi adalah ingin tahu dan mencari kebenaran dan pemahaman sebesar

88% dan sebesar 90%. Indikator dengan persentase terendah adalah fleksibel

dan ragu-ragu sebesar 56% dan sebesar 62%. Hal ini dikarenakan ketika

siswa melakukan diskusi ditunjukkan dengan masih banyak siswa yang tidak

mau terbuka/menerima dan tidak memeriksa dengan berhati-hati dalam

informasi yang disampaikan temannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil dan pembahasan, dapat diberikan saran berikut:

1. Kepada guru, disarankan ketika dalam pemberian soal komunikasi matematis,

naskah soal hendaknya menggunakan kata-kata atau gambar yang lebih

berwarna, lebih menarik, lebih sederhana dan disesuaikan dengan karakter

siswa agar siswa dapat memahami pertanyaan yang diberikan, tidak bosan

dan lebih tertarik serta tetap fokus dalam mengerjakannya .

2. Kepada peneliti lain agar dapat mengembangkan desain didaktis pada materi

dan pembelajaran matematika lainnya.
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