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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING
TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA

(Studi pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMPN 2 Abung Selatan
Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 2017/2018)

Oleh

Yunda Setiyowati

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model

pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan komunikasi

matematis siswa.  Penelitian ini menggunakan desain pretest-posttest control

group design.  Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 2

Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 2017/2018 yang

terdistribusi dalam 6 kelas. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII-2 dan

VII-3 yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data penelitian diperoleh

melalui tes kemampuan komunikasi matematis siswa.  Analisis data penelitian ini

menggunakan uji- .  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh

kesimpulan bahwa model pembelajaran problem based learning berpengaruh

terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa.

Kata kunci: Pengaruh, Komunikasi Matematis, Problem Based Learning
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dengan

pendidikan manusia dapat mengembangkan pola pikir dan potensi dirinya. Oleh

sebab itu, pemerintah mewajibkan setiap warga negaranya untuk mengikuti

pendidikan dasar. Hal ini terdapat dalam Undang–Undang Dasar 1945 pasal 31

ayat 1–2 yaitu “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga

negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

Adapun tujuan pendidikan Indonesia tercantum dalam Undang–Undang RI nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yaitu “Tujuan

pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

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

demokratis serta bertanggung jawab”. Untuk mencapai tujuan pendidikan

tersebut, pemerintah membagi pendidikan di Indonesia menjadi  beberapa

tingkatan yaitu SD, SMP, SMA, dan sederajat sesuai dengan Permendikbud

Nomor 21 Tahun 2016. Dalam setiap tingkatan, ditetapkan beberapa mata

pelajaran wajib salah satunya yaitu pelajaran matematika. Hudoyo (2005:35)

menyatakan bahwa matematika adalah alat untuk mengembangkan cara berpikir
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sehingga sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam

menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernyataan Hudoyo tersebut selaras

dengan Kline dalam Suherman (2003:17) yang menyatakan bahwa matematika

bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri,

tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam

memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Matematika

juga melatih seseorang untuk berpikir rasional dan menggunakan logika. Hal

tersebut menunjukan bahwa mempelajari matematika merupakan hal yang penting

dalam kehidupan.

Adapun tujuan pembelajaran matematika yang tercantum dalam Permendikbud

Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/

Madrasah Tsanawiyah adalah agar peserta didik memiliki kemampuan

mengomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyusun bukti matematika

dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain

untuk memperjelas keadaan atau masalah. Untuk mencapai tujuan pembelajaran

matematika tersebut, salah satu kemampuan matematis yang harus dikuasai siswa

adalah kemampuan komunikasi matematis. Selaras dengan itu, National Council

of Teacher of Mathematics (NCTM) mengemukakan bahwa salah satu

kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa yaitu mathematical

communication atau kemampuan komunikasi matematis.

Kemampuan komunikasi matematis (mathematical communication) diartikan oleh

Afgani (Fitrina, Ikhsan dan Munzir, 2016:88) sebagai kemampuan dalam menulis,

membaca, menyimak, menelaah, menginterpretasikan dan mengevaluasi simbol,
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istilah, serta informasi matematika. Hal tersebut selaras dengan pendapat Izzati

(2010:721) yang menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis

merupakan kemampuan menggunakan bahasa matematika untuk

mengeksperesikan gagasan dan argumen dengan tepat, singkat dan logis. Adapun

indikator kemampuan komunikasi matematis yang disampaikan oleh NCTM

(2000) yaitu: (1) kemampuan menyatakan gagasan-gagasan matematika secara

lisan, tulisan, serta menggambarkan secara visual, (2) kemampuan

menginterprestasikan dan mengevaluasi gagasan-gagasan matematika baik secara

lisan maupun tertulis, dan (3) kemampuan menggunakan istilah-istilah, simbol-

simbol, dan struktur-strukturnya untuk memodelkan situasi atau permasalahan

matematika.

Kemampuan komunikasi matematis tersebut harus dimiliki siswa dengan baik,

sehingga siswa lebih mudah dalam memahami matematika. Namun berdasarkan

hasil penelitian PISA pada tahun 2015 rata-rata kemampuan membaca,

matematika, dan sains untuk siswa Indonesia menduduki peringkat 62 dari 70

negara yang ikut serta. Aspek yang dinilai dalam PISA yaitu kemampuan

pemecahan masalah (problem solving), kemampuan penalaran (reasoning), dan

kemampuan komunikasi (communication) (PISA, 2015). Selain hasil penelitian

oleh PISA, TIMSS pada tahun 2011 juga melakukan penelitian yang menunjukan

hasil bahwa Indonesia menempati peringkat ke-38 dari 63 negara dalam pelajaran

matematika. Aspek yang dinilai dalam matematika adalah pengetahuan tentang

fakta, prosedur, konsep, penerapan pengetahuan dan pemahaman konsep (TIMSS,

2011). Berdasarkan hasil penelitian PISA dan TIMSS tersebut, dapat disimpulkan

bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa Indonesia masih tergolong
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rendah. Rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa juga terjadi di

SMPN 2 Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil

wawancara dengan guru matematika, diketahui bahwa siswa mengalami kesulitan

dalam menuliskan gagasan/ide dari permasalah matematika yang disajikan dalam

soal cerita dengan menggunakan simbol matematika dan bahasa mereka sendiri

dengan jelas dan tepat.

Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut diduga karena secara umum

guru menerapkan model pembelajaran PQ4R (preview, question, read, reflect,

recite, review). Dengan model ini pembelajaran diawali dengan preview yaitu

siswa membaca selintas pokok materi. Selanjutnya question yaitu siswa membuat

pertanyaan untuk dirinya terkait materi. Kemudian siswa memperhatikan

penjelasan guru tentang materi terkait, kemudian guru memberikan latihan soal.

Selanjutnya tahap read dan reflect, siswa membaca secara aktif dan memahami

materi yang diberikan, sehingga pada tahap-tahap tersebut kemampuan

komunikasi matematis siswa tidak berkembang dengan baik. Pada tahap recite

siswa mengingat kembali materi yang telah diberikan dengan membuat catatan

penting terkait materi sehingga kemampuan written text siswa dapat berkembang.

Kemudian pada tahap review siswa membaca kembali catatan yang telah

dibuatnya. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan

pembelajaran PQ4R tersebut, kemampuan komunikasi matematis siswa tidak

berkembang dengan baik.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan jawaban siswa dalam menyelesaikan soal

cerita berikut. “Pemborong bangunan mempekerjakan 50 orang akan
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menyelesaikan pembangunan dalam 60 hari. Namun pemborong ingin

mempercepat penyelesaian pembangunan tersebut menjadi 40 hari. Maka

tentukanlah berapa banyak tenaga kerja yang harus ditambah? Jelaskan!”

Persentase jawaban dari 32 siswa diantaranya yaitu 27,8% menjawab benar dan

46,4% menjawab salah. Adapun 25,8% menjawab seperti dibawah ini.

1. Hasil pekerjaan siswa dengan persentase sebesar 12,5%.

Gambar 1.1 Hasil pekerjaan siswa dengan persentase 12,5% dari jawaban benar

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa siswa belum mampu menuliskan

informasi penting dari soal yang diberikan, siswa belum mampu untuk

menyampaikan gagasan/ide matematis kedalam simbol dan bahasa sendiri dengan

jelas dan logis.

2. Hasil pekerjaan siswa dengan persentase 8,7%

Gambar 1.2 Hasil pekerjaan siswa dengan persentase 8,7%
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Berdasarkan Gambar 1.2, siswa belum mampu menuliskan informasi penting dari

soal dengan menggunakan bahasa sendiri dengan baik dan jelas, siswa tidak

menggunakan simbol matematika dengan tepat seperti yang terlihat siswa

menggunakan tanda hubung (jika-maka) yang tidak sesuai digunakan

untuk menghubungkan pekerja dan hari. Siswa juga tidak menuliskan kesimpulan

yang tepat dari jawaban.

3. Hasil pekerjaan siswa dengan persentase 4,6%

Gambar 1.3 Hasil pekerjaan siswa dengan persentase 4,6%

Berdasarkan Gambar 1.3, dapat dilihat bahwa siswa belum mampu menuliskan

informasi penting dari soal yang diberikan dengan baik dan jelas menggunakan

bahasa sendiri sehingga informasi yang dituliskan siswa sulit dipahami, kemudian

siswa salah dalam menuliskan informasi yang seharusnya hari menjadi

pemborong. Namun siswa sudah mampu menuliskan kesimpulan dengan jelas

menggunakan bahasanya sendiri.

Berdasarkan jawaban siswa tersebut, diketahui bahwa siswa masih mengalami

kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal kontekstual. Menyelesaikan soal-soal

kontekstual akan menjadi lebih mudah dan tepat, jika siswa mampu menuliskan

informasi penting dari soal dengan menggunakan bahasa sendiri, atau siswa

mampu mengekspresikan soal-soal tersebut ke dalam bentuk tabel, gambar, atau

grafik dan menggunakan simbol-simbol matematika yang tepat. Sehingga untuk
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menyelesaikannya diperlukan kemampuan komunikasi matematis siswa yang

tinggi.

Kemampuan komunikasi matematis siswa dapat menjadi lebih baik asalkan saat

pembelajaran diterapkan model pembelajaran yang tepat. Salah satu model

pembelajaran yang dapat menjadi alternatif agar kemampuan komunikasi

matematis siswa menjadi lebih baik yaitu model pembelajaran problem based

learning (PBL). Suprihatiningrum (2013:215) menyatakan bahwa “PBL adalah

suatu model pembelajaran, yang mana siswa sejak awal dihadapkan pada suatu

masalah, kemudian diikuti oleh proses pencarian informasi yang bersifat student

centered”. Selain Suprihatiningrum, Nurhadi (2004:16) menyatakan bahwa

problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan

masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan

konsep yang esensial dari materi pelajaran. Selanjutnya Amir (2009:21),

pembelajaran berbasis masalah adalah proses pembelajaran yang dirancang

melalui masalah-masalah yang menuntut siswa mendapat pengetahuan penting,

yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki model

belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model PBL merupakan model pembelajaran

yang berdasarkan pada permasalahan kontekstual yang diberikan kepada siswa,

sehingga siswa memperoleh pengetahuan terkait materi pembelajaran. Dalam

penyelesaian masalah siswa secara aktif berdiskusi dalam tim, dengan tahap

pembelajaran PBL yaitu mengorientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa
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untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok,

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan

mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Buletin Center For Instructional Development and Research (2004) memuat

sebuah artikel yang mengemukakan bahwa salah satu kelebihan PBL yaitu dapat

membantu siswa mengembangkan komunikasi matematis. Selaras dengan

pernyataan tersebut, berdasarkan hasil penelitian Yanti (2016) di kelas IX SMP

Pustek Serpong, menunjukan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi

matematis siswa yang belajar dengan Problem Based Leaning lebih baik dari

pada siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Selanjutnya

berdasarkan hasil penelitian Fajarina (2016) di kelas VII SMP Negeri 1 Sokaraja,

yang menunjukan hasil bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa yang

mengikuti pembelajaran PBL lebih baik daripada siswa yang mengikuti

pembelajaran langsung.

Berdasarkan pemaparan tersebut, diduga model PBL memiliki pengaruh terhadap

kemampuan komunikasi matematis siswa. Sehingga perlu diadakan penelitian

mengenai pengaruh model PBL terhadap kemampuan komunikasi matematis

siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah

yaitu: “Apakah model PBL berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi

matematis siswa kelas VII SMPN 2 Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara?”
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model PBL terhadap

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII SMPN 2 Abung Selatan

Kabupaten Lampung Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam

pendidikan matematika berkaitan dengan kemampuan komunikasi matematis

siswa dan model PBL.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi saran untuk praktisi pendidikan dalam memilih model

Pembelajaran agar kemampuan komunikasi matematis siswa menjadi lebih baik

serta menjadi sarana mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan

matematika.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengaruh merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang secara langsung atau

tidak langsung mengakibatkan suatu perubahan. Model pembelajaran PBL

dikatakan berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa

apabila kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti
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pembelajaran dengan model PBL lebih baik dari siswa yang mengikuti

pembelajaran model non PBL.

2. Kemampuan komunikasi matematis siswa adalah cara siswa menyatakan dan

memperjelas gagasan-gagasan matematika dalam bentuk tulisan berupa

simbol, tabel, grafik maupun gambar sehingga siswa mampu untuk membuat

model matematis dan menyatakan ide-ide matematis dengan menggunakan

bahasanya sendiri. Adapun indikator untuk mengukur kemampuan

komunikasi matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggambar matematis, menulis matematis, dan ekspresi matematis..

3. Model PBL merupakan model pembelajaran yang berdasarkan pada

permasalahan kontekstual yang diberikan kepada siswa, sehingga siswa

memperoleh pengetahuan terkait materi pembelajaran. Dalam penyelesaian

masalah siswa secara aktif berdiskusi dalam tim, dengan tahap pembelajaran

PBL yaitu mengorientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk

belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok,

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan

mengevaluasi proses pemecahan masalah.



11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Problem Based Learning

Suprihatiningrum (2013:215) menyatakan bahwa “PBL adalah suatu model

pembelajaran, yang mana siswa sejak awal dihadapkan pada suatu masalah,

kemudian diikuti oleh proses pencarian informasi yang bersifat student centered”.

Selain Suprihatiningrum, Nurhadi (2004:16) menyatakan bahwa problem based

learning adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia

nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan

pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang

esensial dari materi pelajaran. Selanjutnya Amir (2009:21), pembelajaran berbasis

masalah adalah proses pembelajaran yang dirancang melalui masalah-masalah

yang menuntut siswa mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka

mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta

memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim.

Sudarman (2007: 69) juga menyatakan bahwa PBL adalah suatu model pembelajaran

yang menggunakan masalah kontekstual sebagai suatu konteks bagi siswa untuk

belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Menurut
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Wena (2011:91) pada model Problem based learning, siswa dihadapkan pada

permasalahan-permasalahan praktis sebagai pijakan dalam belajar atau dengan kata

lain siswa belajar melalui permasalahan-permasalahan.

Adapun karakteristik PBL menurut Rusman (2012:232) yaitu: (1) menjadikan

permasalahan sebagai titik awal dalam belajar, (2) permasalahan yang dibahas

adalah permasalahan yang ada di dunia nyata atau berkaitan dengan kehidupan

sehari-hari dan permasalahan tersebut tidak terstruktur, (3) permasalahan

membutuhkan perspektif ganda, (4) permasalahan menantang pengetahuan yang

dimiliki oleh siswa, (5) belajar pengarahan diri menjadi hal utama, (6)

pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evaluasi

sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam problem based learning,

(7) belajar adalah kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif, dan (8) pengembangan

keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan

penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan.

Selain Rusman, Herman (2007:49) juga menyatakan beberapa karakteristik PBL,

diantaranya yaitu: (1) memposisikan siswa sebagai  pemecah  masalah  melalui

kegiatan  kolaboratif; (2) mendorong siswa  untuk mampu  menemukan  masalah

dan mengelaborasinya dengan mengajukan dugaan-dugaan dan merencanakan

penyelesaian; (3) memfasilitasi  siswa  untuk  mengeksplorasi  berbagai  alternatif

penyelesaian dan implikasinya  serta  mengumpulkan dan mendistribusikan

informasi; dan (4) melatih siswa  untuk  terampil  menyajikan  temuan,

membiasakan  siswa untuk merefleksikan tentang efektivitas cara berpikir mereka

dan  menyelesaikan masalah.
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Adapun langkah-langkah PBL menurut menurut Amir (2009:24), yaitu: (1)

mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas; (2) merumuskan masalah;

(3) menganalisis masalah; (4) menata gagasan secara sistematis dan

menganalisisnya secara mendalam; (5) memformulasikan tujuan pembelajaran,

(6) mencari informasi tambahan dari sumber yang lain; dan (7) mensintesa

(menggabungkan) dan menguji informasi baru, dan membuat laporan untuk

dosen/kelas.

Selain langkah-langkah yang disampaikan oleh Amir, adapun langkah-langkah

PBL yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Arends (2011:411),

antara lain:

1. Orientasi peserta didik pada masalah, yaitu guru membahas tujuan pelajaran,

mendeskripsikan berbagai kebutuhan logistik penting, dan memotivasi

peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah.

2. Mengorganisasi peserta didik, yaitu guru membantu peserta didik untuk

mendiskusikan, mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar

yang terkait dengan permasalahannya.

3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yaitu guru

mendorong peserta didik untuk mendapatkan informasi yang tepat dan

mencari penjelasan dan solusi.

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil, yaitu guru membantu peserta didik

dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya yang tepat, seperti laporan,

rekaman video, dan model-model, dan membantu mereka untuk

menyampaikannya kepada orang lain.
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5. Menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah, yaitu

guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap

penyelidikannya dan proses-proses yang mereka gunakan.

Model PBL memiliki beberapa kelebihan diantaranya disampaikan oleh Hamnuri

(2011:114) yaitu : (1) merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami

isi pelajaran, (2) menantang kemampuan siswa serta kepuasan untuk menemukan

pengtahuan baru bagi siswa, (3) meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, (4)

membantu siswa mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah

dalam kehidupan nyata, (5) membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan

barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, (6)

mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap hasil maupun

proses belajarnya, (7) lebih menyenangkan dan disukai siswa, (8)

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kemampuan, mereka

untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru, (9) memberikan kesempatan pada

siswa utnuk mengaplikasikan pengetahan yang mereka miliki dalam dunia nyata,

dan (10) mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar

meskipun pendidikan formal telah berakhir.

Adapun kelebihan PBL menurut Sanjaya (2013:218) diantaranya yaitu: (1) siswa

lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan

konsep tersebut; (2) melibatkan siswa secara aktif memecahkan masalah dan

menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi; (3) pengetahuan tertanam

berdasarkan skema yang dimiliki siswa sehingga pembelajaran lebih bermakna;

(4) siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah-masalah yang
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diselesaiakan berkaitan dengan kehidupan nyata; (5) proses pembelajaran melalui

pembelajaran berbasis masalah dapat membiasakan para siswa untuk menghadapi

dan memecahkan masalah secara terampil. Apabila menghadapi permasalahan

dalam kehidupan sehari-hari siswa sudah mempunyai kemampuan untuk

menyelesaikannya; (6) dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir

kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan

pengetahuan baru; dan (7) dapat mengembangkan minat siswa untuk belajar

secara terus menerus, sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model PBL

merupakan model pembelajaran yang berdasarkan pada permasalahan kontekstual

yang diberikan kepada siswa, sehingga siswa memperoleh pengetahuan terkait

materi pembelajaran. Dalam penyelesaian masalah siswa secara aktif berdiskusi

dalam tim, dengan tahap pembelajaran PBL yaitu mengorientasi siswa pada

masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan

individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta

menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

2. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa

Afgani (Fitrina, Ikhsan dan Munzir, 2016:88) menyatakan bahwa kemampuan

komunikasi matematis (mathematical communication) diartikan sebagai

kemampuan dalam menulis, membaca, menyimak, menelaah, menginterpretasikan

dan mengevaluasi simbol, istilah, serta informasi matematika. Pernyataan tersebut

selaras dengan Izzati (2010:721) yang menyatakan bahwa kemampuan

komunikasi matematis merupakan kemampuan menggunakan bahasa
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matematika untuk mengeksperesikan gagasan dan argumen dengan tepat, singkat

dan logis.

Lebih lanjut, Greenes dan Schulman (Azizah, 2011:19) juga mengatakan bahwa

komunikasi matematis adalah kemampuan (1) menyatakan ide matematika

melalui ucapan, tulisan, demonstrasi, dan melukiskannya secara visual dalam tipe

yang berbeda, (2) memahami, menafsirkan, dan menilai ide yang disajikan dalam

tulisan, lisan, atau dalam bentuk visual, dan (3) mengkonstruksi, menafsirkan dan

menghubungkan bermacam-macam representasi ide dan hubungannya.

National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) menyatakan bahwa salah

satu dari lima kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa yaitu

mathematical communication. Selain itu berdasarkan tujuan pembelajaran

matematika yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah adalah salah

satu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik dengan baik yaitu

komunikasi matematis. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditelusuri bahwa

salah satu tujuan belajar matematika adalah mengembangkan kemampuan

komunikasi matematis karena sesuai dengan hakikat matematika sebagai bahasa

yang esensial, simbol yang efisien dan universal. NCTM (2000:60) menyebutkan

bahwa program-program instruksional pembelajaran matematika mulai dari

jenjang prasekolah hingga kelas 12 harus memungkinkan semua siswa untuk: (1)

menata dan memperkuat pemikiran matematis mereka melalui komunikasi; (2)

mengkomunikasikan pemikiran matematis mereka secara runut dan jelas terhadap

sesama mereka, guru, dan yang lainnya; (3) menganalisis dan mengevaluasi
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pemikiran matematis dan strategi lainnya; dan (4) menggunakan bahasa

matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematika secara tepat.

NCTM menyebutkan bahwa standar kemampuan yang seharusnya dimiliki siswa

adalah sebagai berikut: (1) mengelola pemikiran matematika dan

mengkomunikasikan kepada siswa lain, (2) mengungkapkan ide-ide matematika

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

pengetahuan matematika siswa dengan cara menggabungkan pemikiran dan

strategi siswa satu dengan yang lainnya, (4) menggunakan bahasa matematika

secara tepat dalam berbagai ekspresi matematika.

Ansari (2003:83) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa

terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) menggambar/drawing, yaitu

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

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

atau diagram; (2) ekspresi matematika/mathematical expression, yaitu

mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari

dalam bahasa atau simbol matematika; (3) menulis/written texts, yaitu

memberikan jawaban dengan menggunakan bahasa sendiri, membuat model

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

menjelaskan, dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari,

mendengarkan, mendiskusikan, dan menulis tentang matematika, membuat

konjektur, menyusun argumen, dan generalisasi.

Selain Ansari (2003:83), Gusni (2006) mengklasifikasikan kemampuan

komunikasi matematis menjadi tiga, diantaranya yaitu: (1) Written Text, yaitu
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memberikan jawaban dengan menggunakan bahasa sendiri, membuat model

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

menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari,

mendengarkan, mendiskusikan, dan menulis tentang matematika, membuat

konjektur, menyusun argumen dan generalisasi; (2) Drawwing, yaitu

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

matematika. (3) Mathematical Expression, yaitu mengekspresikan konsep

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol

matematika.

Model kemampuan komunikasi matematis yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu model Cai Lane dan Jacobsin (Fachrurazi, 2011:81) sebagai berikut: (1)

menulis matematis (written texts). Siswa dituntut untuk dapat menuliskan

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

sistematis; (2) menggambar secara matematis (drawing). Pada kemampuan ini,

siswa dituntut untuk dapat melukiskan gambar, diagram, dan tabel secara lengkap

dan benar; (3) ekspresi matematis (mathematical expression). Siswa mampu untuk

memodelkan permasalahan matematis secara benar sehingga perhitungan

mendapatkan solusi secara lengkap dan benar.

Adapun kegiatan–kegiatan yang tergolong pada komunikasi matematis menurut

Soemarmo (Ismayani dan Nuryanti, 2016:714) yaitu: (1) melukiskan atau

merepresentasikan benda nyata, gambar dan diagram dalam bentuk ide dan atau

simbol matematika, (2) menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara

lisan atau tulisan dengan menggunakan benda nyata, gambar, grafik dan ekspresi
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aljabar, (3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol

matematika atau menyusun model matematika suatu peristiwa, (4) mendengarkan,

berdiskusi, dan menulis tentang matematika, (5) membaca dengan pemahaman

suatu representasi matematik, (6) menyusun konjektur, menyusun argumen,

merumuskan definisi dan generalisasi, (7) mengungkapkan kembali suatu uraian

atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri.

NCTM menyatakan beberapa indikator kemampuan komunikasi matematis

diantaranya yaitu: 1) kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui

lisan, tulisan dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual,

2) kemampuan memahami, menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide

matematis baik secara lisan, tulisan maupun dalam bentuk visual lainnya, 3)

kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan

struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-

hubungan dengan model–model situasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan

komunikasi matematis siswa adalah cara siswa menyatakan dan memperjelas

gagasan-gagasan matematika dalam bentuk tulisan berupa simbol, tabel, grafik

maupun gambar sehingga siswa mampu untuk membuat model matematis dan

menyatakan ide-ide matematis dengan menggunakan bahasanya sendiri. Adapun

aspek kemampuan komunikasi matematis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah menulis matematis (written texts), menggambar matematis (drawing), dan

ekspresi matematis (mathematical expression).
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B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang pengaruh model PBL terhadap kemampuan komunikasi

matematis siswa terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel

bebas dalam penelitian ini adalah model PBL sedangkan variabel terikatnya

adalah kemampuan komunikasi matematis siswa.

Model PBL memiliki langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah tersebut

diantaranya yaitu mengorientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk

belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok,

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan

mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Langkah pertama, mengorganisasi siswa pada masalah. Pada langkah ini siswa

dihadapkan pada masalah kontekstual. Siswa dituntut mampu mengubah masalah

ke dalam bentuk matematika dengan menggunakan simbol matematika ataupun

gambar, grafik atau tabel agar siswa lebih mudah untuk memahami masalah yang

diberikan, sehingga siswa mampu merencanakan cara penyelesaian dengan tepat.

Melalui langkah ini kemampuan menulis (written texts) dan menggambar (drawing)

mulai dikembangkan.

Langkah kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Siswa akan

dikelompokkan yang terdiri dari 4-5 orang secara heterogen. Kemudian siswa

diberikan LKPD untuk selanjutnya didiskusikan dalam kelompoknya. Pada langkah

ini, siswa dituntut mampu menuliskan hasil diskusi mereka dengan menggunakan

bahasa mereka sendiri atau ekspresi matematika dengan baik, sehingga
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kemampuan ekspresi matematis (mathematical expression) siswa dapat

berkembang.

Langkah ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok.  Pada

langkah ini, guru membimbing siswa untuk mencari dan mengumpulkan informasi

yang membantu dalam menyelesaikan masalah yang diberikan, siswa dibimbing

untuk melaksanakan penyelidikan yang bertujuan untuk mendapatkan pemecahan

masalah.  Pada langkah ini, siswa dituntut mampu untuk menggunakan gambar,

grafik, atau tabel dan ekspresi matematika dalam menyelesaikan masalah. Sehingga

kemampuan menggambar (drawing) dan kemampuan ekspresi matematis

(mathematical expression) dapat berkembangkan.

Langkah keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya.  Pada langkah

ini siswa dituntut mampu menuliskan hasil diskusinya terkait penyelesaian masalah

yang diberikan dengan menggunakan gambar, grafik, atau tabel dan menuliskan

penyelesaian dengan simbol matematika dengan tepat serta mampu mekspresikan

gagasan/ide matematika dengan menggunakan bahasa sendiri. Setelah itu, siswa akan

diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan melangsungkan sesi tanya

jawab dengan kelompok lain. Sehingga pada langkah ini kemampuan menggambar

(drawing), menulis (written texts), dan ekspresi matematis (mathematical expression)

siswa dapat berkembang dengan baik.

Langkah terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Pada langkah ini guru mengevaluasi proses penyelesaian masalah yang siswa

gunakan, guru memberikan klarifikasi terkait penyelesaian masalah, sehingga siswa

mengetahui cara yang tepat dalam penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya guru
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juga membimbing siswa untuk membuat dan menuliskan kesimpulan dari materi

yang telah dipelajari. Sehingga kemampuan menulis matematis (written texts) siswa

akan berkembang.

Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran model PBL yang telah dijelaskan.

Menerapkan model PBL dapat memberikan peluang bagi siswa untuk

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa.

C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut.

1. Seluruh siswa kelas VII semester genap SMPN 2 Abung Selatan Kabupaten

Lampung Utara, tahun pelajaran 2017/2018 memperoleh materi yang sama dan

sesuai dengan kurikulum 2013.

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis

siswa selain model pembelajaran dikendalikan sehingga memberikan pengaruh

yang sangat kecil sehingga dapat diabaikan.

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Umum

Model PBL berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa.

2. Hipotesis Khusus

Kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran PBL

lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mengikuti pembelajaran non

PBL.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 2 Abung Selatan

Kabupaten Lampung Utara semester genap tahun pelajaran 2017/2018 yang terdiri

dari 6 kelas yaitu kelas VII-1 sampai VII-6 dengan jumlah siswa 191. Adapun

rata-rata nilai ujian semester siswa kelas VII SMPN 2 Abung Selatan Kabupaten

Lampung Utara pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 dari kelas VII-1

sampai kelas VII-6 disajikan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Rata-rata Nilai Ujian Tengah Semester

Kelas Jumlah
Siswa

Rata-rata nilai
UTS

Guru

VII-1 32 75,98 Guru A
VII-2 31 72,88 Guru A
VII-3 32 71,46 Guru A
VII-4 32 73,96 Guru B
VII-5 31 64,79 Guru B
VII-6 33 68,82 Guru B

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling

yaitu mengambil dua kelas dari tiga kelas yang diajar oleh guru yang sama dengan

asumsi siswa memperoleh perlakuan yang sama dari guru tersebut. Dua kelas

yang terpilih, salah satu sebagai kelas eksperimen dan kelas lainnya sebagai kelas

kontrol. Sehingga berdasarka nilai rata-rata tersebut dipilihlah kelas VII-2 dengan



24

jumlah 31 siswa sebagai kelas eksperimen, dan kelas VII-3 dengan jumlah 32

siswa sebagai kelas kontrol.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi experiment) yang

terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel

bebasnya adalah model PBL dan variabel terikatnya adalah kemampuan

komunikasi matematis siswa.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest-Postest Control Group

Design. Pada penelitian ini, diberikan pretest sebagai tes kemampuan awal

kemampuan komunikasi matematis siswa. Selanjutnya diberikan postest diberikan

setelah siswa mengikuti pembelajaran. Berikut akan disajikan Tabel 3.2 yang

merupakan Pretest-Postest Control Group Design menurut Frankel dan Wallen

(1993: 246).

Tabel 3.2 Pretest-Postest Control Group Design
Kelas Perlakuan

E O1 PBL O2

K O1 Non PBL O2

Keterangan:
E : kelas eksperimen
K : kelas kontrol
O1 : tes awal (pretest)
O2 : tes akhir (postest)

C. Prosedur Pelaksaan Penelitian

Tahapan penelitian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Penelitian
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a. Menentukan populasi dan sampel penelitian melalui penelitian pendahuluan

di sekolah.

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

didik (LKPD).

c. Membuat instrumen tes

d. Uji coba instrumen

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

a. Mengadakan pretest sebelum pembelajaran pada kedua kelas dengan

menggunakan perangkat instrumen tes yang telah dibuat

b. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model PBL di kelas

eksperimen  dan pembelajaran non PBL di kelas kontrol.

c. Mengadakan posttest setelah pembelajaran pada kedua kelas dengan

menggunakan perangkat instrumen tes yang telah dibuat.

3. Tahap Akhir Penelitian

a. Mengumpulkan data kuantitatif kemampuan komunikasi matematis siswa

b. Mengolah dan menganalisis data

c. Menyusun laporan penelitian

D. Data Penelitian

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kemampuan komunikasi

matematis siswa. Data kemampuan komunikasi matematis siswa tersebut

merupakan data kuantitatif. Data terdiri dari skor pretest yang diambil sebelum

pembelajaran, data skor posttest yang diambil setelah pembelajaran dan data skor

peningkatan (gain).
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E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes. Tes diberikan pada

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tes diberikan sebelum pembelajaran (pretest)

dan setelah pembelajaran (posttest) yang bertujuan untuk melihat pengaruh model

pembelajaran PBL terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah instrumen tes kemampuan komunikasi

matematis siswa. Bentuk tes yang digunakan adalah tes uraian karena dengan soal

uraian langkah-langkah penyelesaian siswa yang mengandung indikator

kemampuan komunikasi matematis dapat terlihat dengan jelas. Tes disusun

berdasarkan indikator-indikator kemampuan komunikasi matematis.

Penyusunan perangkat tes dilakukan dengan langkah-langkah diantaranya yaitu:

(1) menentukan materi yang akan diujikan, (2) menentukan tipe soal, yaitu soal

uraian, (3) menentukan jumlah soal yaitu empat, (4) menentukan waktu yang

diperlukan untuk menyelesaikan soal yaitu 80 menit, (5) membuat kisi-kisi soal

berdasarkan indikator pembelajaran yang ingin dicapai, (6) menulis butir soal,

kunci jawaban, dan penentuan skor. Adapun pedoman penskoran tes kemampuan

komunikasi matematis yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari Cai,

Lane, dan Jacabcsin (Ansari, 2003) disajikan pada Tabel 3.3.

Instrumen selanjutnya diujicobakan kepada siswa diluar sampel namun masih

dalam populasi yang sama, uji coba dilakukan untuk menguji apakah soal-soal

tersebut memenuhi kriteria soal yang layak digunakan. Dalam upaya mendapatkan
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data yang akurat maka instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini harus

memenuhi syarat validitas, reliabilitas, daya beda, dan taraf kesukaran instrumen

tes.

Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Kemampuan Komunikasi Matematis

Skor Menulis Menggambar Ekspresi Matematis
0 Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan tidak

memahami konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berati apa-
apa

1 Ada penjelasan tapi
salah

Hanya sedikit dari
gambar yang dilukis
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
kesalaha 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

1. Validitas tes

Validitas dalam penelitian ini dilihat dari validitas isi. Validitas isi instrumen tes

komunikasi matematis ini dapat diketahui dengan cara membandingkan isi yang
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terkandung dalam tes komunikasi matematis dengan indikator pembelajaran dan

indikator kemampuan komunikasi matematis siswa yang telah ditentukan.

Instrumen tes dikonsultasikan terlebih dahulu kepada guru mata pelajaran

matematika kelas VII yang terkait. Instrumen tes dikategorikan valid karena butir-

butir tesnya telah dinyatakan sesuai dengan kompetensi dasar serta indikator

diukur berdasarkan penilaian guru mitra.

Hasil penilaian terhadap tes kemampuan komunikasi matematis siswa

menunjukkan bahwa instrumen tes telah memenuhi validitas isi (Lampiran B.5).

Setelah instrumet tes dinyatakan valid, selanjutnya dilakukan uji coba soal tes di

luar sampel penelitian yaitu kelas VIII-1 dengan jumlah 32 siswa. Data yang

diperoleh dari uji coba kemudian dianalisis dengan bantuan Software Microsoft

Excel 2007 untuk mengetahui koefisien reliabilitas, indeks tingkat kesukaran soal,

dan koefisien daya pembeda.

2. Reliabilitas tes

Tes dengan reliabilitas tinggi akan meyakinkan bahwa hasil yang diperoleh akan

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

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

sebagai berikut:.
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Keterangan:

11r = reliabilitas yang dicari
n = banyaknya item
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 2
b = jumlah varians dari tiap-tiap item

2
t = varians total.

Dalam penelitian ini, koefisien reliabilitas diinterpretasikan berdasarkan pendapat

Arikunto (2008: 75) yang disajikan dalam Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Kriteria Reliabilitas

Koefisien reliabilitas (r11) Kriteria
0,80 < r11≤ 1,00 Sangat tinggi
0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi
0,40 < r11≤ 0,60 Cukup
0,20 < r11≤ 0,40 Rendah
0,00 < r11≤ 0,20 Sangat rendah

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba tes kemampuan komunikasi matematis,

diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 0,887. Hal ini menunjukkan bahwa

instrumen tes yang digunakan memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Per-

hitungan reliabilitas tes kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat pada

Lampiran C.1.

3. Daya Pembeda

Daya pembeda suatu soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk dapat

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang

berkemampuan rendah. Setelah diketahui skor pada hasil uji coba, menurut

Arikunto (2011: 213) untuk menghitung indeks daya pembeda digunakan rumus:

= −
Keterangan:
DP : indeks daya pembeda satu butir soal tertentu

: rata-rata nilai kelompok atas pada butir soal yang diolah
: rata-rata nilai kelompok bawah pada butir soal yang diolah
: skor maksimal butir soal yang diolah
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Kriteria daya pembeda butir soal yang digunakan menurut Sudijono (2011: 389)

disajikan  pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Interpretasi Daya Pembeda

Koefisien DP Interpretasi
0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat baik
0,40 < DP ≤ 0,70 Baik
0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup
0,00 < DP ≤ 0,20 Buruk

DP ≤ 0,00 Sangat Buruk

Soal tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal tes yang memiliki

interpretasi daya pembeda cukup, baik, atau sangat baik. Adapun berdasarkan uji

coba soal, diperoleh koefisien daya pembeda soal tes dapat dilihat pada Tabel 3.6

dan hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.2.

Tabel 3.6 Daya pembeda Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa

No Soal Koefisien Daya Pembeda Soal Tes Interpretasi
1a 0,384 Cukup
1b 0,479 Baik
2 0,411 Baik
3 0,357 Cukup

Berdasarkan Tabel 3.6, dapat disimpulkan bahwa soal tes kemampuan komunikasi

matematis memiliki daya pembeda cukup dan baik sehingga dapat digunakan

dalam penelitian ini.

4. Tingkat kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran atau taraf

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

untuk menghitung tingkat kesukaran suatu butir soal adalah sebagai berikut.
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TK =

Keterangan :

TK = Tingkat kesukaran suatu butir soal
= Jumlah skor yang diperoleh siswa pada suatu butir soal yang diperoleh
= Jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pad a suatu butir

soal

Kriteria tingkat kesukaran butir soal yang digunakan menurut Sudijono (2011:

389) disajikan  pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Interpretasi Tingkat Kesukaran

Indeks Kesukaran Interpretasi
TK = 0,00 Sangat sukar

0,00 < TK ≤ 0,30 Sukar
0,30 < TK ≤ 0,70 Sedang
0,70 < TK ≤ 1,00 Mudah

TK > 1,00 Sangat Mudah

Tingkat kesukaran hasil uji coba soal tes kemampuan komunikasi matematis dapat

dilihat pada Tabel 3.8 dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran

C.3.

Tabel 3.8 Tingkat Kesukaran Soal Tes Kemampuan Komunikasi Matematis

No Soal Indeks Kesukaran Soal Tes Interpretasi
1a 0,442 Sedang
1b 0,656 Sedang
2 0,464 Sedang
3 0,500 Sedang

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat disimpulkan bahwa soal tes kemampuan komunikasi

matematis memiliki tingkat kesukaran dengan interpretasi sedang sehingga dapat

digunakan dalam penelitian ini.



32

Berdasarkan analisis, diketahui bahwa instrumen tes telah dinyatakan valid,

memiliki reliabilitas yang sangat tinggi, memiliki daya pembeda yang

terinterpretasi cukup dan baik, serta tingkat kesukaran yang memiliki interpretasi

sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tes dapat digunakan.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian diperoleh, kemudian dilakukan analisis data untuk

menentukan hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang

digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif karena penelitian ini merupakan

penelitian eksperimen.

Berdasarkan tes kemampuan komunikasi matematis siswa diperoleh nilai pretest

dan posttest siswa. Kedua nilai tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan

skor peningkatan kemampuan (N-Gain). Menurut Melzer dalam Noer (2010: 105)

besarnya peningkatan dihitung dengan rumus gain ternormalisasi atau g, yaitu:

= − –
Data gain diperoleh dengan bantuan software Microsoft Excel 2007. Hasil

perhitungan dapat dilihat pada Lampiran C.7 dan C.8, selanjutnya data diolah

untuk uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis dengan bantuan software

SPSS statistic 17.0.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah kedua sampel berdistribusi

normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah uji
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Kolmogorov-Smirnov Z. Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai berikut.

H0 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Dalam Russefendi (1998: 405), untuk menghitung nilai Uji Kolmogorov-Smirnov

Z, rumus yang digunakan sebagai berikut.

Z=

Keterangan:
= angka pada data
= rata-rata data

s = standar deviasi

Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan persamaan Kolmogorov-Smirnov

sebagai berikut:

= | ( ) − F ( )|

Keterangan:
Dn : Nilai hitung Kolmogorov Smirnov
Fn(xi) : Peluang harapan data ke i
F(xi) : Luas kurva z data ke i

Dalam penelitian ini, uji Kolmogorov-Smirnov Z menggunakan software SPSS

Statistic 17.0 dengan kriteria pengujian adalah terima H0 jika nilai probabilitas

(sig) > 0,05 (Trihendradi, 2005: 113). Hasil uji normalitas data penelitian

disajikan dalam Tabel 3.9 dan data selengkapnya pada Lampiran C.9.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Uji Normalitas Data Penelitian

Sumber Data Kelompok
Penelitian

Banyak
Siswa

K-S
(Z)

Sig Kesimpulan

Skor Gain
Komunikasi
Matematis

Eksperimen 31 0,099 0,200 H0 diterima
Kontrol 32 0,117 0,200 H0 diterima



34

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa untuk α=5% data skor gain

kemampuan komunikasi matematis siswa untuk kelas eksperimen dan kelas

kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas Variansi

Dalam penelitian ini uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua

kelompok data yaitu data kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol memiliki variansi yang homogen atau tidak

homogen. Menurut Sudjana (2005:249) untuk menguji homogenitas terdapat

hipotesis sebagai berikut:

Ho : = (varians kedua populasi homogen)

H1 : ≠ (varians kedua populasi tidak homogen)

Dalam penelitian ini, uji homogenitas menggunakan uji Levene dengan bantuan

software SPSS Statistic 17.0. Kriteria pengujian adalah terima H0 jika nilai

probabilitas (sig.) > 0,05 (Trihendradi, 2005: 145). Uji homogenitas dilakukan

pada data yang berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas berdasarkan skor gain

kemampuan komunikasi matematis diperoleh statistik Levene adalah 0,945

dengan sig. sebesar 0,335 sehingga diperoleh kesimpulan Ho diterima (data

selengkapnya pada Lampiran C.10). Hal ini berarti varians kedua populasi

homogen.

3. Uji Hipotesis

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas data, diketahui bahwa data

berdistribusi normal dan kedua data homogen maka statistik yang digunakan
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dalam pengujian hipotesis adalah uji-t untuk menguji kesamaan dua rata-rata.

Rumusan hipotesis untuk uji ini menurut Sudjana (2005: 239) adalah:

Ho: μ1 =μ2, artinya tidak ada perbedaan rata-rata gain kemampuan komunikasi

matematis siswa yang mengikuti pembelaajaran PBL dengan

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran non PBL.

H1: μ1≠ μ2, artinya ada perbedaan rata-rata gain kemampuan komunikasi

matematis siswa yang mengikuti pembelajaran PBL dengan

kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti

pembelajaran non PBL.

Dalam penelitian ini, uji-t dilakukan dengan bantuan software SPSS Statistic 17.0

dengan kriteria uji adalah terima H0 jika nilai probabilitas > 0,05. Tolak H0 jika

nilai probabilitas < 0,05 (Trihendradi, 2005:146).
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa pada

siswa kelas VII SMPN 2 Abung Selatan Kabuaten Lampung Utara semester

genap tahun ajaran 2017/2018 model pembelajaran PBL berpengaruh terhadap

kemampuan komunikasi matematis siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dikemukakan saran-saran sebagai

berikut.

1. Pembaca dan peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan,

disarankan untuk melakukan pembiasaan dengan pembelajaran PBL terlebih

dahulu sebelum menerapkan model PBL pada kelas eksperimen. Agar saat

pelaksanaan penelitian siswa merasa nyaman belajar dengan kelompoknya

serta siswa bisa lebih siap mengikuti proses pembelajaran.

2. Dalam rangka membuat kemampuan komunikasi matematis siswa menjadi

lebih baik, sebaiknya LKPD dan buku paket yang mendukung disediakan

sesuai dengan jumlah siswa.
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