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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan suatu bangsa,

ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peranan yang sangat penting. Oleh

karena itu, semua bangsa yang sedang membangun dituntut untuk mampu

mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai

salah satu syarat untuk dapat memacu laju pembangunan di setiap sektor bidang.

Faktor penting dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah

Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas

Sumber Daya Manusia adalah dengan mengembangkan program pendidikan,

salah satunya pendidikan matematika. Pendidikan matematika secara substansial

memuat pengembangan kemampuan berpikir yang berlandaskan kaidah-kaidah

penalaran secara logis, kritis, sistematis, akurat, berinisiatif, dan kreatif. Oleh

karena itu matematika sangat mempengaruhi perkembangan suatu bangsa agar

memperoleh SDM yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan

oleh Santosa (dalam Hudojo, 2005:25) bahwa: “Kemajuan negara-negara maju,

hingga sekarang menjadi dominan ternyata 60% - 80%

menggantungkannyakepada matematika. Indonesia pun sebagai negara yang

sedang berkembang memerlukan matematika”.

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang banyak digunakan dalam

ilmu pengetahuan lain maupun dalam kehidupan sehari-hari. Matematika juga

dijadikan sebagai salah satu disiplin ilmu yang wajib dipelajari, terutama siswa
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pada semua jenjang pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa matematika

penting untuk dikuasai. Dengan matematika kita dapat berpikir dengan logis, dan

dengan matematika ilmu pengetahuan lain bisa berkembang dengan cepat, karena

sesuai dengan hakikat matematika yaitu matematika sebagai queen of sciense (ratu

ilmu pengetahuan) dan pelayan ilmu.

Matematika pada hakikatnya dianggap sebagai ratu ilmu pengetahuan,

tentunya dalam penerapan pembelajaran matematika banyak masalah yang

dihadapi. Salah satu masalah yang banyak dihadapi di dalam pendidikan adalah

rendahnya kemampuan komunikasi siswa dalam mata pelajaran matematika dan

kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika. Hal ini terjadi karena

siswa menganggap bahwa mata pelajaran matematika adalah suatu pelajaran yang

sulit karena membutuhkan daya nalar yang tinggi serta komunikasi yang logis

untuk dapat memahami konsep–konsep matematika sehingga mampu

memecahkan permasalahan yang ada.

Permasalahan yang ada terdapat pada pembelajaran matematika.

Pembelajaran matematika di sekolah sebagaimana dituliskan dalam KTSP (BSNP,

2006 : 14) memiliki tujuan agar memiliki kemampuan: (1) memahami konsep

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep

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

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

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan

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

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) mengkomunikasikan gagasan
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dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau

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

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

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

Matematika memiliki karakteristik tertentu dan salah satu karakteristiknya

adalah objeknya bersifat abstrak. Konsep adalah pengertian (ide) abstrak yang

memungkinkan seseorang menggolong-golongkan objek atau kejadian dan

menentukan apakah suatu objek atau kejadian merupakan contoh atau bukan

contoh.

Pemahaman konsep merupakan bagian dari kurikulum matematika yang

sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaiannya, siswa

dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta

keterampilan yang sudah dimiliki untuk meningkatkan kemampuan dalam

pemahaman konsep yang ingin dicapai. Seringkali, siswa kurang mampu

memahami apa maksud dari sebuah soal yang dipertanyaan sehingga tidak mampu

menyelesaikannya dengan benar.

Beberapa siswa mengatakan bahwa pada saat pembelajaran matematika

guru yang bersangkutan hanya memberikan penjelasan langsung dan dilanjutkan

dengan pemberian tugas ataupun latihan, guru tidak menggunakan tahapan-

tahapan yang tepat dalam menjelaskan materi maupun penyelesaian soal. Hal

inilah yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam pemahaman konsep

matematika yang masih kurang. Para siswa juga tidak melakukan aktivitas belajar

lain selain hanya duduk, diam dan mendengarkan penjelasan gurunya. Para siswa

hanya dijadikan objek pembelajaran bukan subjek dalam pembelajaran.
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Kemampuan komunikasi matematis juga merupakan salah satu aspek yang

termasuk kedalam kemampuan berfikir tingkat tinggi, sehingga memegang

peranan penting dalam matematika. Betapa pentingnya komunikasi matematis itu,

akan tetapi hingga saat ini tingkat kemampuan  komunikasi matematis siswa

belum menunjukkan hasil yang memuaskan sehingga hasil belajar siswa masih

rendah.

Selanjutnya, materi tentang bangun segi empat merupakan materi yang

bersifat nyata sehingga sangat dekat dengan kehidupan siswa. Bangun segi empat

banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu alangkah baiknya

jika guru mengajak siswa untuk lebih menyenangi materi ini dengan memberikan

model pembelajaran yang menarik bagi siswa dan mengajak siswa untuk

mengerjakan tantangan dengan dunia nyata dimana melakukan dan mengalaminya

sendiri sehingga komunikasi dan pemahaman konsepnya dapat berkembang.

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dicari suatu model pembelajaran yang

dapat memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami materi, menarik

perhatian dan meningkatkan keaktifan sehingga tidak membosankan. Oleh karena

itu, penulis menawarkan suatu model pembelajaran yang menekankan pada

interaksi antara siswa dengan berbagai objek belajar. Depdiknas (Lestarini, 2009 :

32) menyatakan bahwa,“suatu model pembelajaran yang menekankan pada

interaksi antara siswa dengan materi/objek belajar sehingga akan lebih aktif dalam

membangun pengetahuannya adalah model pembelajaran Personalized System of

Instruction (PSI)”.

Salah satu ciri penting dari model PSI adalah menggunakan siswa tutor,

yakni siswa yang sudah paham memberi bimbingan belajar kepada yang kurang
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atau lemah, sehingga seluruh siswa dapat mencapai taraf penguasaan penuh

terhadap unit pelajaran yang dipelajari. Karena model pembelajaran ini sangat

memperhatikan kemampuan siswa secara individual serta memberikan

rangsangan berfikir sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu,

penggunaan model PSI dalam pembelajaran matematika diharapkan dapat

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan komunikasi matematis siswa.

Atas dasar inilah peneliti tertarik membuat penelitian yang berjudul “Pengaruh

Model PembelajaranPersonalized System of Instruction (PSI)

terhadapkemampuan Pemahaman Konsep danKomunikasi Matematis Siswa

pada Materi Bangun Datar Segiempat di Kelas VII SMP Swasta Parulian 2

Medan T.P 2015/2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka timbul

permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan komunikasi siswa dalam mata pelajaran

Matematika.

2. Kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika.

3. Matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit.

4. Rendahnya pemahaman siswa akan konsep-konsep matematika sehingga

sulit memecahkan suatu permasalahan.

C. Batasan Masalah
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Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dikaji dalam

penelitian ini, maka masalah penelitian ini dibatasi pada pengaruh model

pembelajaran Personalized System of Instruction (PSI) dalam pembelajaran

matematika untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan

komunikasi matematis siswa pada materi bangun datar segiempat di kelas VII

SMP Swasta Parulian 2 Medan .

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari batasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh model pembelajaran Personalized System of Instruction

terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi bangun datar segi

empat di kelas VII SMP Swasta Parulian 2 Medan?

2. Apakah ada pengaruh model pembelajaran Personalized System of Instruction

terhadap kemampuan komunikasi matematis  siswa pada materi bangun datar

segi empat di kelas VII SMP Swasta Parulian 2 Medan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran Personalized

System of Instructionterhadap kemampuan pemahaman konsep siswapada

materi bangun datar segi empat di kelas VII SMP Swasta Parulian 2

Medan
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2. Untuk mengetahui pakah ada pengaruh model pembelajaran Personalized

System of Instruction terhadap kemampuan komunikasi matematis  siswa

pada materi bangun datar segi empat di kelas VII SMP Swasta Parulian 2

Medan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Memberikan informasi bagi para pembaca tentang model Personalized

System of Instruction (PSI) sebagai salah satu alternatif model

pembelajaran.

b. Bagi Sekolah, sebagai masukan dan sumbangan pemikiran dalam

rangka memperbaiki kualitas pembelajaran sekolah tersebut.

c. Bagi Guru, sebagai bahan masukan bagi guru untuk memperbaiki

komunikasi matematis siswa sehingga siswa mampu memahami konsep

- konsep matematika untuk memudahkan siswa dalam menyelesaikan

permasalahan.

d. Bagi Siswa, untuk meningkatkan minat belajar siswa terhadap pelajaran

matematika, kemampuan belajar siswa, kemampuan pemahaman

konsep matematika siswa serta komuikasi matematis siswa.

e. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan serta bahan informasi dan

pegangan bagi peneliti.
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G. Penjelasan Istilah

Istilah-istilah yang perlu didefenisikan agar tidak menimbulkan keambiguan

dalam pemahaman variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) yang

ikut membentuk watak,kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dalam hal ini

peneliti ingin mengetahui adanya pengaruh atau akibat yang ditimbulkan

siswa dalam menguasai konsepn dan keterampilan kogitif terhadap

kemampuan menyelesaikan soal yang dibuktikan secara ilmiah.

2. Model pembelajaran Personalized System of Instruction (PSI) adalah salah

satu bentuk sistem pembelajaran yang menekankan kepada belajar tuntas

melalui sistem pengajaran individual dengan modifikasi pengajaran

kelompok.

3. Kemampuan pemahaman konsep adalah kemampuan yang dimiliki

seseorang untuk mengemukakan kembali ilmu yang diperolehnya baik

dalam bentuk ucapan maupun tulisan kepada orang sehingga orang lain

tersebut benar-benar mengerti apa yang disampaikan.

4. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam hal

menjelaskan suatu algoritma dan cara unik untuk pemecahan masalah,

kemampuan siswa mengonstruksi dan menjelaskan sajian fenomena dunia

nyata secara grafik, kata-kata/kalimat, persamaan, tabel, dan sajian secara

fisik.

5. Bangun datar segi empat adalah suatu bangun yang memiliki sisi-sisi yang

berukuran sama panjang.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Belajar

Belajar merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan

berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Pandangan

seseorang tentang belajar akan mempengaruhi tindakan-tindakannya yang

berhubungan dengan belajar, dan setiap orang mempunyai pandangan yang

berbeda tentang  belajar. Misalnya, seorang guru yang mengartikan belajar

sebagai kegiatan menghafalkan fakta, akan lain cara mengajarnya dengan guru

lain yang mengartikan bahwa belajar sebagai suatu proses penerapan prinsip.

“Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui

pengalaman(learning is defined as the modification or strengthening of behavior

experiencing)”.(Hamalik,2010:27). Sedangkan pengertian secara psikologi,

belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai

hasil tingkah laku itu sendiri.

Syah(2010:59),”belajar adalah key term,’istilah kunci’ yang paling vital

dalam setiap usaha pendidikan,sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah

ada pendidikan”.Menurut Slameto (2010:2), “belajar adalah suatu proses usaha

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

dalam lingkungannya”.
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Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar adalah (1) tingkah

laku dimotivasi, (2) tingkah laku yang bermotivasi adalah tingkah laku yang

sedang terarah pada tujuan, (3) tujuan yang disadari oleh seseorang

mempengaruhi tingkah lakunya dalam upayanya mencapai tujuan tersebut, (4)

lingkungan menyediakan keempatan untuk bertingkah laku tertentu, dan/atau

membatasi tingkah laku seseorang, (5) tingkah laku dipengaruhi oleh proses-

proses dalam organisasi, (6) tingkah laku ditentukan oleh kapasitas dalam diri

organisme manusia.(Hamalik, 2008:38)

Berdasarkan pengertian tentang belajar diatas, dapat kita ambil kesimpulan

bahwa belajar tidak hanya berkenaan dengan jumlah pengetahuan tetapi juga

meliputi seluruh kemampuan individu. Dari ciri-ciri terakhir tersebut memusatkan

perhatiannya pada tiga hal, yaitu:

1. Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri

individu. Perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau

kognitif saja tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai (afektif) serta

keterampilan (psikomotor).

2. Perubahan itu harus merupakan buah dari pengalaman. Perubahan

perilaku yang terjadi pada diri individu karena adanya interaksi antara

dirinya dengan lingkungan. Interaksi ini dapat berupa interaksi fisik.

3. Perubahan tersebut relatif menetap.

2. Jenis-Jenis Belajar

Menurut Slameto (2010:5), ada beberapa jenis-jenis belajar salah satunya

yaitu:

1. Belajar bagian (part learning, fractioned learning)
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Umumnya belajar bagian dilakukan oleh seseorang bila ia dihadapkan pada

materi belajar yang bersifat luas atau ekstensif, misalnya mempelajari sajak

ataupun gerakan-gerakan motoris seperti bermain silat. Dalam hal ini

individu memecah seluruh materi pelajaran menjadi bagian - bagian yang

satu sama lain berdiri sendiri.

2. Belajar dengan wawasan. (learning by insight)

Sebagai suatu konsep,wawasan(insight) ini merupakan pokok utama dalam

pembicaraan psikologi belajar dan proses berfikir.

3. Belajar diskriminatif (discriminatif learning)

Sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat situasi/stimulus dan

kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam tingkah laku.

4. Belajar insidental (incidental learning)

Dalam belajar insidental pada individu tidak ada sama sekali kehendak

untuk belajar. Atas dasar ini maka untuk kepentingan penelitian disusun

perumusan operasional sebagai berikut : belajar disebut insidental apabila

tidak ada instruksi atau petunjuk yang diberikan pada individu mengenai

materi belajar yang akan diujikan kelak.

5. Belajar global (global whole learning)

Disini bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan berulang sampai pelajar

Menguasainya; lawan dari belajar bagian.

6. Belajar instrumental (instrumental learning)

Pada belajar instrumental, reaksi-reaksi seorang siswa yang diperlihatkan

diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut akan

mendapat hadiah, hukuman, berhasil, atau gagal. Oleh karena itu cepat atau
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lambatnya seseorang belajar dapat diatur dengan jalan memberikan penguat

(reinforcement) atas dasar tingkat-tingkat kebutuhan.

7. Belajar intensional (intentional learning)

Belajar dalam arah tujuan, merupakan lawan dari belajar insidental.

8. Belajar laten (latent learning)

Dalam belajar laten perubahan perubahan tingkah laku yang terlihat tidak

terjadi secara segera, dan oleh karena itu disebut laten.

9. Belajar mental (mental learning)

Perubahan kemungkinan tingkah laku yang terjadi disini tidak nyata terlihat,

melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif karena ada bahan yang

dipelajari.

10. Belajar produktif (productive learning)

Belajar disebut produktif bila individu mampu mentransfer prinsip

menyelesaikan satu persoalan dalam satu situasi kesituasi lain.

11. Belajar verbal (verbal learning)

Belajar verbal adalah belajar mengenai materi verbal dengan melalui

latihandan ingatan.

Dari  beberapa jenis-jenis belajar yang telah diuraikan diatas dapat

disimpulkan, bahwa belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bentuknya

untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Dalam proses belajar dikenal adanya

bermacam-macam kegiatan yang memiliki corak yang berbeda antara satu dengan

yang lainnya, baik dalam aspek materi dan metodenya maupun dalam aspek

tujuan dan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Keaneka ragaman jenis
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belajar ini muncul dalam dunia pendidikan sejalan dengan kebutuhan kehidupan

manusia yang juga bermacam-macam .

3. Pengertian Komunikasi

Komunikasi dalam pembelajaran matematika memiliki peranan penting

yang harus dimiliki oleh setiap siswa dalam membina pengetahuan matematika

siswa. Oleh karena itu, guru harus mewujudkan komunikasi yang berbentuk

interaksi sosial dikalangan siswa dengan siswa, siswa dengan guru dalam proses

pembelajaran matematika. Dengan tindakan tersebut guru dapat membantu siswa

dalam meningkatkan dan memperbaiki pengetahuan matematika yang telah

terbina sebelumnya. Selain itu, dengan komunikasi siswa dapat saling bertukar

pikiran dan saling mengisi satu sama lain.

Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan suatu

pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk memberitahu pendapat atau

perilaku baik secara langsung atau lisan, maupun tak langsung ataumelalui media.

(Herdian, 2010 : https://herdy07.wordpress.com/2010/05/27/kemampuan-komunikasi-

matematis/). Didalam berkomunikasi tersebut harus dipikirkan bagaimana caranya

agar pesan yang disampaikan seseorang itu dapat dipahami oleh orang lain. Untuk

mengembangkan kemampuan berkomunikasi, orang dapat menyampaikan dengan

berbagai bahasa termasuk bahasa matematis.“Komunikasi adalah suatu proses

penyampaian pesan/informasi dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling

mempengaruhi diantaranya”.(Sutikno,2013:61)

Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa komunikasi adalah kemampuan

atau cara untuk berbagi ide atau mengkomunikasikan ide-ide, pesan, atau
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pendapat baik secara langsung maupun tidak langsung yang disampaikan

seseorang secara jelas agar dapat dipahami oleh orang lain.

4. Kemampuan Komunikasi Matematis

Kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu

kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui

peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, dimana

terjadi pengalihan pesan. Pesan yang dialihkan berisi tentang materi matematika

yang dipelajari siswa, misalnya berupa konsep, rumus, atau strategi penyelesaian

suatu masalah. Pihak yang terlibat dalam peristiwa komunikasi di dalam kelas

adalah guru dan siswa. Cara pengalihan pesannya dapat secara lisan maupun

tertulis.

“Komunikasi dalam proses pembelajaran adalah hubungan atau interaksi

antara guru dengan siswa yang berlangsung pada saat proses pembelajaran atau

dengan instilah lain hubungan aktif antara guru dengan siswa dalam pelaksanaan

proses pembelajaran”.(Sutikno,2011:17). Sedangkan NCTM (Astuti, 2005:5)

menyatakan, “Komunikasi merupakan bagian yang esensial dari matematika,

siswa mungkin menggunakan bahasa verbal untuk mengkomunikasikan

matematika melalui bahasa lisan atau dalam memahami konsep matematika”.

“Komunikasi matematika bukan hanya sekedar menyatakan ide melalui

tulisan tetapi lebih luas lagi yaitu kemampuan siswa dalam hal bercakap,

menjelaskan, menggambarkan, mendengarkan, menanyakan, klarifikasi, bekerja

sama (sharing), menulis dan akhirnya melaporkan apa yang telah dipelajari”.

Sulvian dan Mousley (Hety, 2011:17). Merujuk pada pengertian matematika

tersebut, diketahui bahwa komunikasi matematika secara lisan dapat diartikan
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sebagai suatu peristiwa saling interaksi yang terjadi dalam satu lingkungan kelas

atau kelompok kecil, seperti membaca, mendengar, diskusi, menjelaskan, tukar

pendapat. Sedangkan komunikasi matematika tulisan adalah kemampuan atau

keterampilan siswa dalam menerjemahkan pengetahuan ke dalam bentuk bahasa

simbol, grafik/gambar, tabel, diagram, dan lain-lain.

Aktivitas dan peran guru dalam mengembangkan kemampuan komunikasi

matematika menurut NCTM ( dalam Nasrullah, 2009:17) adalah sebagai berikut:

1. Menyelidiki pertanyaan dan tugas-tugas yang diberikan, menarik hati

dan menentang masing-masing siswa untuk belajar.

2. Meminta siswa untuk mengklarifikasikan dan menilai ide secara lisan,

maupun tulisan.

3. Menilai kedalam pemahaman atau ide yang dikemukakan siswa

didalam diskusi.

4. Memutuskan kapan dan bagaimana untuk menyajikan notasi

matematika dalam bahasa matematika kepada siswa.

5. Memutuskan kapan untuk memberikan informasi, kapan

mengklarifikasi permasalahan, dan kapan untuk membiarkan siswa

berpikir dengan pemikirannya dan penalarannya sebagai dalam

masyarakat suatu permasalahan.

6. Memonitor siswa dalam diskusi dan memutuskan kapan dan bagaimana

memotivasi masing-masing siswa untuk berpartisipasi.

Sesuai dengan uraian NCTM di atas, dapat dilihat bahwa aktivitas dan peran

guru dalam mengembangkan komunikasi matematika ini sangatlah penting.

Interaksi di dalam kelas antara guru dengan murid dalam mengembangkan
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komunikasi matematika ini sangat diperlukan dan sangat berpengaruh sekali.

Maka dari itu, seorang guru harus pintar-pintar untuk mengajak dan merangkul

peserta didiknya agar mereka mau berinteraksi dengan baik sehingga kemampuan

komunikasi matematika yang mereka miliki bisa berkembang dengan baik pula.

Seperti yang dikemukakan oleh Herdian (Within,1992:

https://herdy07.wordpress.com/2010/05/27/kemampuan-komunikasi-matematis/)

bahwa kemampuan komunikasi menjadi penting ketika diskusi antar siswa

dilakukan, dimana siswa diharapkan mampu menyatakan, menjelaskan,

menggambarkan, mendengar, menanyakan dan bekerjasama sehingga dapat

membawa siswa pada pemahaman yang mendalam tentang matematika. Anak-

anak yang diberikan kesempatan untuk bekerja dalam kelompok dalam

mengumpulkan dan menyajikan data, mereka menunjukkan kemajuan baik di saat

mereka saling mendengarkan ide yang satu dan yang lain, mendiskusikannya

bersama kemudian menyusun kesimpulan yang menjadi pendapat kelompoknya.

Ternyata mereka belajar sebagian besar dari berkomunikasi dan mengkontruksi

sendiri pengetahuan mereka.

Ansari (dalam Dirgantoro, 2010:27) menyatakan bahwa kemampuan

komunikasi matematis siswa terbagi ke dalam tiga kelompok berikut:

a. Written texts, yaitu memberikan jawaban dengan menggunakan bahasa

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.
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b. Drawwing, yaitu merefleksikan benda-benda nyata, gambar dan diagram ke

dalam ide-ide matematika, atau sebaliknya, dari ide-ide matematika ke

dalam gambar atau diagram.

c. Mathemetical expression, yaitu mengekspresikan konsep matematika

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol

matematika.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa Kemampuan komunikasi

matematis merupakan suatu peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi

dilingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan pesan. Dalam proses belajar

mengajar sudah pasti terjadi proses komunikasi. Komunikasi yang diharapkan

terjalin pada saat pembelajaran adalah komunikasi yang efektif yang mendukung

proses belajar mengajar.

Adapun indikator kemampuan komunikasi dalam matematika yang

dikemukakan oleh Sumarmo (dalam Helmaheri, 2004:13), adalah:

1. Merefleksikan benda-benda nyata, gambar dan diagram ke dalam bentuk

matematika.

2. Membuat model situasi atau persoalan menggunakan metode lisan, tertulis,

konkrit, grafik dan aljabar.

3. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika.

4. Mendengarkan, berdiskusi dan menulis tentang matematika.

5. Membaca dengan pemahaman presentasi suatu matematika tertulis.

6. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan

generalisasi.
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7. Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah

dipelajari.

Seperti yang diungkapkan dari sumber di atas mengenai

indikatorkemampuan komunikasi matematis siswa, maka indikator yang

digunakan untuk melihat kemampuan komunikasi matematis siswa dalam

penelitian ini adalah:

1. Merefleksikan benda-benda nyata,  gambar dan diagram ke dalam bentuk

matematika.

2. Merefleksikan ide-ide matematika ke dalam gambar.

3. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam simbol matematika.

4. Mendengarkan, berdiskusi dan menulis tentang matematika

5. Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah

dipelajari.

5. Pengertian Konsep

Konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan

benda-benda (objek) ke dalam contoh dan non contoh. Ambil contoh suatu konsep

ialah garis lurus. Dengan adanya konsep itu memungkinkan kita memisahkan

objek-objek, apakah objek itu garis lurus atau bukan.

Matematika memiliki karakteristik tertentu dan salah satu karakteristiknya

adalah objeknya bersifat abstrak.Konsep merupakan salah satu dari objek

matematika. Konsep menunjukkan suatu hubungan antar konsep-konsep yang

lebih sederhana sebagai dasar perkiraan atau jawaban manusia terhadap

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat asasi tentang mengapa suatu hal itu dapat

terjadi. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi,
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dan berpikir abstrak. Konsep dapat mengalami perubahan disesuaikan dengan

fakta atau pengetahuan baru, sedangkan kegunaan konsep adalah menjelaskan dan

meramalkan.

“Bila seseorang dapat menghadapi benda atau peristiwa sebagai suatu

kelompok, golongan, kelas, atau kategori, maka ia telah belajar konsep”.

(Nasution,2003:161). Orang yang mewakili konsep mampu mengadakan abstraksi

terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek yang ditempatkan

dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam

bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan

dalam bentuk suatu kata (lambang bahasa).

Dari pengertian konsep yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan

bahwa konsep adalah ide abstrak untuk mengklasifikasikan objek-objek yang

biasanya dinyatakan dalam suatu istilah kemudian dituangkan ke dalam contoh

dan bukan contoh, sehingga seseorang dapat mengerti suatu konsep dengan jelas.

Dengan menguasai konsep seseorang dapat menggolongkan dunia sekitarnya

menurut konsep itu.

6. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis

Pemahaman adalah kemampuan melihat hubungan-hubungan antara

berbagai faktor atau unsur dalam situasi yang problematis. Pemahaman tampak

pada alih bahan dari satu bentuk kebentuk lainnya, penafsiran dan

memperkirakan. Sejalan dengan pernyataan berikut bahwa pemahaman

(Comprehension) adalah suatu kemampuan untuk mengerti dan memahami

sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat dan memaknai arti dari bahan

maupun materi yang dipelajari.
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Flavell (dalam Sagala, 2004:72), menyarankan bahwa pemahaman terhadap

konsep-konsep dapat dibedakan dalam tujuh dimensi yaitu :

1. Atribut, setiap konsep mempunyai atribut yang berbeda.

2. Struktur, menyangkut cara terkaitnya atau tergabungnya atribut-atribut itu.

3. Keabstrakan, konsep-konsep dan dilihat dan konkret,atau konsep-konsep

ituterdiri dari konsep-konsep lain.

4. Keinklusifan, yaitu ditunjukan pada jumlah contoh-contoh yang

terlibatdalam konsep itu.

5. Generalitas atau keumuman, yaitu bila diklasifikasikan.

6. Ketepatan yaitu konsep menyangkut apakah ada sekumpulan aturan-

aturanuntuk membedakan contoh dari noncontoh-noncontoh suatu contoh

7. Kekuatan, yaitu kekuatan suatu konsep oleh sejauh mana orang setujubahwa

konsep itu penting.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan

menafsirkan konsep-konsep, memperkirakan, mengerti dan memahami sesuatu

setelah sesuatu itu dipelajari serta mampu menangkap arti dan makna tentang hal

yang dipelajari itu.Dalam belajar matematika diperlukan pemahaman dan

penguasaan materi dalam membaca simbol, tabel dan diagram yang sering

digunakan dalam matematika serta struktur matematika yang kompleks, dari yang

kongkrit sampai yang abstrak, apalagi jika yang diberikan adalah soal dalam

bentuk cerita yang memerlukan kemampuan penerjemahan soal kedalam kalimat

matematika dengan memperhatikan maksud dari pertanyaan soal tersebut.

Salah satu tujuan mata pelajaran matematika dalam KTSP yaitu bertujuan

agar peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep matematika,
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menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau

algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat. Untuk menanamkan konsep

suatu materi pelajaran,biasanya sajian diberikan dari pengalaman yang sudah

diketahui siswa menuju ke definisi formal materi tersebut.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa tujuan utama pengajaran

matematika adalah pencapaian transfer belajar. Maka penguasaan konsep perlu

dibuktikan dengan kemampuan siswa untuk mengerjakan soal-soal. Dari kegiatan

inilah guru dapat mengetahui kemampuan siswa menggunakan konsep tersebut

dalam menyelesaikan soal-soal dapat mendiagnosis kesulitan siswanya. Konsep

dalam matematika meliputi:definisi, aksioma dan asumsi. Di dalam

menyelesaikan soal-soal penguasaan konsep merupakan hal yang sangat mendasar

harus dimiliki oleh siswa. Selama ini, hanya melihat hasil akhir dari pekerjaan

siswa dan tidak memperhatikan kemampuan dalam pemahaman konsep. Untuk

mengetahui seberapa jauh pemahaman konsep siswa terhadap materi

pembelajaran yang harus dikuasainya, maka dilakukan pemahaman konsep.

Berdasarkan peraturanDirjenDikdasmentanggal 11 November 2001

tentangraporpernahdiuraikanbahwaindikatorsiswamemahamikonsepmatematikaad

alahmampu :

1. Menyatakanulangsebuahkonsep.

2. Mengklasifikasiobjeksesuaidengankonsepnya.

3. Menerapkan konsep secara algoritma.

4. Menyajikankonsepdalamberbagaibentukrepresentasimatematis.

5. Mengembangkansyaratperluatausyaratcukupdarisuatukonsep.

6. Menggunakandanmemanfaatkan sertamemilihproseduratauoperasitertentu.
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7. Mengaplikasikankonsepdalampemecahanmasalah.

Seperti yang diungkapkan dari sumber di atas mengenai indikator

kemampuan komunikasi matematis siswa, maka indikator yang digunakan untuk

melihat kemampuan komunikasi matematis siswa dalam penelitian ini adalah:

1. Menyatakanulangsebuahkonsep.

2. Mengklasifikasiobjeksesuaidengankonsepnya.

3. Menyajikankonsepdalamberbagaibentukrepresentasimatematis.

4. Menerapkan konsep secara algoritma.

5. Mengaplikasikankonsepataualgoritmadalampemecahanmasalah.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan pemahaman konsep

matematis adalah proses terjadinya transper ilmu pengetahuan mengenai konsep

matematika yang merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam belajar

matematika. Dalam pengajaran konsep matematika diharapkan siswa benar-benar

aktif. Sehingga akan berdampak ingatan siswa tentang apa yang dipelajari akan

bertahan lebih lama. Suatu konsep mudah dipahami dan diingat oleh siswa bila

konsep tersebut disajikan melalui prosedur dan langkah-langkah yang tepat, jelas

dan menarik.

7. Model Personalized System of Instruction (Pembelajaran Sistem

Individu)

Pembelajaran induvidualistik merupakan bentuk penyelenggaraan program

pendidikan yang diindividualkan. Pengajaran individual adalah kegiatan yang

menekankan bantuan dan bimbingan belajar kepada individu.Menurut

Nasution,(1994:50), “Pengajaran individu adalah pelajaran yang diberikan guru
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kepada seorang murid sebagai individu atau satu kesatuan yang bulat yang

berbeda antara satu dengan yang lain”.

Model PSI dengan belajar mandiri (dikembangkan oleh psiokolog Fred

keller dan sering disebut rencana Keller) adalah pendekatan yang dapat diterapkan

pada suatu pelajaran yang lengkap. (Uno,2011:58). PSI mempunyai 5

karakteristik (Uno,2006:65), yaitu :

1. Menggunakan instruktur atau pengajar

2. Penguasaan materi pelajaran

3. Menyusun sendiri kecepatan belajarnya

4. Guru sebagai motivator

5. Menggunakan kata-kata tertulis

Berbeda dengan pendekatan pembelajaran pemprosesan informasi,

pendekatan pembelajaran individu berorientasi pada individu dan pengembangan

diri. Pendekatan ini memfokuskan pada proses di mana individu membangun dan

mengorganisasikan dirinya secara realitas dan bersifat unik. Secara singkat model

ini menekankan pada pengembangan pribadi, yaitu upaya membantu siswa untuk

mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya dan membantu

mereka untuk dapat memandang dirinya sebagai pribadi yang mampu/berguna

(Uno, 2007:17). Secara umum, sebagaimana halnya model pembelajaran lain,

model pembelajaran ini juga memiliki tahapan, yaitu:

a. Tahapan pertama, membantu siswa menemukan inti permasalahan yang

dihadapinya. Biasanya pembatasan masalah yang dihadapi siswa sangat

bervariasi tergantung jenis masalah atau siswanya.
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b. Tahap kedua, guru mendorong (memancing) siswa agar dapat

mengekspresikan perasaannya, baik positif maupun negatif. Disamping itu

guru harus mendorong (memancing) siswa agar dapat menyatakan atau

menggali permasalahannya. Bagaimana caranya? Yaitu menerima dengan

tangan terbuka dan kehangatan serta tanpa memberikan penilaian (mencap

jelek atau buruk) terhadapnya.

c. Tahap ketiga, siswa secara bertahap mengembangkan pemahaman

(kesadaran) akan dirinya. Ia berusaha menemukan makna dari

pengalamannya, menemukan hubungan sebab dan akibat dan pada akhirnya

memahami (menyadari) makna dari perilaku sebelumnya. Dalam hal ini,

dimana siswa berada dalam tahapan diantara upayanya menggali

permasalahannya sendiri dan upaya memahami perasaannya, guru

mendorong siswa untuk membuat perencanaan pengambilan

keputusan berkaitan dengan masalah yang dihadapinya. Tugas guru bukan

memberikan alternatif, tetapi berusaha membantu mengklarifikasi alternatif-

alternatif yang diajukan oleh siswa.

d. Tahap keempat, siswa melaporkan tindakan (berupa alternatif-alternatif

pemecahan masalah yang telah diambilnya pada tahap ketiga diatas). Lebih

jauh ia merefleksikan ulang tindakan yang telah diambilnya tersebut dan

berupaya membuatnya lebih baik dan efektif.

Ciri – ciripentingdaripembelajarandenganPersonalizedSystemof

Instruction(Sumiati, 2009:117-118) sebagaiberikut :

1. Memungkinkansiswamajumenurutkemampuanmasing –masing (self reced

learning).
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2. Adanyapersyaratanpenguasaan yang sempurnabagisetiap unit

pelajaransebelummajuke unit pelajaranberikutnya.

3. Menggunakanceramahdandemonstrasisebagaialatuntukmemberimotivasikep

adasiswa.

4. Komunikasi guru siswaditekankanpadapenggunaanmateri-

materipembelajarantertulisdalambentukprograma.

5. Menggunakansystem proctoryaitupemberiantessecaraberulang-

ulanguntukmemberikanpenilaian

secaracepatdansebagaiumpanbalikbagipemberianbantuankepadasiswa yang

membutuhkan.

6. Menggunakansiswa tutor yaitusiswa yang

pandaimemberibimbinganbelajarkepada yang kurangataulemah,

sehinggaseluruhsiswadapatmencapaitarafpenguasaanpenuhterhadap unit

pelajaran yang dipelajari.

Prosedur pelaksanaan pengajaran dengan Personalized System of

Instructionadalah sebagai berikut:

a. Menentukan patokan penguasaan atau materi untuk bahan yang akan

dipelajari.

b. Merumuskan satuan pelajaran yakni pokok-pokok bahasan yang akan

dipelajari.

c. Prosedur pengajaran ditentukan untuk dilakukan siswa dalam rangka

mempelajari dan mencapai tujuan.

d. Setiap siswa mempelajari unit-unit pelajaran dengan kecepatan sesuai

dengan kemampuan masing-masing.
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e. Tes diikuti oleh seluruh siswa dengan bantuan asisten untuk memeriksa dan

menganalisis hasilnya.

f. Memberikan bimbingan melalui tutor kepada siswa yang tidak atau belum

dapat mencapai tingkat penguasaan penuh. Tutoring diberikan oleh siswa

pandai atau lebih mencapai penguasaan penuh.

Personalized System of Instruction dalam pelaksanaan sudah mencerminkan

sistem pengajaran individual dengan beberapa modifikasi. Langkah-langkah yang

ditempuh dalam pengajaran sistem ini sangat memperhatikan perbedaan

individual. Sistem pengajaran ini menggunakan semacam program, dengan

menambahkan unsur personal sosial dalam kerangka programnya. Oleh karena

itu, Personalized System of Instruction dipandang sebagai salah satu bentuk

sistem pengajaran menekankan kepada pelajaran tuntas melalui sistem pengajaran

individual.

Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan pengajaran individu adalah:

a. Guru merumuskan sejumlah tujuan dan tema pembelajaran.

b. Guru membagi materi menjadi sub bab yang lebih kecil

c. Guru menentukan patokan penguasaan (standard mastery).

d. Pemberian/penjelasan materi secara singkat

e. Guru menyusun diagnostik progress test-test formatif awal setiap sub bab

materi pelajaran yang akan diikuti oleh seluruh siswa untuk menentukan

tingkat penguasaan siswa sesuai dengan patokan standar. Disini ditentukan

siapa siswa yang akan menjadi tutor melalui hasil tes.
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f. Guru melaksanakan pengajaran biasa dengan pengajaran kelompok yang

heterogen, sehingga siswa yang pandai dapat memberikan bimbingan

belajar kepada siswa yang belum menguasai materi yang diajarkan.

g. Tes awal. Tes ini masih dimungkinkan saling membantu antara siswa tutor

dengan siswa yang lain.

h. Tes akhir/tes mandiri.

i. Memberi penguatan

Adapun kelebihan dari pengajaran individual ini menurut Hamalik

(2008:121) adalah:

a. Memungkinkan anak yang lamban maju menurut kemampuan masing-

masing secara penuh dan tepat.

b. Mencegah terjadinya ilusi dalam kemajuan, tetapi bersifat nyata melalui

diskusi kelompok.

c. Memungkinkan anak maju secara optimum dan mengembangkan

kemampuan yang ada padanya.

d. Latihan-latihan tidak diperlukan bagi anak cerdas.

e. Mengurangi hambatan dan mencegah eliminasi anak-anak yang lamban.

Sedangkan kelemahan dari pengajaran individual ini adalah :

a. Terbatasnya waktu

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan model pembelajaran

Personalized System of Instruction lebih banyak daripada pembelajaran

konvensional.

b. Guru dan siswa masih asing dengan model pembelajaran Personalized

System of Instruction.
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Baik siswa maupun guru masih terbiasa dengan model pembelajaran

konvensional, yang didalam nya diberikan materi ajar hanya satu arah yaitu

dari guru kepada siswa.

c. Suasana belajar didalam kelas kurang kondusif

d. Guru berpotensi mengabaikan siswa karna terlalu mengandalkan siswa yang

menjadi tutor.

e. Siswa yang menjadi tutor berpotensi tidak memiliki keahlian

membelajarkan

Dengan demikian, sintesis pengajaran sistem individu (Personalized System of

Instruction) dalam penelitian ini adalah suatu bentuk sistem pengajaran yang

menekankan kepada belajar tuntas, yang  menekankan pada pemberian bantuan

dan bimbingan belajar kepada setiap individu yang berbeda antara satu dengan

yang lain.

B. Materi Bangun Datar Segiempat

Bangun datar disebut juga bangun berdimensi dua. Karena bangun

berdimensi dua mengandung dua unsur, yaitu panjang dan lebar. Bangun datar

adalah bangun yang dibuat (dilukis) pada permukaan bangun datar. Untuk bangun

datar jenis segi empat mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Macam-macam bangun segi

empat antara lain sebagai berikut:

1. Persegi Panjang

Persegi panjang adalah suatu segi empat yang memiliki ciri-ciri sebagai

berikut:

a. Keempat sudutnya siku-siku.



29

b. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar sama panjang.

AB // CD dan AD// BC

AB // DC dan AD // BC

Gambar 2.1Persegi Panjang

c. Kedua diagonalnya sama panjang dan salin berpotongan di tengah-

tengah.

AC = BD

OA= OC = OB = OD

d. Mempunyai dua sumbu simetri.

e. Dapat diputar 180º atau diputar setengah putaran, maka disebut

mempunyai simetri putar tingkat dua.

f. Menempati bingkainya dengan 4 cara.

g. Keliling persegi panjang = p + p + ℓ + ℓ= 2p + 2ℓ
h. Luas persegi panjang = p x ℓ

2. Persegi ( Bujur Sangkar)

Semua sifat-sifat persegi panjang juga terdapat pada persegi.

Ciri-ciri persegi:

A B
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C D

Gambar 2.2Persegi

a. Semua sisi pada persegi sama panjang.

b. Keempat sudutnya siku-siku.

c. Diagonal sama panjang, saling berpotongan ditengah-tengah, saling tegak

lurus, dan sebagai garis bagi keempat sudutnya.

d. Mempunyai 4 buah sumbu simetri.

e. Dapat diputar putaran (45º), maka dikatakan mempunyai simetri putar

tingkat 4.

f. Dapat menempati bingkainya dengan 8 cara.

g. Keliling persegi = s + s + s + s = 4 s

h. Luas persegi = s x s

3. Jajar Genjang

Pengenalan pengertian jajar genjang melalui pemutaran segitiga. Apabila

suatu segitiga diputar setengah putaran terhadap titik tengah salah satu sisinya,

maka bangun segi empat yang dibentuk oleh segitiga itu dan bayangannnya

disebut jajar genjang.

Sifat-sifat jajar genjang :

D C

A                     B

Gambar 2.3Jajar Genjang

a. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar.
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AB = DC dan AB // DC

AD = BC dan AD // BC

b. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar.∠ A = ∠C, ∠ B = ∠ D

c. Jumlah besar dua sudut yang berdekatan adalah 180º.∠BAD dan ∠ADC adalah sudut-sudut dalam sepihak. Sehingga ∠BAD

+ ∠ADC = 180º

d. Kedua diagonalnya saling berpotongan ditengah-tengah dan membagi

dua sama panjang

e. Jajar genjang dapat menempati bingkainya dengan dua cara dan

mempunyai simetri putar tingkat dua. Pusat simetrinya adalah titik

potong kedua diagonalnya.

f. Luas jajar Genjang = alas x tinggi

g. Keliling jajar genjang = AB + BC + CD + AD

4. Belah Ketupat

Belah ketupat adalah bangun segi empat yang terbentuk dari gabungan suatu

segi tiga sama kaki dengan bayangannya jika segitiga tersebut dicerminkan

terhadap alasnya.

A

D B

C
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Gambar 2.4Belah Ketupat

Sifat-sifat belah ketupat:

a. Semua sisinya sama panjang

AB = BC = CD = DA

b. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar∠ A  =∠ C, ∠ B = ∠ D

c. Sudut-sudut yang berhadapan terbagi dua sama besar oleh diagonal-

diagonalnya ∠ = ∠∠ = ∠ ∠ = ∠∠ = ∠
d. Pada belah ketupat, kedua diagonalnya saling membagi dua sama

panjang dan saling tegak lurus.

OA = OC = OB = OD dan AC⊥BD

e. Pada belah ketupat tiap-tiap diagonalnya merupakan sumbu simetri

f. Belah ketupat dapat menempati bingkainya dengan 4 cara

g. Luas belah ketupat ABCD = x diagonal1 x diagonal2

h. Keliling belah ketupat ABCD = AB + BC + CD + AD

5. Layang-layang

Layang-layang terbentuk dari dua buah segitiga sama kaki dimana alasnya

sama panjang dan berimpit.
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Gambar 2.5Layang-layang

Sifat-sifat layang-layang

a. Pada layang-layang, sisinya merupakan sepasang-sepasang sama panjang

AB=BC dan AD=DC

b. Sepasang sudut yang berhadapan sama panjang, yaitu ∠ BAD  = ∠ BCD

c. Dapat menempati bingkainya dengan 2 cara

d. Pada layang-layang slah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri,

yaitu: diagonal BD

e. Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan saling tegak

lurus

f. Luas layang-layang = diagonal x diagonal

g. Keliling layang-layang = AB + BC + CD + AD

6. Trapesium

a. Pengenalan Trapesium

Trapesium adalah segi empat yang memiliki sepasang sisi yang sejajar.

b. Macam-macam Trapesium

1. Trapesium Siku-siku

Perhatikan gambar 2.6 dibawah ini!
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DC // AB∠ = ∠ (siku-siku)

D C

A B
Gambar 2.6Trapesium Siku-siku

2. Trapesium sama kaki

perhatikan gambar 2.7 dibawah ini!

SR // PQ, SP = RQ∠P = ∠Q, ∠S = ∠R

S R

PQ

Gambar 2.7Trapesium Sama Kaki

3. Trapesium Sembarang

Perhatikan gambar 2.9 dibawah ini!

NM // KL, NK ≠ML
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Gambar 2.8Trapesium Sembarang

Sifat-sifat Trapesium

 Untuk Setiap Trapesium

Jumlah besar sudut diantara sisi-sisi yang sejajar pada masing-masing

kaki adalah 180º.

Perhatikan gambar 2.9 diatas!∠ K = ∠ N = 180º, ∠ L = ∠M = 180º

 Untuk Trapesium Sama Kaki

- Sudut-sudut yang diapit oleh sisi alas dan kedua kaki sama besar.

- Sudut-sudut yang diapit oleh sisi atas dan kedua kaki sama besar.

Perhatikan gambar diatas.

 Luas Trapesium =

 Keliling Trapesium = AB + BC + CD + AD

C. Kerangka Konseptual

Pembelajaran matematika dikelas yang berkualitas tentu saja menjadi

harapan setiap pelaku pendidikan baik guru maupun siswa. Proses belajar yang

kurang baik tentu saja berdampak pada turunnya prestasi belajar siswa karena

siswa mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar matematika. Kesulitan tersebut
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antara lain siswa tidak mampu memecahkan masalah matematika dan tidak

mampu memahami persoalan matematika tersebut. Pembelajaran yang dilakukan

selama ini menghasilkan siswa yang kurang mandiri, tidak berani memberikan

pendapat, dan sulit untuk mengkomunikasikan ide-ide matematikanya baik ke

bentuk lisan maupun tulisan. Padahal komunikasi matematika sangat berperan

dalam memahami konsep matematika.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep

maupun komunikasi matematis diantaranya proses belajar yang kurang

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan ide matematisnya.

Untuk itulah perlu dirancang suatu kegiatan proses belajar yang kondusif yang

memberikan kesempatan untuk siswa mengembangkan kemampuan komunikasi

matematika. Salah satu alternatif pembelajaran inovatif yang diharapkan dapat

mengembangkan keterampilan berkomunikasi serta proses interaksi antar siswa

dan guru adalah model Personalized System of Instruction (PSI).

Model Personalized System of Instruction (PSI) merupakan suatu model

yang mengintegrasikan antara ide tentang ketuntasan belajar (mastery learning)

dan penguatan (reinforcement).Salah satu ciri penting dari model PSI adalah

menggunakan siswa tutor, yakni siswa pandai memberi bimbingan belajar kepada

yang kurang atau lemah, sehingga seluruh siswa dapat mencapai taraf penguasaan

penuh terhadap unit pelajaran yang dipelajari. Kemudian komunikasi guru dan

siswa ditekankan pada penggunaan bahan tertulis dalam bentuk program yaitu

berupa panduan pembelajaran untuk setiap unit sub materi yang meliputi (1)

tujuan materi, (2) prosedur, dan (3) pertanyaan mengarah.
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Model Personalized System of Instruction (PSI) sangat tepat digunakan

dalam materi bangun datar segi empat, karena materi tersebut merupakan materi

yang dekat dengan kehidupan nyata siswa dan sering dijumpai dalam kehidupan

sehari-hari. Dengan pemilihan model pembelajaran Personalized System of

Instruction (PSI) diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa

sehingga suasana belajar tidak lagi membosankan dan menjenuhkan siswa.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah

“Ada Pengaruh modelPersonalized System of Instruction (PSI) terhadap

kemampuan pemahaman konsep dan komunikasi matematis siswa pada materi

bangun datar segi empat di kelas VII SMP Swasta Parulian 2Medan tahun

pelajaran 2015/2016”.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Swasta Parulian 2 Medan dan dilaksanakan pada

semester genap T. A 2015/2016.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan ditarik kesimpulannya.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa

kelas VII SMP Swasta Parulian 2 Medansebanyak 3 kelas. Dengan rata-rata jumlah

siswa30 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Sampel penelitian ini terdiri dari satu kelas yang diambil secara acak kelas (Random

Sampling) yakni kelas VII-2 yang berjumlah 30 siswa dan disebut sebagai kelas

eksperimen. Alasan saya memilih VII-2 sebagai kelas eksperimen, yaitu karena VII-1

sampai VII-3 memiliki kemampuan yang sama, jadi yang mana pun kelas yang saya

jadikan sebagai kelas eksperimen maka hasil yang didapat sama.

C. Variabel Penelitian
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Variabel penelitian adalah suatu atribut, atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan kemudian ditarik kesimpulannya.Penelitian eksperimen bertujuan untuk melihat

hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, perlu ditentukan terlebih dahulu variabel bebas

yang akan memberikan pengaruh pada variabel terikat. Kedua variabel tersebut

diperlukan sebagai tolak ukur dalam proses analisis Adapun yang menjadi variabel dalam

penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas/ independent variable : Model Pembelajaran

Personalized System of Instruction (PSI)

2. Variabel terikat/ dependent variable : kemampuan pemahaman konsep dan

komunikasi matematis siswa.

D. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitan ini termasuk jenis penelitian eksperimen yaitu merupakan penelitian yang

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari sesuatu yang dikenakan pada

suatu subjek yaitu siswa.

Penelitian ini melibatkan satu kelas saja dan kelas tersebut disebut dengan kelas

eksperimen. Adapun desain penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Desain Post-Test Only Control Group

Kelas Perlakuan Post-Test
Eksperimen X O

Keterangan:

X : Pembelajaran dengan menggunakan Model Personalized System of
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Instruction (PSI).

O : Pemberian test akhir (post-test).

E. Prosedur Penelitian

1. Tahap Pra-penelitian

Pada tahap pra-penelitian yang dilakukan adalah:

a. Survey lapangan (lokasi penelitian)

b. Identifikasi masalah

c. Membatasi masalah

d. Merumuskan hipotesis

2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah:

a. Menetukan tempat dan jadwal penelitian

b. Menentukan populasi dan sampel penelitian

c. Menyusun rencana pembelajaran

d. Menyiapkan alat pengumpul data

3. Tahap pelaksanaan

Dalam penelitian ini tahap pelaksanaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menvalidkan soal instrumen penelitian lalu dilakukan uji validitas,

reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya beda.

b. Menvalidkan lembar observasi penelitian lalu dilakukan uji validitas dan

reliabilitas.

c. Mengadakan pembelajaran pada kelas eksperimen dengan bahan yang

telah dipersiapkan dan waktu yang telah ditentukan



41

d. Memberikan postest kepada kelas eksperimen. Tes ini dilakukan setelah

perlakuan selesai.

4. Tahap Akhir

Pada tahap akhir yang dilakukan adalah:

a. Mengumpulkan data kasar dari proses pelaksanaan

b. Mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel

yang telah ditentukan.

c. Melakukan analisis data dengan teknik statistik yang relevan

d. Membuat laporan penelitian dan menarik kesimpulan.

Tahap-tahap penelitian diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Populasi

Sampel

Kelas Eksperimen
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e.

Gambar.3.1 Skema tahap-tahap penelitian eksperimen

(Sumber : Hasan,2013: 87)

F. Instrumen Penelitian

1. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Kegiatan observasi ini dilakukan untuk mengetahui perilaku siswa dan keadaan kelas

selama proses belajar mengajar berlangsung. Hal yang diamati pada kegiatan observasi

adalah interaksi-interaksi dalam bentuk komunikasi selama pembelajaran berlangsung

serta bagaimana siswa mampu memahami konsep pada materi pelajaran tersebut.

Tabel 3.2. Observasi Model Personalized System of Instruction (PSI) Terhadap  Siswa

No. Kegiatan yang
Diamati Deskripsi

Skor

1 2 3 4
1. Siswa mendengar

dan mengerti
tujuan
pembelajaran
yang disampaikan

Siswa tidak mendengar sehingga tidak
mengerti tujuan pembelajaran yang telah
disampaikan.
Siswa mendengar tetapi tidak mengerti tujuan
pembelajaran yang telah disampaikan.

Obsevasi

Analisis Data

Kesimpulan dan Saran

Data

Post test

KBM dengan PSI
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oleh guru. Siswa mendengar dan mengerti beberapa
tujuan pembelajaran yang telah disampaikan.
Siswa mendengar dan mengerti keseluruhan
tujuan pembelajaran yang telah disampaikan.

2. Siswa
mempelajari unit-
unit pelajaran
dengan
kecepatan sesuai
dengan
kemampuan
masing-masing.

Siswa tidak mempelajari unit-unit pelajaran
dengan kecepatan sesuai dengan kemampuan
masing-masing.
Siswa mempelajari unit-unit pelajaran dan
kurang paham.
Siswa mempelajari unit-unit pelajaran dan
mulai memahaminya.
Siswa mempelajari unit-unit pelajaran dan
memahaminya.

3. Siswa
menemukan inti
permasalahan
yang dihadapinya.

Siswa tidak menemukan inti permasalahan
yang dihadapinya.
Siswa menemukan beberapa permasalahan
yang dihadapinya.
Siswa mulai menemukan inti permasalahan
yang dihadapinya.
Siswa menemukan inti permasalahan yang
dihadapinya

4. Siswa dapat
mengekspresikan
perasaannya, baik
positif maupun
negatif.

Siswa tidak dapat mengekspresikan
perasaannya, baik positif maupun negatif.
Siswa hanya dapat mengekspresikan perasaan
positif
Siswa dapat mengekspresikan perasaan positif
dan masih takut mengekspresikan perasaan
negatif.
Siswa dapat mengekspresikan perasaannya,
baik positif maupun negatif.

5. Siswa secara
bertahap
mengembangkan
pemahaman
(kesadaran) akan
dirinya.

Siswa tidak mampu mengembangkan
pemahaman (kesadaran) akan dirinya.
Siswa tidak secara bertahap mengembangkan
pemahaman akan dirinya.
Siswa mulai secara bertahap mengembangkan
pemahaman akan dirinya.
Siswa secara bertahap mengembangkan
pemahaman akan dirinya.

No Kegiatan yang
diamati Deskripsi

Skor

1 2 3 4
6. Siswa melaporkan

tindakan (berupa
alternatif-
alternatif
pemecahan
masalah yang
telah diambilnya).

Siswa tidak melaporkan tindakan (berupa
alternatif-alternatif pemecahan masalah yang
telah diambilnya).
Siswa melaporkan beberapa tindakan dan
kurang tepat.
Siswa melaporkan beberapa tindakan dan
mulai tepat.
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Siswa melaporkan tindakan (berupa alternatif-
alternatif pemecahan masalah yang telah
diambilnya).

7. Siswa
menyelesaikan
soal yang
diberikan secara
berkelompok

Siswa menyelesaikan soal secara individu
Siswa menyelesaikan soal yang diberikan dan
hanya beberapa siswa saja yang aktif dalam
kelompok tersebut
Siswa menyelesaikan soal yang diberikan dan
beberapa siswa mulai aktif dalam kelompok
tersebut.
Siswa menyelesaikan soal yang diberikan
secara berkelompok.

8. Siswa yang
pandai
memberikan
bimbingan belajar
kepada siswa
yang belum
menguasai materi
yang diajarkan.

Siswa yang pandai tidak mampu memberikan
bimbingan belajar kepada siswa yang belum
menguasai materi yang diajarkan.
Siswa yang pandai kurang mampu
memberikan bimbingan belajar kepada siswa
yang belum menguasai materi yang diajarkan.
Siswa yang pandai mulai mampu memberikan
bimbingan belajar kepada siswa yang belum
menguasai materi yang diajarkan.
Siswa yang pandai memberikan bimbingan
belajar kepada siswa yang belum menguasai
materi yang diajarkan.

9. Siswa
mengevaluasi
materi pelajaran
yang dipelajari.

Siswa tidak mampu mengevaluasi materi
pelajaran yang dipelajari.
Siswa hanya mendapatkan beberapa
kesalahan.
Siswa mendapatkan beberapa kesalahan dan
melakukan perbaikan.
Siswa mengevaluasi secara keseluruhan
pelajaran yang telah dipelajari.

10. Siswa menguasai
materi
pembelajaran
yang telah
dipelajari.

Siswa tidak mampu menguasai materi
pelajaran yang telah dipelajari.
Siswa memahami sedikit  materi pelajaran
disebabkan masih adanya unit-unit pelajaran
yang tidak dimengerti.
Siswa memahami beberapa materi
pembelajaran.
Siswa memahami pembelajaran yang telah
dipelajari.

Tabel 3.3. Observasi Model Personalized System of Instruction (PSI) Terhadap Guru
dan Materi

No. Kegiatan yang Deskripsi Skor
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Diamati 1 2 3 4

1. Guru merumuskan
sejumlah tujuan
pembelajaran.

Guru tidak merumuskan tujuan
pembelajaran.
Guru hanya merumuskan beberapa tujuan
pembelajaran.
Guru merumuskan tujuan pembelajaran
tetapi tidak sistematis.
Guru merumuskan tujuan pembelajaran
secara sistematis.

2. Guru merumuskan
satuan pengajaran
dalam menentukan
unit-unit pelajaran
untuk dipelajari
setiap satu atau dua
minggu.

Guru tidak menyusun unit-unit pelajaran
yang harus dipelajari siswa.
Guru menyusun beberapa unit-unit
pelajaran yang harus dipelajari siswa.
Guru menyusun unit-unit pelajaran yang
harus dipelajari siswa tetapi tidak
memberikan kepada siswa untuk
mempelajarinya.
Guru menyusun unit-unit pelajaran yang
harus dipelajari siswa dan siswa
mempelajarinya.

3.
Guru menentukan
patokan penguasaan
(standard mastery).

Guru tidak menentukan patokan
penguasaan.
Guru berusaha menentukan patokan
penguasaan.
Guru menentukan beberapa patokan
penguasaan.
Guru menentukan semua patokan
penguasaan.

4. Guru menyusun
diagnostik progress
test-test formatif
setiap unit pelajaran
yang akan diikuti
oleh seluruh siswa
untuk menentukan
tingkat penguasaan
siswa sesuai dengan
patokan standar.

Guru tidak menyusun diagnostik progress
test-test formatif.
Guru menyusun diagnostik tapi soal yang
dibuat tidak memancing kemampuan
komunikasi siswa.
Guru menyusun diagnostik dan soal
mampu memancing kemampuan
komunikasi siswa.
Guru menyusun diagnostik, soal dapat
memancing kemampuan komunikasi siswa,
dan siswa menguasai patokan standar.

5. Guru
mempersiapkan
seperangkat atau
tugas untuk
dipelajari.

Guru tidak mempersiapkan tugas untuk
dipelajari.
Guru mempersiapkan tugas tetapi tidak
ada hubungannya dengan yang dipelajari
sebelumnya.
Guru mempersiapkan tugas dan
berhubungan dengan yang dipelajari
sebelumnya tetapi tidak mempunyai
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manfaat meningkatkan kemampuan
komunikasi.
Guru mempersiapkan tugas dan
berhubungan dengan yang dipelajari
sebelumnya, sekaligus bermanfaat
meningkatkan kemampuan komunikasi.

6. Guru melaksanakan
pengajaran biasa
dengan pengajaran
kelompok yang
heterogen, sehingga
siswa yang pandai
dapat memberikan
bimbingan belajar
kepada siswa yang
belum menguasai
materi yang
diajarkan.

Guru tidak melaksanakan pengajaran biasa
dengan pengajaran kelompok yang
heterogen.
Guru melaksanakan pengajaran biasa
tanpa pengajaran kelompok yang
heterogen
Guru melaksanakan pengajaran biasa
dengan pengajaran kelompok yang
heterogen tetapi tidak tercapai bimbingan
belajar antara siswa yang pintar kepada
siswa yang kurang menguasai.
Guru melaksanakan pengajaran biasa
dengan pengajaran kelompok yang
heterogen sehingga siswa pintar mampu
membimbing siswa yang kurang
menguasai.

7. Standar kopetensi
(SK), kopetensi dasar

(KD) dan materi
sesuai dengan

silabus.

Materi tidak sesuai dengan Standar
Kopetensi (SK), Kopetensi dasar (KD), dan
silabus.
Materi sesuai dengan standar kopetensi
(SK)
Materi sesuai dengan Standar Kopetensi
(SK) dan Kopetensi Dasar (KD).
Materi sesuai dengan Standar Kopetensi
(SK), Kopetensi Dasar (KD), dan silabus.

1 Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat bahan

dokumentasi yang sudah ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Metode dokumentasi ini juga berguna untuk meminimalisir kesalahan yaitu pada saat

kegiatan observasi, karena indra manusia juga terbatas untuk melihat semua kegiatan

siswa pada saat proses pembelajaran.
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2 Instrumen Tes

Terdapat dua variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas

dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Personalized

system of Instruction (PSI), sedangkan variabel terikatnya yaitu kemampuan pemahaman

konsep dan komunikasi matematis siswa. Instrumen tes dalam penelitian ini

menggunakan tes pemahaman konsep dan komunikasi matematis siswa pada materi

bangun datar segi empat, yang akan diukur dijabarkan hingga menjadi indikator-

indikator dan indikator-indikator tersebut dijadikan titik tolak ukur untuk membuat item

instrumen yang harus dijawab siswa.

Kisi-kisi instrumen pemahaman konsep dan komunikasi matematis pada materi

bangun datar segi empat yang akan diujicobakan adalah

Tabel 3.4Kisi-kisi Instrumen Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa

Indikator Pemahaman Konsep
Matematik

Indikator yang diukur
Skor

Menyatakan ulang sebuah
konsep

Menyebutkan definisi berdasarkan
konsep esensial yang dimiliki oleh
sebuah objek

2

Mengklasifikasikan objek

menganalisis suatu objek dan
mengklasifikasikannyamenurutsifat-
sifat/ciri-ciritertentuyang dimiliki
sesuaidengankonsepnya

2

Mengaplikasikan konsep
menyajikankonsepdalamberbagaibentu
krepresentasimatematissebagai suatu
algoritmapemecahanmasalah.

3

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa
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No
Aspek

komunikasi
Indikator Skor

1
Penjelasan

Matematika

Dapat menjelaskan suatu masalah dengan memberikan
argumentasi terhadap permasalahan matematika tetapi tidak
lengkap dan tidak benar

1

Dapat menjelaskan suatu maslah dengan memberikan
argumentasi terhadap permasalahan matematika dengan
lengkap tetapi tidak benar

2

Dapat menjelaskan suatu masalah dengan memberikan
argumentasi terhadap permasalahan matematika dengan benar
tetapi tidak lengkap

3

Dapat menjelaskan suatu masalah dengan memberikan
argumentasi terhadap permasalahan matematika dengan
lengkap dan benar

4

2

Membuat
gambar,

grafik, dan
tabel

Dapat melukiskan gambar, diagram, grafik, dan tabel tetapi
tidak lengkap dan tidak benar

1

Dapat melukiskan gambar, diagram, grafik, dan tabel dengan
lengkap tetapi tidak benar

2

Dapat melukiskan gambar, diagram, grafik, dan tabel dengan
benar tetapi tidak lengkap

3

Dapat melukiskan gambar, diagram, grafik, dan tabel dengan
lengkap dan benar

4

3

Ekspresi
Matematika

Dapat menyatakan ide matematika menggunakan simbol-
simbol atau bahasa matematika secara tertulis sebagai
representasi dari suatu ide atau gagasan tetapi tidak lengkap
dan tidak benar

1

Dapat menyatakan ide matematika menggunakan simbol-
simbol atau bahasa matematika secara tertulis sebagai
representasi dari suatu ide atau gagasan dengan lengkap tetapi
tidak benar

2

Dapat menyatakan ide matematika menggunakan simbol-
simbol atau bahasa matematika secara tertulis sebagai
representasi dari suatu ide atau gagasan dengan benar tetapi
tidak lengkap

3

Dapat menyatakan ide matematika menggunakan simbol-
simbol atau bahasa matematika secara tertulis sebagai
representasi dari suatu ide atau gagasan dengan lengkap dan
benar

4

3 Post – test
Post-Test merupakan tes yang diberikan kepada siswa setelah dilakukan

pembelajaran. Post-test bertujuan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep
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dan komunikasi matematis siswa terhadap materi setelah mengalami suatu

pembelajaran. Bentuk post-test dalam penelitian ini berbentuk tes uraian sebanyak 6

soal untuk post-test.Ini bertujuan untuk mengetahui sampai dimana hasil yang diperoleh

siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan, mengetahui gambaran pemahaman

konsep dan komunikasi metematis siswa selama pelajaran berlangsung, dan sebagai

pedoman untuk melihat apakah ada kesulitan yang dihadapi siswa dalam mengerjakan

soal.

Sebelum soal post-test diujikan kepada siswa, terlebih dahulu diuji cobakan untuk

melihat karakteristik test. Karakteristik test harus valid dan reliabel, ini dapat dilihat

dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas test.

G. Uji coba Instrumen Penelitian

1. Validitas Tes

Suatu tes disebut valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang

seharusnya diukur. Untuk menguji validitas soal tes, digunakan rumus korelasi product

moment (Arikunto,2011:72) dengan rumus :

= ∑ − (∑ ) (∑ ){ ∑ − (∑ ) } { ∑ − (∑ ) }
Dimana :

xyr = Koefisien kolerasi antara variabel X dan Y

X = Nilai untuk setiap item

Y = Nilai total setiap item

N = Jumlah Sampel
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Kriteria pengukuran validitas tes adalah sebagai berikut:

0,80  < rxy< 1.00 (validitas sangat tinggi)

0,60 < rxy< 0,80  (validitas tinggi)

0,40 < rxy< 0,60   (validitas cukup)

0,20 < rxy< 0,40  (validitas rendah)

0,00 < rxy< 0,20 (validitas sangat rendah)

Untuk menafsirkan keberartian harga validitas tiap soal maka harga tersebut

dikonsultasikan dengan harga kritik Product Moment∝ = 5%, dengan dk = N-2, jika> maka soal dikatakan valid.

2. Reliabilitas Tes

Uji realibilitas tes adalah untuk melihat seberapa jauh alat pengukur tersebut

reliabel dan dapat dipercaya, sehingga instrumen tersebut dapat

dipertanggungjawabkan  dapat mengungkapkan data penelitian. Adapun rumus  yang

digunakan  adalah  rumus  alpha cronbach ( Arikunto,2006:178-196) yaitu :

r11=






















2

2

1
1

t

b

k

k

Dengan keterangan:

= Reliabilitas yang dicari

= Banyaknya butir soal∑ = Jumlah varians skor tiap-tiap butir soal

= Varians Total
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Sebelum menghitung reliabilitas tes, terlebih dahulu dicari varians setiap soal dan

varians total. Dengan menggunakan rumus Alpha varians sebagai berikut:

= ∑ − (∑ )
Untuk menafsirkan harga reliabilitas tes maka harga tersebut dikonfirmasikan ke

tabel harga kritik Product Moment ∝ = 5%, dengan

dk = N – 2, jika > maka tes dinyatakan reliabel.

3. Tingkat Kesukaran Soal

Untuk mengetahui indeks kesukaran soal dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:= ∑ ∑ x 100%

Keterangan:

= Indeks kesukaran soal∑ = Jumlah skor kelompok tertinggi∑ = Jumlah skor kelompok terendah

= 27% x banyak siswa  x 2

= Skor tertinggi

Hasil perhitungan indeks kesukaran soal dikonsultasikan dengan kriteria sebagai

berikut:

Soal dikatakan sukar, jika 0,00 < TK <0,27

Soal dikatakan sedang, jika 0,28 < TK < 0,72

Soal dikatakan mudah, jika 0,73< TK < 1,00

4. Daya Pembeda Soal
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Untuk mencari daya pembeda atas instrumen yang disusun pada variabel

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dengan rumus sebagai berikut:= =
Keterangan:

DB = Daya Pembeda

= Rata-rata kelompok atas

= Rata-rata kelompok bawah∑ = Jumlah kuadrat kelompok atas∑ = Jumlah kuadrat kelompok bawah

= 27% x N

Daya beda dikatakan signifikan jika DBHitung> DBTabel pada tabel distribusi t

untukdk = N – 2 pada taraf nyata 5%

H. Teknik Analisis Data

1. Menghitung Rata-Rata Skor

Menentukan rata-rata hitung untuk masing-masing variabel dengan rumus:

N

X
X i (Sudjana, 2005:67)

Dengan keterangan:

: Mean∑ : Jumlah aljabar X

: Jumlah responden

2. Menghitung Standard Deviasi
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Standard deviasi dapat dicari dengan rumus:

 
 1

22




  

nn

XXn
S ii (Sudjana, 2005:94)

Dengan keterangan:

: Standar Deviasi

: Jumlah responden∑ : Jumlah skor total distribusi X∑ : Jumlah kuadrat skor total distribusi X

Selanjutnya menghitung varians dengan memangkat duakan standard deviasi.

3. Uji Normalitas

Untuk menguji apakah sampel berdistribusi normal atau tidak digunakan uji

normalitas liliefors. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Mencari bilangan baku

Dengan rumus:
S

XX
Z i

i




X = Rata-rata sampel

S = Simpangan baku

b. Menghitung peluang    izi ZZPF  dengan menggunakan daftardistribusi

normal baku.

c. Selanjutnya menghitung proporsi  ziS dengan rumus:

n

ZZZbanyaknyaZ
S in

zi
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d. Menghitung selisih    ziSziF  kemudian ditentukan harga mutlaknya.

e. Menentukan harga terbesar dari selisih harga mutlak    ziSziF  sebagai oL .

Untuk menerima dan menolak distribusi normal data penelitian dapatlah
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dibandingkan nilai oL dengan nilai kritis L uji liliefors dengan taraf signifikan

0.05 dengan kriteria pengujian:

Jika tabelo LL  maka sampel berdistribusi normal.

Jika tabelo LL  maka sampel tidak berdistribusi normal.(Sudjana, 2005:466)

I. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian diterapkan analisis statistik inferensial. Analisis

statistik inferensial berfungsi untuk menggeneralisasikan hasil penelitian yang dilakukan

pada sampel. Adapun langkah analisis varians adalah sebagai berikut :

1. Analisis Regresi Linier

a. Persamaan Regresi Linier

Dalam penelitian ini uji linieritas regresi digunakan untuk mengetahui hubungan

model pembelajaran Personalized System of Instruction dengan kemampuan

pemahaman konsep dan komunikasi matematis siswa. Untuk itu perlu ditentukan

persamaan regresinya untuk menggambarkan hubungan kedua variabel tersebut. Jika

kedua variabel mempunyai hubungan yang linier maka rumus yang digunakan(Sudjana,

2005:315) yaitu:

bXaY 

Sedangkan untuk mencari nilaia =
∑ ∑ (∑ )(∑ )∑ –∑(∑ )
b = (∑ ) ∑ (∑ )∑ (∑ )

Dengan Keterangan:

: Variabel Terikat
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X : Variabel Bebas

a dan b : Koefisien Regresi.

Hipotesis:

)/()(

)2/()(

:

:

1

0

knEJK

kTCJK
F

XYH

XYH

hitung 










b. Menghitung JK

Tabel3.6(ANAVA) AnalisisVariansRegresi Linier

SumberVarians Dk JK KT F

Total N  2
iY  2

iY -

Regresi (a)

Regresi (b)

Residu

1

1

n –
2

  nYi /
22

JKreg = JK (b|a)

  
2

îi YYJKres

  nYi /
22

JKS reg 2 (b|a)

 
2

ˆ 2

2




 

n

YY
S ii

res

2

2

res

reg

S

S

Tuna cocok

Kekeliruan

k –
2

n –
k

JK (TC)

JK (E)

 
2

2




k

TCJK
STC

kn

EJK
Se 


)(2

2

2

e

TC

S

S

Dengan keterangan:

a. Untuk menghitung Jumlah Kuadrat ( ) dengan rumus:

=
b. Menghitung Jumlah Kuadrat Regresi a ( ) dengan rumus:
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= (∑ )
c. Menghitung Jumlah Kuadrat Regresi b|a ( ( | )) dengan rumus:

( | ) = ( − (∑ )( ∑ ))
d. Menghitung Jumlah Kuadrat Residu ( ) dengan rumus:

= − −
e. Menghitung Rata-rata Jumlah Kuadrat Regresi b/a ( ) dengan rumus:

( ) = ( | )
f. Menghitung Rata-rata Jumlah Kuadrat Residu ( ) dengan rumus:= − 2
g. Menghitung Jumlah Kuadrat Kekeliruan Eksperimen dengan rumus:= − (∑ )
h. Menghitung Jumlah Kuadrat Tuna Cocok model linier dengan rumus:= −

c. Uji Linieritas Regresi

Untuk menguji hipotesis digunakan statistik uji signifikansi untuk menguji tuna

cocok regresi linear antara variabel X terhadap Y,

H0 :Terdapat hubungan yang linear antara model pembelajaran Personalized

System of Instruction dengan kemampuan pemahaman konsep dan komunikasi

matematis siswa.

H1 :Tidak Terdapat hubungan yang linear antara model pembelajaran Personalized

System of Instruction dengan kemampuan pemahaman konsep dan komunikasi

matematis siswa.

Dengan menggunakan rumus:
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=
Kaidah pengujian signifikansi:

Jika < , maka H0 diterima atau H1 ditolak

> , maka H0 ditolak atau H1 diterima

Dengan taraf signifikan: = 0,05 dan dk pembilang (k-2) dk penyebut (n – k). Cari nilai

menggunakan table F dengan rumus: = F ,
d. Uji Keberartian Regresi

Untuk menguji keberartian koefisien X dalam model regresi koefisien model

regresi dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara model pembelajaran Personalized system of

instruction terhadap kemampuan pemahaman konsep dan komunikasi matematis siswa.

H1 : Terdapat pengaruh antara model pembelajaran personalized system of

instruction terhadap kemampuan pemahaman konsep dan komunikasi matematis

siswadigunakan tabel Analisis Varians (Anava) pada uji linear regresi dengan rumus:

Fhitumg =

 

res

abreg

res

reg

RJK

JK

S

S |

2

2



Dimana:

2
regS = varians regresi

2
resS = varians residu

Selanjutnya dalam pengujian H0 ditolak jika Fhitung ≥   2,11  nF  , dimana taraf signifikan α

= 5% dan dk pembilang 1 dk penyebut (n – 2).

2. Koefisien Korelasi
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Setelah uji prasyarat dipenuhi, maka dapat dilanjutkan uji koefisien korelasi untuk

mengetahui hubungan antara model pembelajaran Personalized system of Instruction

terhadap kemampuan pemahaman konsep dan komunikasi matematis siswa digunakan

rumus product moment:

rxy =  
  





})(}{)({

))((
2222 YYNXXN

YXXYN

Keterangan:

rxy : koefisien korelasi antara x dan y

X  : variabel bebas

Y  : variabel terikat

N  : ukuran subjek

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel X dan Y dapat

diterangkan berdasarkan tabel nilai koefisien korelasi dari Guilford Emperical Rulesi

yaitu:

Tabel 3.7 Nilai koefisien korelasi

Nilai Korelasi Keterangan

0,00<r<0,20 Hubungan sangat lemah

0,20<r<0,40 Hubungan rendah

0,40<r <0,70 Hubungan sedang/cukup

0,70< r <0,90 Hubungan kuat/tinggi

0,90<r <1,00 Hubungan sangat kuat/sangat tinggi

(Muhidin dan Abdurahman, 2007:128)

a. Uji Keberartian Koefisien Korelasi

Prosedur uji statistiknya sebagai berikut: (dalam Hasan, 2013:142):
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Formulasi hipotesis.

H0 : Ada hubungan yang kuat antaramodel pembelajaran Personalized System of

Instructiondengan kemampuan pemahaman konsep dan komunikasi matematis siswa.

Ha : Tidak ada hubungan yang kuat antaramodel pembelajaran Personalized System

of Instruction dengan kemampuan pemahaman konsep dan komunikasi matematis

siswa.

Menentukan taraf nyata (α) dan t tabel.

Taraf nyata yang digunakan adalah 5%, dan nilai t tabel memiliki derajat bebas

(db) = (n - 2).

1) Menentukan kriteria pengujian

H0 : Diterima (H1 ditolak) apabila t -α/2 ≤ t0 ≤ t α/2

H0 : Ditolak (H1 diterima) apabila t0 > t α/2 atau t0 ≤ -t α/2

2) Menentukan nilai uji statistik (nilai t0)=
Dengan keterangan:

: Uji t hitung

: Koefisien korelasi

: Jumlah soal

3) Menentukan kesimpulan

Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak.

3. Koefisien Determinasi

Jika perhitungan koefisien korelasi telah ditentukan maka selanjutnya

menentukan koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel

X dan variabel Y yang dirumuskan dengan:
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= { ∑ − (∑ )(∑ )}∑ − (∑ ) × %
Dengan Keterangan:

: Koefisien determinasi

: Koefisien regresi

4. Korelasi Pangkat

Koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Spearman yang diberi simbol

, uji korelasi pangkat digunakan apabila kedua data berdistribusi tidak normal.

Rumus Korelasi pangkat:

= 1 − ∑( ) (Sudjana, 2005: 455)

Dimana  : r2 = Korelasi pangkat (bergerak dari -1 sampai dengan +1)

b = Beda

n = Jumlah data.


