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ABSTRAK 

 

PENGARUH MODEL ACTIVE LEARNING TIPE GROUP TO GROUP 

EXCHANGE TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

DITINJAU DARI BERPIKIR KRITIS MATEMATIS  

Oleh:  

HUDOIFIAH 

Kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika merupakan 

suatu hal yang diperlukan oleh setiap peserta didik guna mempermudah proses belajar 

mengajar. Berdasarkan pra penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik SMP Bhakti Pemuda Tanjung Bintang masih rendah, hal ini terlihat 

dari ulangan semester genap tahun ajaran 2016/2017 peserta didik memperoleh nilai diatas 

(KKM) dengan nilai     sebanyak 35 dari 77 dan diduga belum pernah dilakukan tes 

kemampuan berpikir kritis matematis. Peneliti tertarik untuk menerapkan model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan dapat 

mengetahui kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh model active learning tipe group to group exchange terhadap 

kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari bepikir kritis matematis peserta didik 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Quasy Eksperimental Design dengan 

rancangan penelitian faktorial    . Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 

VIII SMP Bhakti Pemuda Tanjung Bintang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah teknik acak kelas dengan materi operasi bentuk aljabar. Instrumen yang digunakan 

untuk mengumpulkan data adalah tes kemampuan komunikasi matematis dan tes kemampuan 

berpikir kritis matematis berupa soal uraian. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis 

variansi dua jalan dengan sel tak sama. 

Pengujian hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, 

dengan taraf signifikan    diperoleh    = 40,759          = 4,062 sehingga       ditolak, 

   = 19,971          = 3,209 sehingga       ditolak,     = 0,426          = 3,209 sehingga 

      diterima. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat 

pengaruh model pembelajaran active learning tipe Group to Group Exchange terhadap 

kemampuan komunikasi matematis, (2) Terdapat pengaruh pada peserta didik yang memiliki 

kategori kemampuan  berpikir kritis matematis tinggi, sedang dan rendah terhadap 

kemampuan komunikasi matematis, (3) Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran 

dengan kategori kemampuan  berpikir kritis matematis terhadap kemampuan komunikasi 

matematis. 

 

 

Kata Kunci: Model  Active Leaning tipe Group to Group Exchange, Kemampuan 

Komunikasi Matematis, dan Berpikir Kritis Matematis. 
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MOTTO 

                             

       

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.” (QS. Al- Maidah; 2) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan ialah suatu kegiatan yang kompleks, berdimensi luas, dan banyak 

variabel yang mempengaruhinya.
1
 Pendidikan ini juga bisa kita artikan sebagai 

proses mengubah tingkah laku anak didik supaya menjadi manusia yang mampu 

hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar 

dimana individu itu berada. 

Bidang pendidikan selalu mengalami perubahan, sehingga dituntut adanya 

perubahan  kebijakan sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan 

kurikulum pada semua tingkat pendidikan. Kurikulum yang selalu berubah-ubah 

dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa Indonesia menjadi 

lebih baik, dimulai dari pendidikan dasar menengah sampai perguruan tinggi. 

Dapat kita lihat nilai ujian akhir yang diujikan terutama pelajaran matematika 

pada tingkat dasar sampai tingkat ke atas selalu terpaku angka yang rendah. 

Peristiwa ini sangat memprihatinkan sekali, padahal pendidikan mempunyai 

peranan yang sangat strategis untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki 

keberdayaan dan kecerdasan emosional yang tinggi serta menguasai berbagai 

macam keterampilan. Oleh karena itu, mata pelajaran matematika perlu diajarkan 

disetiap jenjang pendidikan untuk membekali siswa mengembangkan kemampuan 

                                                   
1 Muhamad Syazali, ―Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem Solving Berbantuan 

Maple II Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis,‖ Al-Jabar: Jurnal Pendidikan 

Matematika 6, no. 1 (2015): 92. 



5 

 

dengan menggunakan bahasa matematika dan mengkomunikasikan ide atau 

gagasan matematika untuk memperjelas suatu keadaan atau masalah. 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang harus dipelajari pada semua 

jenjang Pendidikan, dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling 

tinggi.
2
 Matematika juga sebagai salah satu ilmu yang harus dipelajari disetiap 

jenjang pendidikan tersebut mempunyai objek yang bersifat abstrak. Sifat objek 

matematika yang abstrak umumnya membuat materi matematika sulit ditangkap 

dan dipahami. Pembelajaran matematika yang ada di sekolah diharapkan menjadi 

suatu kegiatan yang menyenangkan bagi siswa dan melibatkan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran sehingga siswa akan selalu termotivasi dan tidak 

merasa bosan dengan pembelajaran matematika. Adapun tujuan dari proses 

belajar mengajar adalah untuk memperoleh hasil yang optimal.
3 

Salah satu tujuan 

pembelajaran matematika menurut Permendiknas ialah mengkomunikasikan 

gagasan. Kemampuan komunikasi matematis sangat penting dimiliki oleh peserta 

didik, hal ini karena salah satu kompenen standar evaluasi metematika menurut 

National Council of Teacher of Matematics (NCTM) adalah kemampuan 

komunikasi. Kemampuan komunikasi matematis penting untuk diperhatikan, 

melalui komunikasi matematis siswa dapat mengorganisasi dan mengkonsolidasi 

berpikir matematisnya baik secara lisan maupun tulisan yang dapat terjadi dalam 

                                                   
2 Aji Arif Nugroho et al., ―Pengembangan Blog Sebagai Media Pembelajaran Matematika,‖ 

Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 8, no. 2 (2015): 198. 
3 Farida, ―Pengaruh Strategi Pembelajaran Heuristic Vee Terhadap Kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematis Peserta Didik,‖ Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 6, no. 2 (2015): 112. 
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proses pembelajaran.
4
 Kemampuan komunikasi ini juga sangat baik digunakan 

siswa pada saat mendalami matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Berkaitan dengan pentingnya komunikasi, sebagaimana firman Allah SWT, 

dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4 berbunyi: 

                            

Artinya: “(Allah) yang maha pengasih, yang telah mengajarkan Al-Qur’an, Dia 

menciptakan manusia, dan mengajarinya pandai berbicara” (Q.S. Ar-

Rahman [55] : 1-4) 

 

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT telah mengajarkan kita 

untuk berbicara, itu artinya kita diajarkan untuk berkomunikasi. Dalam 

pembelajaran matematika komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi  

matematis.  

Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis siswa masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Rizki Wahyu Yunian yang berjudul ― Pembelajaran Konflik 

Kognitif Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Berdasarkan Kategori Pengetahuan Awal Matematis” dapat dikatakan bahwa 

rendahnya kemampuan matematis siswa Indonesia banyak terletak pada aspek 

kemampuan komunikasi matematis. Oleh karena itu sangat dibutuhkan 

pembelajaran yang tepat untuk mengakomodasi peningkatan kompetensi siswa 

                                                   
4 Nanang Supriadi, ―Pembelajaran Geometri Berbasis Geogebra Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis,‖ Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 6, no. 

2 (2015): 100. 
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sehingga hasil belajar dapat lebih baik khususnya kemampuan komunikasi 

matematis.5 

Selain itu, Fredi Ganda Putra dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh 

Model Pembelajaran Reflektif dengan Pendekatan Matematika Realistik 

Bernuansa Keislaman terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis” mengatakan 

bahwa kemampuan peserta didik dalam melukiskan gambar secara lengkap dan 

benar serta kemampuan memodelkan permasalahan secara benar kemudian 

melakukan perhitungan secara lengkap dan benar masih tergolong rendah, 

kelemahan-kelemahan tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan komunikasi 

peserta didik di sekolah MTs Al-Khairiyah masih rendah. Atas dugaan ini maka 

peneliti bermaksud untuk menerapkan suatu tindakan alternatif untuk mengatasi 

masalah yang ada, yakni dengan penerapan model pembelajaran yang lebih 

mengutamakan keaktifan peserta didik dan memberi kesempatan peserta didik 

untuk mengembangkan potensinya secara maksimal.
6
 

Penelitian Nanang Supriadi dan Rani Damayanti yang berjudul “Analisis 

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Lamban Belajar dalam Menyelesaikan 

Soal Bangun Datar” mengatakan bahwa banyak dari siswa lamban belajar yang 

mengalami kesulitan dari segi pengucapan/lisan serta tulisan. Seperti yang terjadi 

di dalam kelas siswa tidak dapat mengucapkan kembali apa yang diucapkan oleh 

                                                   
5 Rizki Wahyu Yunian, ―Pembelajaran Konflik Kognitif Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Komunikasi Matematis Siswa Berdasarkan Kategori Pengetahuan Awal Matematis,‖ Al-Jabar: Jurnal 

Pendidikan Matematika 6, no. 2 (2015): 156–57. 
6 Fredi Ganda Putra, ―Pengaruh Model Pembelajaran Reflektif Dengan Pendekatan 

Matematika Realistik Bernuansa Keislaman Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis,‖ Al-

Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 7, no. 2 (2016): 205. 
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guru, mereka cenderung hanya mengikuti teman-temannya yang dianggap bisa. 

Sedangkan dalam hal komunikasi tulis siswa tidak dapat menulis dengan benar 

bahkan ada siswa yang tidak mau menulis sama sekali, hal ini yang mengakibatkan 

kemampuan komunikasi siswa lamban belajar tergolong belum lancar.
7
 

Rendahnya kemampuan komunikasi matematis juga ditemukan di SMP 

Bhakti Pemuda Tanjung Bintang. Berdasarkan pra survey  penulis melakukan  

wawancara dengan Ibu Listiya Ningrum  guru matematika kelas VIII SMP Bhakti 

Pemuda Tanjung Bintang yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2017 yaitu 

didapat informasi bahwa kemampuan peserta didik dalam mempelajari matematika 

masih sangat rendah. Dalam proses pembelajaran masih melakukan pembelajaran 

yang bersifat konvensional atau yang berpusat pada guru. Peserta didik kurang 

aktif dalam proses pembelajaran matematika, cenderung mendengar dan mencatat 

yang disampaikan oleh guru sehingga pembelajaran hanya berjalan satu arah saja, 

sehingga dalam proses pembelajaran berlangsung komunikasi matematis peserta 

didik masih belum terlihat. Hal ini terjadi karena peserta didik mengalami 

kesulitan dalam menyampaikan konsep, rumus dan gagasan atau ide-ide yang 

dimiliki selama proses pembelajaran matematik.  

Guru dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan cara mengasah 

kemampuan berpikir kritis siswa pada saat pembelajaran di dalam kelas. Proses 

berpikir yang dimiliki siswa tidak selalu sama antara siswa yang satu dengan yang 

                                                   
7 Nanang Supriadi and Rani Damayanti, ―Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Lamban Belajar Dalam Menyelesaikan Soal Bangun Datar,‖ Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 

7, no. 1 (2016): 2. 
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lainnya, dengan mengetahui proses berpikir siswa, guru dapat mengetahui 

kelemahan siswa serta dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan proses 

berpikir siswa.
8
 Kemampuan berpikir kritis siswa tidak dapat dimiliki begitu saja 

tanpa ada yang mendorongnya. Dalam hal ini, kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa dapat diasah dan dikembangkan, dengan tepatnya guru dapat 

menggunakan model pembelajaran yang menarik, inovatif, dan tepat. 

Pembelajaran yang dipakai guru masih menggunakan model yang konvensional, 

ceramah, dan penugasan mengakibatkan siswa kurang aktif dan berpikir kritis 

matematis siswa belum terasah dengan maksimal. 

Hasil Penelitian Mujib dan Mardiyah yang berjudul ― Kemampuan Berpikir 

Kritis Matematis Berdasarkan Kecerdasan Multiple Intelligences” mengatakan 

bahwa siswa yang berpikir kritis dalam matematis masihlah kurang juga. Selain 

itu, jika dilihat dari perkembangan mental tersebut siswa SMP sudah mulai mampu 

untuk diajak berpikir ketingkat penalaran yang lebih tinggi yaitu ke arah berpikir 

matematis bukan hanya ditingkat berpikir dasar saja, sehingga alangkah lebih 

baiknya apabila pembelajaran yang dilaksanakan di SMP disesuaikan dengan taraf 

berpikir siswa.
9
 

Penelitian  T. Jumaisyaroh1, E.E. Napitupulu, dan Hasratuddin yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Kemandirian Belajar 

                                                   
8 Avissa Purnama Yanti and Muhamad Syazali, ―Analisis Proses Berpikir Siswa Dalam 

Memecahkan Masalah Matematika Berdasarkan Langkah-Langkah Bransford Dan Stein Ditinjau Dari 

Adversity Quotient,‖ Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 7, no. 1 (2016): 66. 
9 Mujib and Mardiyah, ―Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Berdasarkan Kecerdasan 

Multiple Intelligences,‖ Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 8, no. 2 (2017): 189. 
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Siswa SMP melalui pembelajaran Berbasis Masalah” adalah kemampuan berpikir 

kritis matematis dan kemandirian belajar siswa yang masih rendah disebabkan oleh 

beberapa faktor salah satunya pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang mana 

guru masih kurang tepat memilih dan menggunakan model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis dan kemandirian belajar 

siswa. Dalam pembelajaran matematika, guru kebanyakan menerapkan 

pembelajaran langsung.
10

 

Tak jauh berbeda dengan penelitian Mujib yang berjudul ”Mengembangkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Pembelajaran Improve” menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir kritis mutlak dibutuhkan siswa dalam menyelesaikan masalah 

karena, dengan kemampuan berpikir kritis, siswa mampu menyelesaikan masalah 

dengan beberapa interpretasi melalui eksplorasi suatu masalah, menangkap 

masalah sebagai tanggapan terhadap suatu situasi, dan mengemukakan pendapat 

dirinya sendiri.11 

Masalah rendahnya tingkat berpikir kritis matematis dalam pembelajaran 

peserta didik ini juga sama halnya yang sedang dialami oleh SMP Bhakti Pemuda 

Tanjung Bintang kelas VIII, hal ini terjadi karena peserta didik didalam 

menyelesaikan soal hanya berpacu pada jawaban yang benar tanpa memunculkan 

ide-ide baru atau memikirkan ulang kesimpulan-kesimpulan yang sudah ada. Hal 

                                                   
10 Tanti Jumaisyaroh, Hasratuddin, and E.E Napitupulu, ―Peningkatan Kemampuan Berpikir 

Kritis Matematis Dan Kemandirian Belajar Siswa Smp Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah,‖ 

Kreno Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif 5, no. 1 (2015): 158. 
11 Mujib, ―Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Pembelajaran Improve,‖ Al-

Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 7, no. 1 (2016): 169. 
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ini terlihat dari nilai semester peserta didik yang masih belum mencapai standar 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang diterapkan oleh sekolah. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil belajar peserta didik berikut: 

Tabel 1.1 

Hasil Tes Ujian Akhir Semester Genap Matematika Peserta Didik Kelas 

VII SMP Bhakti Pemuda Tanjung Bintang Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Kelas 
Nilai Peserta Didik (X) 

Jumlah 

X < 70 X  70 

1 VII A 16 9 25 

2 VII B 14 11 25 

3 VII C 19 8 27 

Jumlah 49 28 77 

Presentase ketuntasan 65% 35% 100% 

 

Sumber : Daftar Nilai Hasil Ujian Akhir Semester Genap Tahun Ajaran 

2016/2017  Bidang Study Matematika Kelas VII Bhakti Pemuda Tanjung 

Bintang 

 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)  mata pelajaran matematika di SMP 

Bhakti Pemuda Tanjung Bintang adalah 70. Peserta didik dinyatakan lulus dalam 

pembelajaran matematika jika nilai yang diperoleh minimal 70. Tabel di atas 

menunjukkan bahwa presentase ketuntasan  peserta didik belum sesuai yang  

diharapkan. Hal tersebut besar kemungkinan dikarenakan masih banyak peserta 

didik yang kurang aktif dalam pembelajaran matematika di kelas maupun dalam 

mengerjakan soal matematika dan juga komunikasi matematis peserta didik dalam  

proses pembelajaran yang belum berjalan dengan baik. Selain itu kemampuan 
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berpikir kritis matematis siswa dalam pelajaran matematika juga masih rendah . 

Saat menyelesaikan soal, siswa hanya berorientasi pada jawaban akhir tanpa 

pemahaman yang mendalam. Akibatnya kemampuan berpikir kritis siswa belum 

berkembang dengan baik. 

Berkaitan dengan ini, perlu dirancang suatu metode pembelajaran yang 

membiasakan siswa untuk mengekspresikan atau mengkontruksikan sendiri 

pengetahuannya, sehingga peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan 

oleh guru dan juga dapat mengkomunikasikan pemikirannya baik dengan guru, 

maupun kepada temannya. 

Berdasakan pemaparan di atas, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa di SMP Bhakti Pemuda Tanjung Bintang dengan ditinjau 

kemampuan berpikir kritis matematis diperlukan metode pembelajaran yang dapat 

menjadikan siswa menjadi aktif dengan tujuan agar dapat melatih daya komunikasi 

siswa. Seperti yang dikemukakan oleh Silberman dalam bukunya bahwa 

pembelajaran tidak dapat ditelan secara keseluruhan. Untuk mengingat apa yang 

telah diajarkan, peserta didik harus mencernanya. Belajar sesungguhnya tidak akan 

terjadi tanpa adanya kesempatan berdiskusi, membuat pertanyaan, 

mempraktekkan, bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Model pembelajaran 

yang akan diterapkan adalah model pembelajaran aktif (active learning) tipe group 

to group exchange (GGE). Group to group exchange (GGE) atau pertukaran 

kelompok dengan kelompok adalah model pembelajaran yang menuntut siswa 

untuk berpikir tentang apa yang dipelajari, berkesempatan untuk berdiskusi dengan 
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teman, bertanya dan membagi pengetahuan yang diperoleh kepada yang lain.
12

 

Pada model pembelajaran ini guru lebih sebagai fasilitator yang memberikan 

kemudahan dan pembimbingan yang diberikan dari orang yang lebih tahu kepada 

orang yang kurang atau belum tahu. Aktivitas model pembelajaran ini dilakukan 

dalam kelompok kecil yang Heterogen sehingga menuntut siswa untuk aktif dan 

berpendapat. Model pembelajaran  ini  akan membantu peserta didik dalam 

mengembangkan komunikasi matematis dengan ditinjau dari berpikir kritis 

matematisnya secara sendiri.  

Beberapa penelitian tentang group to group exchange diantaranya penelitian 

Atma Murni, Nurul Yusra T,Titi Solfitri yang berjudul “Penerapan Model Belajar 

Aktif Tipe Group To Group Exchange Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika” mengatakan bahwa dengan menerapkan metode Group to group 

exchange siswa lebih mudah untuk berdiskusi terlebih dahulu tanpa bertanya 

langsung kepada guru. Siswa juga semakin yakin dengan kemampuannya, siswa 

lebih berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya tanpa harus diundi atau 

ditunjuk oleh guru. Dengan demikan penerapan metode Group to group exchange 

sangat baik untuk menigkatkan keaktifan siswa.
13

 

Selain itu penelitian dari Loria Wahyuni yang berjudul “Pengaruh 

Pembelajaran Active Learning Tipe Group to Group Exchange (GGE) Terhadap 

                                                   
12 Melfin L Silberman, Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject (Yogyakarta: 

Barmawy Munthe, 1996). 
13 Atma Murni, Nurul Yusra T, and Titi Solfitri, ―Penerapan Model Belajar Aktif Tipe Group 

To Group Exchange Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X IPS 1 MAN 2 

Model Pekanbaru,‖ Jurnal Penelitian Pendidikan 11, no. 2 (2010): 9. 
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kemampuan Pemahaman  Konsep Matematika” mengatakan bahwa dalam proses 

pembelajaran hanya berlangsung satu arah, siswa hanya mencatat apa yang 

diterangkan guru dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru tanpa ada kerja 

sama diantara siswa, akibatnya siswa menjadi kurang aktif dalam mencari ilmu 

dan mendiskusikannya. Oleh karena itu, dengan adanya metode belajar aktif tipe 

GGE menuntut siswa untuk berpikir tentang apa yang dipelajari, berkesempatan 

untuk berdiskusi dengan teman, bertanya, dan membagi pengetahuan yang 

diperoleh pada yang lainnya.
14

  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memilih judul penelitian 

yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul ―Pengaruh Model Active 

Learning Tipe Group to group Exchange (GGE) Terhadap Kemampuan 

Komunikasi Matematis Ditinjau dari Berpikir Kritis  Matematis Peserta Didik 

Kelas VIII SMP Bhakti Pemuda Tanjung Bintang 2017-2018‖. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Masih kurangnya interaksi antar siswa dan pengajar didalam suatu 

pembelajaran matematika 

2. Kurangnya kemampuan berpikir kritis matematis dalam proses pembelajaran 

                                                   
14 Loria Wahyuni, ―Pengaruh Pembelajaran Active Learning Tipe Group To Group Elearning 

Tipe Group To Group Exchange (GGE) Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsepmatematika Siswa 

Kelas Viii Mtsn Koto Majidin Tahun Pelajaran 2014/2015,‖ Jurnal Penelitian 17, no. 2 (2015): 20. 
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3. Pendidik belum menggunakan model-model pembelajaran yang bervariasi, 

sehingga perlu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik 

agar melihat kemampuannya berkomunikasi yang baik, salah satunya 

menggunakan model pembelajaran active learning tipe group to group 

exchange. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan lebih 

terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, sehingga 

ruang lingkup yang diuji menjadi lebih spesifik, dan menghasilkan penelitian 

yang lebih efektif. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan 

atas masalah-masalah antara lain: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada peserta didik kelas VIII SMP Bhakti 

Pemuda Tanjung Bintang. Model pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran active learning tipe group to group 

exchange 

2. Penelitian ini dibatasi pada kemampuan  komunikasi matematis ditinjau dari 

berpikir kritis matematis siswa 

3. Pada penelitian ini peneliti menggunakan materi operasi bentuk aljabar. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh model pembelajarann active learning tipe group to 

group exchange terhadap kemampuan komunikasi matematis pada sub materi 

operasi bentuk aljabar? 

2. Apakah terdapat pengaruh pada peserta didik yang memiliki kategori 

kemampuan berpikir kritis matematis yang tinggi, sedang, rendah terhadap 

kemampuan komunikasi matematis pada sub materi operasi bentuk aljabar? 

3. Apakah terdapat interaksi antara perlakuan pembelajaran dengan kategori 

kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik terhadap kemampuan 

komunikasi matematis pada sub materi operasi bentuk aljabar? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pada penggunaan model 

pembelajaran active learning tipe group to group exchange terhadap 

kemampuan komunikasi matematis pada sub materi operasi bentuk 

aljabar. 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pada peserta didik yang 

memiliki kategori kemampuan berpikir kritis matematis yang tinggi, 
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sedang, dan rendah terdahap kemampuan komunikasi matematis pada sub 

materi operasi bentuk aljabar. 

c. Untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara perlakuan 

pembelajaran dengan kategori kemampuan berpikir kritis matematis 

peserta didik terhadap kemampuan komunikasi matematis pada sub 

materi operasi bentuk aljabar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi guru bidang 

studi matematika dalam menerapkan pembelajaran untuk mengembangkan 

komunikasi matematis dengan menerapkan model pembelajaran active 

learning tipe group to group exchange  

b. Bagi Siswa  

Model pembelajaran yang dikembangkan ini diharapkan akan dapat 

mengembangkan  kemampuan komunikasi matematis dan berpikir kritis 

matematis serta meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan berpikir penulis yang 

berhubungan dengan model pembelajaran dalam kegiatan proses 

pembelajaran yang akan dilaksanakan serta lebih kreatif dalam 

menggunakan model pembelajaran sehingga peserta didik tidak merasa 

jenuh dan bosan dalam proses belajar mengajar. 
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F. Definisi Operasional 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini, berikut diuraikan beberapa definisi yang 

digunakan antara lain: 

1. Model active learning adalah segala bentuk pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik dapat berperan secara aktif dalam proses 

pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk interaksi antar peserta didik 

maupun peserta didik dengan guru dalam proses pembelajaran. 

2. Pembelajaran group to group exchange adalah salah satu metode belajar aktif 

yang menuntut siswa untuk berpikir tentang apa yang dipelajari, mempunyai 

kesempatan untuk berdiskusi dengan teman, bertanya dan membagi 

pengetahuan yang diperoleh kepada yang lainnya. Pada metode ini peserta 

didik berperan sebagai ―guru‖ untuk menyampaikan materi kepada teman-

temannya.  

3. Kemampuan komunikasi matematis adalah sebagai suatu kemampuan siswa 

dalam  menyampaikan sesuatu yang telah diketahuinya melalui peristiwa 

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

pengalihan pesan. 

4. Berpikir kritis ialah suatu proses dimana seseorang atau individu dituntut 

untuk menginterfensikan atau mengevaluasi informasi untuk membuat sebuah 

penilain atau keputusan berdasarkan kemampuan menerapkan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian  

Untuk membatasi masalah agar tidak mengaburkan pengertian yang dimaksud 

dan dengan memperhatikan judul di atas, maka ruang lingkup dari penelitian ini 

adalah: 

1. Objek Penelitian   

Objek penelitian ini menitik beratkan pada peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis ditinjau dari berpikir kritis matematis menggunakan 

model active learning tipe group to group exchange (GGE). 

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP Bhakti Pemuda 

Tanjung Bintang. 

3. Masalah Penelitian  

Masalah dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya pada ada tidaknya 

peningkatan komunikasi matematis ditinjau dari berpikir kritis matematis 

menggunakan model active learning tipe group to group exchange (GGE) 

peserta didik kelas VIII SMP Bhakti Pemuda Tanjung Bintang. 

4. Wilayah Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMP Bhakti Pemuda Tanjung Bintang. 

5. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran semester ganjil tahun pelajaran 

2017/2018. 
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BAB  II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Model Pembelajaran Active Learning 

Pembelajaran aktif menurut Hisyam Zaini, Bermawy Munthe & 

Sekar Ayu Aryani adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik 

untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti 

mereka yang mendominasi aktifitas pembelajaran.
15

 

  Dalam dunia pendidikan dewasa ini muncul keyakinan bahwa untuk 

mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efesien diperlukan metode 

yang mampu mengaktifkan perserta didik. Berangkat dari keyakinan tersebut, 

munculah istilah cara belajar peserta didik aktif (CBSA). Maksudnya, dalam 

proses pembelajaran guru perlu menggunakan metode yang mampu 

mengaktifkan perserta didik. Dalam CBSA anak berusaha untuk mencari, 

mencerna sendiri, menanggapi, mengajukan pendapat serta memecahkan 

masalah baik secara pribadi maupun bersama atau berkelompok.
16

 

   Menurut Oemar Hamalik guru merupakan faktor yang 

mempengaruhi berhasil tidaknya proses belajar dan karenanya guru harus 

menguasai prinsip-prinsip belajar disamping menguasai materi yang 

                                                   
15 Hisyam Zaini and dkk, Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta: Pustaka insane madani, 

2007). 
16 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Suatu 

Pendekatan Teoritis Psikologis) (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). 
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diajarkan, dengan kata lain guru harus mampu menciptakan suatu situasi 

kondisi belajar yang sebaik-baiknya.
17

 Guru sebagai salah satu sumber belajar 

berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan 

belajar anak didik di kelas. Salah satu kegiatan yang harus guru lakukan 

adalah melakukan pemilihan dan penentuan metode yang akan dipilih untuk 

mencapai tujuan pengajaran.
18

 

   Selain faktor penyebab rendahnya partisipasi siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran diatas, dalam bukunya Abin Syamsuddin Makmun 

dijelaskan bahwa salah satu penyebab bahwa hasil belajar itu tidak ada 

kemajuan (mapan) untuk beberapa waktu tertentu itu adalah karena terjadinya 

kejenuhan dalam belajar sehingga mengakibatkan daya ingatan tidak mampu 

mengakomodasikan informasi atau pengalaman baru.
19

 

   Berangkat dari beberapa penyebab di atas maka di butuhkan suatu 

strategi pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik. Dan metode 

belajar aktif merupakan kegiatan untuk mengaktifkan peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Karena belajar bukanlah konsekuensi otomatis dari 

penuangan informasi ke dalam otak peserta didik. Belajar memerlukan 

keterlibatan mental dan kerja peserta didik sendiri, karena belajar hanya 

mungkin terjadi apabila peserta didik aktif mengalami sendiri. Dan dalam hal 

                                                   
17 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Dan Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2007). 
18 Syaiful Bahri Djamarah and Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2006). 
19 Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2002). 
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ini guru sekedar menjadi pembimbing dan pengarah. Hal ini sesuai dengan 

teori kognitif yang menyatakan bahwa belajar menunjukkan adanya jiwa 

yang sangat aktif, jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak sekedar 

menyimpannya saja tanpa mengadakan transformasi.
20

 

  Lebih dari 2400 tahun yang lalu Konfusius menyatakan 3 pernyataan 

sederhana yang mengungkapkan pentingnya belajar aktif yaitu : 

Yang saya dengar, saya lupa 

Yang saya lihat, saya ingat 

Yang saya kerjakan, saya paham 

Pernyataan ini dimodifikasi oleh Mel Silberman dan diperluas menjadi paham 

belajar aktif (Active Learning Credo): 

Yang saya dengar, saya lupa 

Yang saya dengar dan lihat, saya sedikit ingat 

Yang saya dengar, lihat dan pertanyakan atau diskusikan dengan orang lain, 

yang saya mulai pahami 

Dari yang saya dengar, lihat, bahas, dan terapkan saya dapatkan 

pengetahuan dan keterampilan 

Yang saya ajarkan kepada orang lain, saya kuasai.
21

 

                                                   
20 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Tekhnik, Prosedur) (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009). 
21 Melfin L Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif (Bandung: Nuansa 

Cendikia, 2016). 
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   Tiga pernyataan sederhana ini membicarakan bobot penting belajar 

aktif. Terdapat beberapa alasan yang kebanyakan orang cenderung 

melupakan apa yang mereka dengar. Salah satu alasan yang paling menarik 

adalah perbedaan tingkat kecepatan bicara pengajar dengan tingkat kecepatan 

kemampuan peserta didik mendengarkan.
22

 

   Melalui ketiga poin tersebut dapat diketahui bahwa belajar akan lebih 

berkesan dan bermanfaat apabila peserta didik dapat menggunakan semua 

alat indra yang dimiliki dengan maksimal. Dengan menggunakan alat indra, 

telinga, mata, sekaligus menggunakan otak untuk berpikir mengolah 

informasi yang didapat dan ditambah dengan mengerjakan tugas. Maka 

dalam proses belajar mengajar akan menyenangkan tanpa adanya beban 

dalam benak peserta didik dan peserta didik akan lebih bersemangat dalam 

mengikuti pelajaran. 

   Jadi, berdasarkan beberapa pendapat pembelajaran aktif (active 

learning) dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik berperan secara aktif dalam proses 

pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk interaksi antar peserta didik 

maupun peserta didik dengan guru dalam proses pembelajaran. 

2. Tipe Pembelajaran Group to Group Exchange ( GGE ) 

   Melihat dan mendengar saja di dalam suatu proses pembelajaran 

tidak cukup untuk belajar sesuatu. Dalam proses belajar mengajar ilmu yang 

                                                   
22 Ibid, 24. 
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disampaikan tidak harus berasal dari guru tetapi juga berasal dari teman 

sebaya. Pembelajaran dengan teman sebaya justru peserta didik mudah 

memahami dan mengerti, karena pengetahuan dan pengalaman yang di miliki 

sama. Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat Lie yang mengungkapkan 

bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik lebih 

mirip dibandingkan dengan skemata guru. 

   Atmi murni mengungkapkan motode belajar aktif adalah salah satu 

motode yang dapat digunakan untuk meningkatkan aktifitas peserta didik. 

Belajar aktif mengakomodir segala kebutuhan peserta didik, karena peserta 

didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Ketika belajar bersifat 

aktif, peserta didik akan mengupayakan sesuatu. Peserta didik menginginkan 

jawaban atas sebuah pertanyaan, membutuhkan informasi untuk memecahkan 

masalah, atau mencari cara untuk  mengerjakan tugas. Salah satu metode 

belajar aktif yang termasuk dalam bagian pengajaran sesama peserta didik 

adalah Group to Group Exchange (GGE). Group to Group Exchange (GGE) 

adalah salah satu metode belajar aktif yang menuntut peserta didik untuk 

berpikir tentang apa yang dipelajari, berkesempatan berdiskusi dengan teman, 

bertanya dan membagi pengetahuan yang diperoleh kepada yang lainnya dan 

juga pelajaran akan lebih mudah jika dikerjakan secara bersama-sama. 

Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 2: 
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Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al- Maidah [5] : 2) 

  Dalam metode belajar aktif Group to Group Exchange (GGE) masing-

masing kelompok diberi tugas untuk mempelajari satu topik materi, peserta 

didik dituntut untuk menguasai materi karena setelah kegiatan diskusi 

kelompok berakhir, peserta didik akan bertindak sebagai guru bagi peserta 

didik lain dengan mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain 

di depan kelas. Group to Group Exchange (GGE) memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk bertindak sebagai guru bagi peserta didik 

lainnya.
23

 

  Menurut Silberman ― Sebagian ahli percaya bahwa sebuah mata pelajaran 

baru benar-benar dikuasai ketika sipembelajar mampu mengajarkan kepada 

orang lain. Pengajaran sesama siswa memberi siswa kesempatan untuk 

mempelajari sesuatu dengan baik dan sekaligus menjadi narasumber bagi 

yang lain‖. Alur proses belajar tidak harus berasal dari guru menuju siswa. 

                                                   
23 Atma Murni, Nurul Yusra T, and Titi Solfitri, ―Penerapan Model Belajar Aktif Tipe Group 

To Group Exchange Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X IPS 1 MAN 2 

Model Pekanbaru,‖ Jurnal Penelitian Pendidikan 11, no. 2 (2010): 3-4. 
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Siswa juga bisa saling mengajar sesama siswa yang lainnya.
24

 Bahkan 

menurut Nasution ―sering murid lebih mampu mengajar teman sekelasnya 

dari pada guru karena telah menyelami kesukaran-kesukaran yang dihadapi 

murid lainnya‖. 

  Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa group to group 

exchange atau pertukaran kelompok dengan kelompok adalah suatu model 

pembelajaran yang dirancang untuk memberikan manfaat agar tujuan 

pembelajaran tercapai dan memberikan keterampilan pada peserta didik 

dalam memahami apa yang dibaca didasarkan pada pengajuan pertanyaan, 

dengan pembelajaran group to group exchange peserta didik dapat 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan atas usaha mereka sendiri. 

  Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan konsep belajar aktif  

group to group exchange (GGE) ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. 

Menurut Silberman melaksanakan pembelajaran menggunakan konsep 

belajar aktif group to group exchange (GGE) ada beberapa tahapan yang 

dilakukan, yaitu: (1) Guru memilih topik materi yang dapat menyebabkan 

peserta didik dapat saling bertukar informasi. (2) Guru membagi peserta didik 

kedalam beberapa kelompok, kelompok pun dibagi sesuai dengan banyak 

materi yang diberikan dan guru memberikan waktu kepada setiap kelompok 

untuk menyiapkan materi yang akan dipresentasikan. (3) Setelah tahap 

                                                   
24 Melfin L Silberman, Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject (Yogyakarta: 

Barmawy Munthe, 1996). 
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persiapan selesai dilakukan, guru memerintahkan peserta didik dari masing-

masing kelompok untuk menunjuk salah satu anggota kelompok peserta didik 

untuk menjadi juru bicara dan setiap juru bicara dari masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi mereka kepada kelompok lain. 

(4) Setelah melakukan presentasi, peserta didik diminta untuk memberikan 

pertanyaan ataupun pendapat tentang materi yang sudah dipresentasikan dan 

anggota kelompok lain dari juru bicara untuk memberikan tanggapan. (5) 

Melanjutkan presentasi untuk kelompok lain, agar kelompok lain mempunyai 

kesempatan yang sama untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah 

dilakukan, serta menjawab dan menanggapi pertanyaan ataupun pendapat dari 

peserta yang lain.
25

  

a. Penerapan metode aktif tipe group to group exchang (GGE)  

 Adapun kegiatan guru dan peserta didik pada penerapan strategi belajar 

aktif tipe GGE adalah sebagai berikut: 

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: 

a) Guru menyampaikan apersepsi dan membangkitkan motivasi peserta 

didik 

b) Guru menjelaskan strategi pembelajaran yang di gunakan.
26

 

 Adapun tujuan penyampaian apersepsi yaitu agar peserta didik dapat 

mengingat kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan 

                                                   
25 Melvin L. Silberman, Op.Cit. h. 178. 
26

Atma Murni, Op.Cit. h. 5. 
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sebelumnya karena materi saling berkaitan, dan memberikan motivasi 

untuk membangkitkan semangat peserta didik agar sebelum 

melaksanakan proses belajar mengajar tertanam di dalam diri peserta 

didik tersebut tujuan dari belajar itu sendiri, strategi dalam proses belajar 

mengajarpun sangat penting agar tidak ada kejenuhan (monoton) 

khususnya bagi peserta didik dan guru harus menjelaskan terlebih dahulu 

strategi yang digunakan sebelum proses belajar mengajar dimulai agar 

tidak terjadi penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar itu sendiri. 

2) Kegiatan Inti  

a) Guru meminta peserta didik untuk membentuk 5-6 kelompok, 

kelompok yang dibentuk sesuai dengan banyak materi yang akan 

diberikan serta bersifat heterogen baik dari jenis kelamin maupun 

akademis yaitu dari peserta didik yang berkemampuan sedang, 

rendah, dan tinggi.  

b) Guru memberikan LKK pada masing-masing peserta didik untuk  

dikerjakan dan didiskusikan bersama-sama dalam kelompoknya. 

LKK yang akan didiskusikan di dalam kelompok ditentukan oleh 

guru. Setiap kelompok akan diberikan LKK yang mencakup  

semua materi yang akan didiskusikan oleh kelompok lain sebagai 

dasar untuk membangun pengetahuan peserta didik dalam tahap 

presentasi. Guru disini hanya sebagai fasilitator. 
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c) Guru meminta juru bicara untuk mempresentasikan hasil diskusi 

yang telah dilakukan dengan anggota kelompok lainnya, juru 

bicara dipilih dari masing-masing kelompoknya. 

d) Setelah presentasi selesai dilakukan, kelompok lain diminta untuk 

memberikan pertanyaan ataupun pendapat dan anggota kelompok 

dari penyaji dapat memberikan jawaban ataupun tanggapan. 

e) Guru meminta juru bicara dari kelompok lain untuk 

mempresentasikan hasil diskusi dengan anggota kelompok lainnya, 

tentunya dengan materi yang berbeda. 

f) Setelah presentasi dilakukan, kelompok lain diminta memberikan 

pertanyaan ataupun pendapat dan anggota kelompok dari penyaji 

dapat memberikan jawaban ataupun tanggapan. 

g) Setelah semua kelompok dan juru bicara sudah mempresentasikan 

hasil dari diskusi, guru memberikan LTS kepada masing-masing 

peserta didik. 

h) Setelah LTS sudah dikerjakan, guru dan peserta didik membahas 

LTS secara bersama-sama. 

 Dalam kegiatan inti ini setiap kelompok dituntut untuk menjelaskan 

kepada kelompok lain tentang materi yang sudah diberikan oleh guru dan 

saling bertukar pikiran, tugas guru disini hanya sebagai fasilitator. 

3) Kegiatan penutup: 
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a) Guru mengarahkan peserta didik untuk memberikan kesimpulan 

tentang materi yang sudah didiskusikan dan dikerjakan bersama-

sama. 

b) Guru memotivasi peserta didik untuk giat belajar dan mempelajari 

kembali materi yang telah diajarkan hari ini.
27

 

b. Kelebihan dan Kekurangan Metode Pembelajaran Aktif Tipe Group to 

Group Exchange (GGE) 

1) Kelebihan metode pembelajaran aktif tipe group to group exchange 

(GGE) 

a) Membiasakan siswa bekerjasama menurut paham demokrasi, 

memberikan kesempatan pada mereka untuk mengembangkan 

sikap musyawarah dan tanggung jawab. 

b) Menimbulkan rasa kompetitif yang sehat. 

c) Guru tidak perlu mengawasi masing-masing murid cukup 

memperhatikan kelompok. 

d) Melatih ketua untuk melaksanakan tugas kewajiban sebagai siswa 

yang patuh peraturan. 

2) Kekurangan metode pembelajaran aktif tipe group to group exchange 

(GGE) 

a) Sulit menyusun kelompok yang heterogen, terkadang siswa merasa 

tidak enak dengan anggota kelompok yang dipilih oleh guru. 

                                                   
27 Ibid. h. 6. 
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b) Dalam kerja kelompok terkadang pemimpin kelompok sulit 

menjelaskan dan mengadakan pembagian kerja, anggota kelompok 

kadang-kadang tidak mematuhi tugas yang diberikan oleh 

pemimpin kelompok dan dalam belajar kelompok sering tidak 

terkendali sehingga menyimpang dari rencana yang telah 

ditentukan. 

  Untuk mengatasi dan mengurangi dampak kelemahan 

penggunaan metode pembelajaran aktif tipe group to group exchange 

(GGE) peneliti dan pendidik selalu memberikan bimbingan dan 

pengarahan dalam berbagai kesempatan. Peneliti dan pendidik juga 

haruslah berusaha memperoleh pengetahuan yang luas dalam hal 

cara menyusun kelompok, baik melalui buku atau dengan bertanya 

kepada mereka yang telah berpengalaman. Memotivasi peserta didik 

menjadi bagian penting untuk menumbuhkan kesadaran pada diri 

peserta didik terhadap keseriusan dalam pembelajaran. 

3. Kemampuan Komunikasi Matematis 

a. Pengertian Komunikasi 

 Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik 

individu maupun kelompok.
28

 Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau 

                                                   
28 A.W Widjaja, Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat, 1st ed. (Jakarta: PT Bina Aksara, 

1986). 
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tidak komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. 

Manusia sejak dilahirkan sudah berkomunikasi dengan lingkungannya. 

Berbagai literatur tentang komunikasi menurut Islam, dapat 

ditemukan setidaknya enam pembicaraan (qaulan) yang dikategorikan 

sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam bersumberkan Al-

Quran. Keenam kaidah komunikasi dalam perspektif Islam itu adalah: 

1) Qaulan Sadida yang artinya perkataan benar atau tidak dusta. 

                         

          

 

Artinya:“ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan Perkataan yang benar” (QS. An-Nisaa [4] : 

9). 

 

Menurut beberapa ahli tafsir seperti Hamka, At-Thabari, Al- 

Baghawi, Al-Maraghi dan Al-Buruswi bahwa Qaulan Sadida dari 

segi konteks ayat mengandung makna kekhawatiran dan kecemasan 

seorang pemberi wasiat terhadap anak-anaknya yang digambarkan 

dalam bentuk ucapan-ucapan yang lemah lembut (halus), jelas, jujur, 

tepat, baik, dan adil.
29

 

                                                   
29 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Bulan Bintang, 1987). 
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2) Qaulan Baligha yang artinya ucapan yang lugas, efektif, dan tidak 

berbelit-belit. 

                            

        

 

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui 

apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah 

kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan 

Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada 

jiwa mereka (QS. An-Nisaa [4] : 63). 

 

Al-Maraghi mengaitkan qaulan baligha dengan arti tabligh sebagai 

salah satu sifat Rasul (Tabligh dan baligh berasal dari akar kata yang 

sama yaitu balagha), yaitu nabi Muhammad diberi tugas untuk 

menyampaikan peringatan kepada umatnya dengan perkataan yang 

menyentuh hati mereka. Senada dengan itu, Tafsir Ibnu Katsir 

menyatakan makna kalimat ini, yaitu menasihati dengan ungkapan 

yang menyentuh sehingga mereka berhenti dari perbuatan salah yang 

selama ini mereka lakukan.
30

 

3) Qulan Ma’rufa yang artinya perkataan yang baik, santun, dan tidak 

kasar. 

                              

          

                                                   
30 Maraghi and Ahmad Musthofa, Tafsirul Maraghy (Darul Fikr: Beirut, 1971). 
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Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 

baik” (QS. An-Nisaa [4] : 5). 

 

Assidiqi menyebutnya sebagai perkataan yang baik, yaitu kata-kata 

yang tidak membuat orang lain atau dirinya merasa malu.
31

 

Sedangkan At-Tabari memaknai ungkapan qaulan ma’rufa dengan 

pengertian optimisme dan do’a.
32

 

4) Qaulan Karima yang artinya kata-kata yang mulia dan penuh 

penghormatan. 

                         

                         

 

 Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik 

pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah 

seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali 

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan 

"ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan 

ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia” (QS. 

Al-Isra’ [17] : 23). 

 

                                                   
31 Shiddiqie and T.M.Hasbi, Tafsirul Bayan I Dan II (Bandung: Al Ma’arif, 1977). 
32 Thabari and Abu ja’far bin Jarir, Jami’ul Bayan Fi Ta’wili Ayyil Quran (Darul Fikr: Beirut, 

1988). 
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Al-Maraghi menafsirkan ungkapan qaulan karima dengan makna 

yang merujuk pada ucapan Ibn Musayyab, yaitu ucapan seorang 

budak yang bersalah dihadapan majikannya yang galak.
33

  

5) Qaulan Layinan yang artinya ucapan yang lemah-lembut menyentuh 

hati. 

                    

 

Artinya: “Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-

kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau 

takut” (QS. Taha [20] : 44) 

 

Assiddiqi memaknai qaulan layyina sebagai perkataan yang lemah 

lembut yang di dalamnya terdapat harapan agar orang yang diajak 

bicara menjadi teringat pada kewajibannya atau takut meninggalkan 

kewajibannya. 
34

 

6) Qaulan Maysura yang artinya ucapan yang menyenangkan dan tidak 

menyinggung perasaan. 

                             

Artinya: “Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh 

rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka 

Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas” (QS. Al-

Isra’ [17] : 28). 

 

                                                   
33 Maraghi and Ahmad Musthofa, Tafsirul Maraghy (Darul Fikr: Beirut, 1971). 
34 Shiddiqie and T.M.Hasbi, Tafsirul Bayan I Dan II (Bandung: Al Ma’arif, 1877). 
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Hamka mengartikan qaulan maysura adalah kata-kata yang 

menyenangkan, bagus, halus, dermawan, dan sudi menolong orang.
35

 

Sementara at-Tabari menambahkan makna indah dan bernada 

mengharapkan.
36

  

Dengan memperhatikan penjelasan para Mufassir di atas, dapat 

disimpulkan bahwa keenam kaidah komunikasi dalam perspektif Islam 

yaitu Qaulan Sadida, Qaulan Baligha, Qulan Ma’rufa, Qaulan Karima, 

Qaulan Layinan, dan Qaulan Maysura. Dari kajian tersebut dapat ditarik 

beberapa prinsip tindak tutur qurani, yaitu bahwa ucapan seseorang harus 

memiliki nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, kebaikan, lurus, 

halus, sopan, pantas, penghargaan, khidmat, optimisme, indah, 

menyenangkan, logis, fasih, terang, tepat, menyentuh hati, selaras, 

mengesankan, tenang, efektif, lunak, dermawan, lemah lembut, dan 

rendah hati.  Sesungguhnya komunikasi merupakan bentuk dari 

kehidupan manusia. Dalam proses komunikasi hendaklah kita 

memperhatikan etika-etika dengan baik agar komunikasi tersebut bisa 

berjalan dengan lancar dan efektif. Dengan harapan apa yang 

disampaikan mudah diterima dan mendapat respon yang baik pula. Islam 

sebagai agama yang sempurna mengajarkan dengan sangat detail 

                                                   
35 Hamka, Op. Cit. 242 
36 Thabari and Abu ja’far bin Jarir, Op. Cit. 3 
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bagaimana komunikasi yang baik. Hal tersebut bisa kita lihat di al-quran 

dan hadits. 

  Menurut Sarlito, dalam pengantar psikologi umum menyatakan 

bahwa ‖Komunikasi adalah proses pengiriman berita dari seorang kepada 

lainnya‖.
37

 Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat komunikasi 

ini dalam berbagai bentuk, misalnya percakapan antara dua orang, pidato 

ketua kepada anggota rapat, berita yang dibacakan oleh penyiar televisi 

atau radio, buku cerita, koran, surat, telegram, facsimile, email, sms dan 

sebagainya. Dalam tiap bentuk komunikasi di atas terdapat lima unsur 

dalam proses komunikasi yaitu:
38

 

1) Adanya pengirim berita. 

2) Ada penerima berita. 

3) Adanya berita yang dikirimkan. 

4) Adanya alat pengirim berita. 

5) Ada sistem simbol yang digunakan untk menyatakan berita. 

 John R. Schemerhorn cs, melalui bukunya yang berjudul Managing 

Organizational Behavior dalam komunikasi hubungan  masyarakat dan 

komunikasi menyatakan bahwa ―komunikasi itu dapat diartikan sebagai 

                                                   
37 Sarlito and W Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, 3rd ed. (Jakarta: Rajawali, 2010). 
38 Ibid. h. 186. 



38 

 

proses antar pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang 

berarti bagi mereka‖.
39

  

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah 

proses penyampaian sesuatu dari seseoarang kepada orang lain yang 

dimana penyampaiannya menggunakan media. 

b. Pengertian Kemampuan Komunikasi Matematis 

 Komunikasi dalam matematika merupakan kemampuan mendasar yang 

harus dimiliki pelaku dan pengguna matematika selama belajar, mengajar, 

dan mengakses matematika.
40

 Kemampuan komunikasi matematis 

penting untuk diperhatikan, melalui komunikasi matematis siswa dapat 

mengorganisasi dan mengkonsolidasi berpikir matematisnya baik secara 

lisan maupun tulisan yang dapat terjadi dalam proses pembelajaran.
41

 

Pesan yang dialihkan berisi tentang materi matematika yang dipelajari 

peserta didik misalnya berupa konsep rumus dan strategi pembelajaran 

suatu masalah. Pihak yang terlibat dalam komunikasi di dalam kelas 

adalah guru dan peserta didik. Cara pengalihan pesannya dapat secara 

lisan ataupun suatu tulisan. 

                                                   
39 A.W. Widjaja, Op. Cit. h. 8. 
40 Fredi Ganda Putra, ―Pengaruh Model Pembelajaran Reflektif Dengan Pendekatan 

Matematika Realistik Bernuansa Keislaman Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Fredi 

Ganda Putra,‖ Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 7, no. no 2 (2016): 204. 
41 Nanang Supriadi, ―Pembelajaran Geometri Berbasis Geogebra Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis,‖ Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 6, no. 

2 (2015): 100. 
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  Menurut Greenes dan Schulman yang mengatakan bahwa 

komunikasi matematik merupakan kekuatan sentral bagi siswa dalam 

merumuskan konsep dan strategi matematik, modal keberhasilan bagi 

siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi dan 

investigasi matematik, serta wadah bagi siswa dalam berkomunikasi 

dengan temannya untuk memperoleh informasi, membagi pemikiran dan 

penemuan, surah pendapat, menilai dan mempertajam ide untuk 

meyakinkan orang lain. Dengan demikian kemampuan komunukasi 

matematis sebagai salah satu aktivitas social (talking) maupun sebagai 

alat bantu berfikir (writing) agar terus ditumbuh kembangkan dikalangan 

siswa.
42

 

 Selanjutnya menurut Hiebert setiap kali kita mengkomunikasikan 

gagasan-gagasan matematika, kita harus menyajikan gagasan tersebut 

dengan suatu cara tertentu. Ini merupakan hal yang sangat penting, sebab 

bila tidak demikian, komunikasi tersebut tidak akan berlangsung efektif. 

Gagasan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan orang yang kita 

ajak berkomunikasi. Kita harus mampu menyesuaikan dengan sistem 

representasi yang mampu mereka gunakan. 

  Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi matematika adalah kemampuan peserta didik yang berupa 

                                                   
42 Wahid Umar, ―Membangun Kemampuan Komunikasi Matematis Dalam Pembelajaran 

Matematika,‖ Jurnal Ilmiah Program Studi Matematika STKIP Siliwangi Bandung 1, no. 2 (2012): 2. 
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penguasaan sejumlah materi pembelajaran matematika berupa konsep, 

rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah dan peserta didik dapat 

mengungkapkannya kembali secara lisan maupun tertulis yang mudah 

dimengerti, mengerti interpretasi data dan mampu mengaplikasi konsep 

yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. 

c. Indikator kemampuan komunikasi matematis 

  Indikator kemampuan komunikasi matematis merupakan acuan yang 

digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Indikator kemampuan komunikasi 

matematis menurut Fachrurazi dalam wahyuni sebagai berikut: 

1) Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, 

dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual 

lainnya. 

2) Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-

ide matematis baik 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.
43

 

 Indikator-Indikator kemampuan komunikasi matematis di atas 

menjelaskan tentang beberapa aspek penting yang perlu dikembangkan 

                                                   
43 Fachrurazi, ―Penerapan Pendidikan Berbassis Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir Kritis Dan Komunikasi Matematis,‖ Jurnal UPI, no. 2 (2011): 81. 
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dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan indikator-indikator 

kemampuan komunikasi matematis di atas, peneliti membatasi indikator 

kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran ini, karena 

keterbatasan waktu, dan sesuai dengan materi yang akan dibahas. 

Indikator tersebut adalah 

1) Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika, secara lisan atau 

tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar. 

2) Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika. 

3) Mendengarkan, berdiskusi dan menulis tentang matematika. 

4. Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

a. Definisi berpikir kritis matematis 

  Berpikir kritis matematis berbeda dengan berpikir biasa atau berpikir 

rutin. Berpikir biasa cenderung hanya berpikir menggunakan akal secara 

sederhana sehingga diperoleh keputusan sederhana. Untuk berpikir kritis 

lebih kompleks dari berpikir biasa, dimana pemikir menggunakan 

pemikiran yang masuk akal, memahami masalah secara jelas, 

mendasarkan pada informasi yang akurat, mampu mendeteksi bisa dari 

berbagai sudut pandang sehingga diperoleh keputusan yang diyakini 

kebenarannya. 

  Seriven & Paul mendefinisikan berpikir kritis merupakan disiplin 

intelektual yang secara aktif dan terampil mengkonseptualisasi, 
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menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang 

diperoleh dari atau dihasilkan oleh pengamatan, pengalaman, refleksi, 

penalaran, atau komunikasi, dan sebagainya, sebagai panduan untuk 

keyakinan dan tindakan.
44

 Menurut Edward Glaser mendefinisikan 

berpikir kritis sebagai berikut: 

1) Suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah 

dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang; 

2) Pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran yang 

logis; 

3) Semacam suatu keterampilan untuk menerapkan metode-metode 

tersebut berpikir kritis menuntut upaya keras untuk memeriksa setiap 

keyakinan atau pengetahuan asumtif berdasarkan bukti pendukungnya 

dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang diakibatkannya.
45

 

 Menurut Santrock berpikir kritis adalah: “Critical thinking invovles 

gasping the deeper meaning of problem, keeping on open mindabout 

different approaches and perspectives, not acceptinhon faith what other 

people and books tell you, and thinking reflectively rather than accepting 

the firsidea that comes to mind”.
46

 Pada bagian lain Santrok menjelaskan 

bahwa pemikiran kritis adalah pemikiran refektif dan produktif yang 

                                                   
44 Ali Syahbana, ―Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMP Melalui 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning,‖ Jurnal Edumatematika 2, no. 1 (2013): 51. 
45 Alex Fisher, Berpikir Kritis (Jakarta: Erlangga, 2009). 
46 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: Rosdakarya, 2014). 
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berbeda, tidak mempercayai begitu saja informasi-informasi yang datang 

dari berbagai sumber lisan ataupun tulisan, secara berpikir kreatif reflektif 

ketimbang hanya menerima ide-ide luar tanpa adanya pemahaman dan 

evaluasi yang signifikan. 

  Menurut Ennis berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan 

reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang harus dipercaya atau 

dilakukan.
47

 Menurut  Krulik dan Rudnick bahwa yang termasuk berpikir 

kritis matematis adalah berpikir yang menguji, mempertanyakan, 

menghubungkan, mengevaluasi segala aspek yang ada dalam situasi 

ataupun masalah matematika.
48

 Artinya adalah jika menghadapi suatu 

permasalahan, maka siswa harus memahami dan mendeteksi hal-hal yang 

diperlukan untuk keperluan pemecahan masalahnya. Demikian pula apa 

bila diberikan suatu data atau informasi mengenai persoalan matematika, 

siswa dapat membuat kesimpulan yang tepat dengan melihat apakah 

terdapat kontradiksi atau kejanggalan dalam persoalan tersebut. Siswa 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan mempertanyakan segala 

informasi atau pengetahuan yang diberikan kepadanya dalam arti yang 

positif untuk memperoleh pemahaman yang lengkap dan benar mengenai 

suatu persoalan. Secara garis besar berpikir kritis matematis dapat 

                                                   
47 Alek Fisher, Op.Cit. h. 4. 
48 Disti Hariani, “Membentuk Siswa Berpikir Kritis Melalui Pembelajaran Matematika”. 

(Makalah Dipresentasikan Dalam Seminar Matematika Dan Pendidikan Matematika Dengan Tema 

Kontribusi Pendiidikan Matematiak Dan Matematika Dalam Membangun Karakter Guru Dan Siswa 

(Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Matematika UNY, 2001). 



44 

 

diartikan sebagai proses yag melibatkan pengetahuan matematika, 

penalaran matematika, dan pembuktian matematika. 

  Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai berpikir kritis dapat 

disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah suatu proses disiplin intelektual 

untuk membuat keputusan-keputusan yang masuk akal dalam 

menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan pemikiran yang 

relaktif dan produktif serta melibatkan evaluasi bukti pendukungnya dan 

kesimpulan kelanjutan yang diakibatkannya. 

b. Indikator berpikir kritis matematis 

 Pierce and Associates menyebutkan beberapa karakteristik yang 

diperlukan dalam pemikiran kritis atau pertimbangan, yaitu: (1) 

kemampuan untuk menarik kesimpulan dari pengamatan; (2) kemampuan 

untuk mengidentifikasi asumsi; (3) kemampuan untuk berpikir secara 

dedukatif ; (4) kemampuan untuk membuat interprestasi yang logis; dan 

(5) kemampuan untuk mengevaluasi argumentasi mana yang lemah dan 

yang kuat.
49

 

  Selanjutnya menurut Ennis indikator kemampuan berpikir kritis 

dapat diturunkan dari aktivitas kritis siswa meliputi: a) mencari 

pernyataan yang jelas dari pertanyaan; b) mencari alasan; c) berusaha 

mengetahui informasi dengan baik; d) memakai sumber yang memiliki 

kredibilitas dan menyebutkannya; e) memperhatikan situasi dan kondisi 

                                                   
49 Desmita, Op.Cit. h. 154. 
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secara keseluruhan; f) berusaha tetap relevan dengan ide utama; g) 

mengingat kepentingan yang asli dan mendasar; h) mencari alternatif) 

bersikap dan berpikir terbuka; j) mengambil posisi ketika ada bukti yang 

cukup untuk melakukan sesuatu; k) mencari penjelasan sebanyak mugkin; 

l) bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian dari keseluruhan 

masalah. 

 Selanjutnya Ennis mengidentifikasi indikator berpikir kritis tersebut, yang 

dikelompokkannya dalam 5 besar aktivitas sebagai berikut; 

1) Memberi penjelasan dasar, yang berisi; memusatkan pada pertanyaan, 

menganalisis alasan, serta mengajukan dan menjawab pertanyaan 

klarifikasi (membedakan dan mengelompokkan). 

2) Membangun keterampilan dasar, yang berisi; mempertimbangkan 

apakah sumber dapat dipercaya atau tidak serta mengamati dan 

menggunakan laporan hasil observasi. 

3) Menyimpulkan, yang berisi; menyimpulkan dengan penalaran dedukasi 

dan mempertimbangkan hasil dedukasi serta membuat atau menentukan 

pertimbangan nilai. 

4) Memberi penjelasan lanjut, yang berisi; mendefiisikan istilah dan 

mempertimbangkan definisi dalam tiga dimensi (bentuk, strategi, dan 

isi), serta mengidentifikasi asumsi. 
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5) Mengatur strategi dan taktik , yang berisi; memutuskan tindakan dan 

berinteraksi dengan orang lain.
50

 

5. Model Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran yang memperlakukan 

siswa sebagai objek dalam belajar. Metode konvensional diantaranya metode 

ceramah. Ceramah adalah suatu cara penyampaian informasi secara lisan 

dari seseorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruang. Kegiatan berpusat 

pada penceramah dan komunikasi yang terjadi hanya satu arah dari 

pembicara kepada pendengar, penceramah mendominasi seluruh kegiatan. 

Sedangkan pendengar hanya memperhatikan dan membuat cacatan. 

      Ciri-ciri pembelajaran konvensional adalah sebagai berikut: 

1. Guru adalah penentu jalannya pembelajaran 

2. Guru menjelaskan sementara peserta didik hanya mendengarkan 

3. Peserta didik pasif 

Jamarah mengatakan metode pembelajaran konvensional adalah metode 

pembelajaran tradisional atau disebut juga metode ceramah karena sejak 

dulu metode ini telah digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru 

dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran.
51

 

 

                                                   
50 Husnidar and dkk, ―Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Menigkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Dan Disposisi Matematis Siswa,‖ Jurnal Didaktis Matematika 1, no. 1 

(2014): 75. 
51 Djamarah and dkk, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 
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B. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan latar belakang masalah serta pada kajian teori yang telah 

peneliti kemukakan di atas, selanjutnya dapat disusun suatu kerangka pemikiran 

guna menghasilkan hipotesis dari tiga variabel yang teliti. Antara lain 2 variabel 

bebas (X) yakni model pembelajaran group to group exchange dan berpikir kritis 

matematis, serta kemampuan komunikasi matematis sebagai variabel terikat (Y) 

Kemampuan komunikasi matematis peserta didik dalam pembelajaran 

dengan menggunakan metode belajar aktif Group to Group Exchange (GGE) 

lebih baik dibandingkan dengan metode belajar ceramah (klasik). Kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik merupakan suatu hasil yang diperoleh 

peserta didik setelah melakukan serangkaian proses matematika dan melalui 

pembelajaran matematika yang didesain guru. Dalam penelitian ini, pendekatan 

yang digunakan guru adalah metode belajar aktif  Group to Group Exchange 

(GGE) dan metode ceramah klasik. Pendekatan konvensional (klasik) lebih 

cenderung pada kegiatan guru aktif yang mentransfer informasi kepada peserta 

didik dan siswa hanya memperhatikan dan mengerjakan tugas dan ril yang 

diberikan guru.  

Pada metode belajar aktif Group to Group Exchange (GGE) menekankan 

pada proses belajar bagi peserta didik dimana peserta didik bisa mendengar, 

melihat, mengajukan pertanyaan tentang materi yang dipelajari dan 

mendiskusikan materi dengan teman sebayanya. Metode belajar aktif Group to 

Group Exchange (GGE) ini menuntun peserta didik aktif dengan kelompoknya 
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dan membagi pengetahuan yang diperoleh kepada teman lainnya. Pembelajaran 

matematiaka dengan menggunkaan metode ceramah yaitu guru menjelaskan 

materi tentang pelajaran, memberikan contoh soal kemudian memberikan soal-

soal latihan dan pekerjaan rumah kepada peserta didik. 

Kegiatan pembelajaran tersebut menimbulkan kebosanan pada peserta didik 

untuk mengikuti proses pembelajaran. Selain itu guru tidak mengorganisasikan 

peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok heterogen sehingga interaksi dan 

komunikasi antar sisiwa dalam pembelajaran tidak terlaksana dengan baik. 

Dalam model belajar aktif group to group exchange (GGE) peserta didik harus 

bisa melakukan sesuatu dengan informasi yang diperoleh, peserta didik akan 

memperoleh umpan balik seberapa bagus pemahamannya. Alur proses belajar 

tidak harus dari guru menuju peserta didik, peserta didik juga bisa saling  

mengajar kepada sesama peserta didik lainnya. Pengajaran sesama peserta didik 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan 

baik dan sekaligus menjadi narasumber bagi satu sama lain. Hal ini disebabkan 

oleh latar belakang dan pengetahuan skemata peserta didik yang lebih mirip satu 

dengan yang lainnya dibandingkan dengan skemata guru. Pembelajaran 

matematika ketika menggunakan metode belajar aktif Group to Group Exchange 

(GGE) dimungkinkan akan memiliki kemampuan komunikasi matematis yang 

lebih baik dibandingkan ketika menggunakan metode ceramah. Peserta didik 

yang mempunyai kemampuan berpikir kritis matematis mampu untuk “Transfer 

Learning” baik untuk pengetahuan maupun “skill” dari situasi kesituasi lain 
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seperti berpartisipasi dalam group, latihan-latihan, dan akivitas lainnya. Peserta 

didik yang mempunyai kemampuan berpikir kritis matematis yang tinggi maka 

akan lebih gigih dalam mencapai tujuan yang diharapkan, dengan demikian hasil 

yang diperoleh akan lebih baik dibandingkan dengan peserta didik kemampuan 

berpikir kritis matematis sedang atau rendah. Dengan model pembelajaran group 

to group exchange dan kemampuan berpikir kritis matematis  diharapkan peserta 

didik memiliki kemampuan dalam  komunikasi matematis dengan baik. 

Lebih jelasnya pengaruh model pembelajaran group to group exchange 

terhadap kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari berpikir kritis 

matematis dapat dilihat dalam diagram kerangka berpikir berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pembelajaran 

Model Pembelajaran 

Active Learning Tipe 

Group To Group 

Exchange 

 (Kelas Exsperimen) 

Model 

konvensional 

(Kelas 

Kontrol) 

Berpikir Kritis 

Matematis: 

1. Tinggi 

2. Sedang 

3. Rendah 

Kemampuan Komunikasi Matematis 

Terdapat Pengaruh Model Active Learning Tipe Group To Group 

Exchange Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau Dari 

Berpikir Kritis Matematis Peserta Didik 
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Berpikir Penelitian 

 

C. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.
52

 Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa 

hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang perlu diuji 

kebenarannya melalui analisis. Maka berdasarkan uraian di atas, peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis Penelitian 

a. Terdapat pengaruh model pembelajarann active learning tipe group to 

group exchange terhadap kemampuan komunikasi matematis pada sub 

materi operasi bentuk aljabar 

b. Terdapat pengaruh pada peserta didik yang memiliki kategori kemampuan 

berpikir kritis matematis yang tinggi, sedang, rendah terhadap kemampuan 

komunikasi matematis pada sub materi operasi bentuk aljabar 

c. Tidak terdapat interaksi antara perlakuan pembelajaran dengan kategori 

kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik terhadap kemampuan 

komunikasi matematis pada sub materi operasi bentuk aljabar. 

2. Hipotesis Statistik 

a.     :       untuk setiap i = 1,2 

                                                   
52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2001). 
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(tidak terdapat pengaruh model active learning tipe group to group 

exchange terhadap kemampuan komunikasi matematis pada sub materi 

operasi bentuk aljabar) 

    : paling sedikit ada satu     yang tidak nol 

(terdapat pengaruh model active learning tipe group to group exchange 

terhadap kemampuan komunikasi matematis  pada sub materi operasi 

bentuk aljabar) 

b.     :      0 untuk setiap j = 1,2,3 

 (tidak terdapat pengaruh pada peserta didik yang memiliki kategori 

kemampuan berpikir kritis tinggi, sedang, rendah terhadap kemampuan 

komunikasi matematis sub materi operasi bentuk aljabar) 

    : paling sedikit ada satu     yang tidak nol  

 (terdapat pengaruh pada peserta didik yang memiliki kategori 

kemampuan berpikir kritis tinggi, sedang, rendah terhadap kemampuan 

komunikasi matematis sub materi operasi bentuk aljabar) 

c.        (  )     untuk setiap        dan          

(tidak terdapat interaksi antara perlakuan pembelajaran dengan kategori 

kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik terhadap kemampuan 

komunikasi matematis sub materi operasi bentuk aljabar)  

         paling sedikit ada satu (  )      
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(terdapat interaksi antara perlakuan pembelajaran dengan kategori 

kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik terhadap kemampuan 

komunikasi matematis sub materi operasi bentuk aljabar)  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiyono, 

metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, 

dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam 

bidang pendidikan.
53

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.
54

 Jenis eksperimen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Quasy Experimental Design yaitu desain yang 

memiliki kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol 

variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
55

 Pada 

penelitian ini, eksperimen dilakukan dengan memberikan perlakuan pada 

pembelajaran. Pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan khusus yaitu 

                                                   
53 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2010). 
54 Ibid. Sugiyono, h. 107. 
55 Ibid. Sugiyono, h. 114. 
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proses pembelajaran dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran group 

to group exchange sedangkan pada kelompok pembanding diberikan 

pembelajaran konvensional. Untuk variabel bebas yang lain yaitu kemampuan 

berpikir kritis matematis peserta didik dalam belajar matematika, variabel ini 

dijadikan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Rancangan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan faktorial 2x3. 

Tabel 3.1 

Desain Faktorial Penelitian 

                 

Tinggi 

(B1) 

 

Sedang 

(B2) 

 

Rendah 

(B3) 

  

(A1B1) 

 

(A1B2) 

 

(A1B3) 

 (A2B1) (A2B2) (A2B3) 

 

Keterangan: 

Ai  : Model Pembelajaran 

Bj  : Berpikir Kritis Matematis 

A1 : Model Pembelajaran Group to Group Exchange (GGE)  

A2  : Model Pembelajaran Konvensional 

B1  : Berpikir Kritis Matematis Tinggi 

B2  : Berpikir Kritis Matematis Sedang 

Model Pembelajaran (Ai) 

Berpikir Kritis Matematis 

(Bj) 

Model Pembelajaran Konvensional (A2) 

Model Pembelajaran Group to Group 

Exchange (A1) 
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B3  : Berpikir Kritis Matematis Rendah 

A1B1 : Berpikir Kritis Matematis Tinggi melalui Model Pembelajaran 

Group to Group Exchange (GGE)  

A1B2 : Berpikir Kritis Matematis Sedang melalui Model Pembelajaran 

Group to Group Exchange (GGE)  

A1B3 : Berpikir Kritis Matematis Rendah melalui Model Pembelajaran 

Group to Group Exchange (GGE)  

A2B1 : Berpikir Kritis Matematis Tinggi melalui Model Pembelajaran 

Konvensional 

A2B2 : Berpikir Kritis Matematis Sedang melalui Model Pembelajaran 

Konvensional 

A2B3 : Berpikir Kritis Matematis Rendah melalui Model Pembelajaran 

Konvensional 

B. Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian adalah objek penelitian atau apa yang akan kita teliti dalam 

penelitian.
56

 Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat.
57

 Variabel bebas 

                                                   
56 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Yogyakarta: Rineka 

Cipta, 2010). 
57Sugiyono, Op.Cit. h. 61. 
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dalam penelitian ini adalah model pembelajaran group to group exchange (X1) 

dan kemampuan berpikir kritis matematis dalam belajar matematika (X2) 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
58

 Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematis yang dinyatakan 

dengan ( ).  

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
59

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMP Bhakti 

Pemuda Tanjung Bintang Tahun Ajaran 2017/2018 dengan distribusi kelas 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

                                                   
58 Budiyono, Statistik Untuk Penelitian, 2nd ed. (Surakarta: UNS Press, 2009). 
59 Sugiyono, Op.Cit. h. 117. 
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Tabel 3.2 

Distribusi Peserta Didik Kelas VIII SMP Bhakti Pemuda Tanjung 

Bintang  

 

No. 
Kelas 

 
Jumlah Peserta didik 

1 VIII A 25 

2 VIII B 
25 

3 VIII C 
27 

Jumlah Populasi 77 

Sumber:Dokumentasi  SMP Bhakti Pemuda Tanjung Bintang  tahun 

pelajaran 2017/2018 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang 

dianggap bisa mewakili populasi.
60

 Sampel penelitian yang diambil dari 

populasi harus benar-benar representatif atau dapat mewakili populasi 

sehingga dapat memberikan data yang sesuai. Dalam penelitian ini akan 

diambil dua kelas dari kelas VIII yang terdiri dari 3 kelas secara acak yang 

akan dijadikan sampel penelitian. Setelah dilakukan pengambilan sampel 

diperoleh data sebagai berikut: 

a) Kelas VIII A sebagai kelas eksperimen, pembelajaran dalam kelas ini 

menggunakan model pembelajaran Active Learning Group to Group 

Exchange, dengan jumlah 25 peserta didik. 

                                                   
60 M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 
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b) Kelas VIII B sebagai kelas kontrol, pembelajaran dalam kelas ini 

menggunakan model pembelajaran konvensional, dengan jumlah 25 peserta 

didik. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan acak 

kelas. Dalam teknik ini semua kelas dalam populasi diberi kesempatan yang 

sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Dalam penelitian ini, teknik 

sampling yang digunakan adalah Cluster Random Sampling (sampling acak 

kelompok). Cluster Random Sampling ialah sampel acak kelompok sederhana 

dimana dari semua populasi (3 kelas) diambil 2 kelas secara acak 

(menggunakan lot/seperti arisan). Adapun langkah-langkahnya adalah 1) 

Membuat undian dari ketiga kelas yaitu dengan cara menuliskan huruf subyek 

kelas VIII A sampai dengan kelas VIII C pada kertas kecil, satu huruf untuk 

setiap kelas. 2) Kertas digulung dan diundi dengan melakukan dua kali 

pengambilan, hingga terpilih 2 buah huruf. 3) Pada undian tersebut yang 

pertama kali muncul berfungsi sebagai kelas eksperimen yaitu model 

pembelajaran Active Learning Group to Group Exchange dan yang muncul 

pada undian berikutnya berfungsi sebagai kelas kontrol yaitu dengan model 

pembelajaran konvensional. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan perwujudan dari informasi dengan sengaja digali untuk 

dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya, atau 

suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. 

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau 

keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh 

populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.
61

 

Teknik pengumpulan data yang dimaksud di sini ialah suatu cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam 

memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data antara lain: 

1. Tes 

Tes adalah sekumpulan pertanyaan atau latihan yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
62

 Tes dalam penelitian ini 

merupakan tes tertulis berupa soal uraian (essay). Tes digunakan untuk 

mengetahui kemampuan komunikasi matematis peserta didik terhadap 

materi ajar. Penilaian tes berpedoman pada hasil tertulis peserta didik 

terhadap indikator-indikator kemampuan komunkasi matematis. Tes ini juga 

digunakan untuk mendapatkan data dari variabel bebas yaitu kemampuan 

                                                   
61 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). 
62

Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h. 46. 
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berpikir kritis matematis peserta berdasarkan indikator berpikir kritis 

matematis dan di sesuaikan dengan rumusan tujuan pembelajaran yang 

dituangkan dalam kisi-kisi tes. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik menghimpun bahan-bahan keterangan yang 

dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan 

muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.
63

 Teknik ini 

digunakan untuk mewawancarai guru mata pelajaran matematika. 

3. Dokumentasi 

      Dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya.
64

 Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berupa dokumentasi nilai siswa dan foto siswa saat proses 

pembelajaran di dalam kelas dan penilaian berupa lembar jawaban tes 

kemampuan komunikasi matematis dan kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam melakukan 

pengukuran, dalam hal ini alat untuk mengumpulkan data pada suatu 

                                                   
63 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, 12th ed. (Yogyakarta: Rajawali, 2012). 
64Ibid.  h. 308. 
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penelitian.
65

 Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengukur dan mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah instrumen berupa instrumen tes. Tes yang diberikan berupa 

butir soal uraian (essay) yang  dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan 

komunikasi matematis dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam 

pembelajaran matematika. Instrumen yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting, yaitu valid dan reliabel.  

1. Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan tes uraian (essay) 

dengan jenis soal berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis. 

Tes tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik dalam pembelajaran matematika. Kemampuan yang 

diharapkan dalam tes ini adalah proses solusi, memberikan alasan mengapa 

jawaban atau pendekatan terhadap masalah adalah masuk akal serta menarik 

kesimpulan yang logis 

Dalam penyusunan tes, diawali dengan kisi-kisi yang mencakup 

kopetensi dasar, indikator aspek yang diukur beserta skor penilaiannya dan 

nomor butir soal. Setelah membuat kisi-kisi soal, selanjutnya dengan 

menyusun soal beserta kunci jawabannya dan aturan pemberian skor untuk 

                                                   
65 M. Iqbal Hasan, Op.Cit. h.76 
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masing-masing butir soal. Oleh karena itu digunakan kisi-kisi instrumen 

seperti pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

 

No Indikator komunikasi matematis Indikator pembelajaran 

1 
Kemampuan memahami, 

menginterprestasikan, dan 

mengevaluasai ide-ide matematis baik 

lisan, tulisan, maupun dalam bentuk 

visual lainnya 

Menyelesaikan operasi 

tambah dan kurang pada 

bentuk aljabar. 

Menyelesaikan operasi kali, 

bagi dan pangkat pada bentuk 

aljabar 

2 
Kemampuan dalam menggunakan 

istilah-istilah, notasi-notasi matematika 

dan strukturnya untuk menyajikan ide-

ide, menggambarkan hubungan-

hubungan dengan model-model situasi 

Menentukan faktor suku 

aljabar 

3 
Kemampuan mengekspresikan ide-ide 

matematis melalui lisan, tulisan, dan 

mendemonstrasikan serta 

menggambarkan secara visual 

Menguraikan bentuk aljabar 

ke dalam faktor-faktornya 

 

Adapun pemberian skor untuk soal-soal kemampuan komunikasi 

matematis mengikuti pedoman dari  Cai, Lane, dan Jakabcsin, Ansari adalah 

seperti Tabel 3.4 
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Tabel 3.4 

Pemberian Skor Soal Komunikasi Matematis 
66

 

 

Skor Menulis Menggambar Expresi 

Matematika 

0 
Tidak ada jawaban, kalaupun ada jawaban berisi tentang informasi 

yang terkait dengan soal/masalah 

1 
Hanya sedikit dari 

penjelasan yang 

benar 

Hanya sedikit dari 

gambar, diagram, 

atau tabel  yang 

benar 

Hanya sedikit dari 

model matematika 

yang benar 

2 
Penjelasan secara 

matematika masuk 

akal namun hanya 

sebagian yang 

benar 

Melukiskan 

diagram, gambar, 

atau tabel kurang 

lengkap dan benar 

Membuat model 

matematika dengan 

benar, namun hanya 

sebagian yang benar 

dan lengkap 

3 
Penjelasan secara 

matematis masuk 

akal dan benar, 

meskipun tidak 

tersusun secara 

logis atau terdapat 

kesalahan bahasa 

Melukis diagram, 

gambar atau tabel 

secara lengkap 

namun ada sedikit 

kesalahan 

Membuat model 

matematika dengan 

benar kemudian 

melakukan 

perhitungan namun 

ada sedikit kesalahan 

4 
Penjelasan secara 

matematis masuk 

akal dan jelas serta 

tersusun secara 

logis 

Melukis diagram, 

gambar atau tabel 

dengan benar dan 

lengkap 

Membuat model 

matematika dengan 

benar kemudian 

melakukan 

perhitungan atau 

mendapat solusi 

secara benar dan 

lengkap 

 Skor maksimal = 4 Skor maksimal = 4 Skor maksimal = 4 

Sumber : Nofriyandi, “Model pembelajaran kooperatif tehnik tari bamboo 

desertai dengan lks pemecahan masalah untuk meningkatkan 

                                                   
66 Nofriyandi, ―Model Pembelajaran Kooperatif Tehnik Tari Bamboo Desertai Dengan Lks 

Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Dan Komunikasi Matematis Siswa 

SMP,‖ Skripsi UPI, 2012. 
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kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa SMP” 

(Skripsi, UPI 2012) 

 

2. Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis  

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan bantuan instrument 

tesdalam bentuk essay atau uraian, karena soal uraian lebih sesuai untuk 

mengatur kemampuan berpikir kritis matematis yang terkait langsung 

dengan materi pelajaran. Kemampuan yang diharapkan dalam tes ini adalah 

memperkirakan jawaban dan proses solusi, memberikan penjelasan dengan 

menggunakan model, fakta, dan konsep dengan menghubungkannya, 

melakukan perhitungan yang benar, serta menarik kesimpulan yang logis. 

Dalam penyusunan tes, diawali dengan kisi-kisi yang mencakup 

kopetensi dasar, indikator aspek yang diukur beserta skor penilaiannya dan 

nomor butir soal. Setelah membuat kisi-kisi soal , selanjutnya dengan 

menyusun soal beserta kunci jawabannya dan aturan pemberian skor untuk 

masing-masing butir soal. Oleh karena itu digunakan kisi-kisi instrumen 

seperti pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 

No Indikator berpikir kritis matematis Indikator pembelajaran 

1 
Mengevaluasi Mengenal bentuk aljabar 

2 
Menyimpulkan Menentukan faktor suku 

aljabar 
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3 
Menyintesis Menguraikan bentuk aljabar 

ke dalam faktor-faktornya 

4 
Menganalisis Menyelesaikan operasi kali, 

bagi, dan pangkat pada brntuk 

aljabar 

5 
Memecahkan masalah Menyelesaikan operasi 

penjumlahan dan 

pengurangan pada bentuk 

aljabar 

 

Bentuk tes yang digunakan adalah berbentuk uraian (essay) dengan 

jumlah 5 soal. Nilai kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik 

diperoleh dari penskoran terhadap jawaban peserta didik. Skor maksimal 

tiap indikator adalah 9 poin dan skor minimal 0 poin, dengan total 

keseluruhan 45 poin. Kriteria penskoran soal-soal berpikir kritis disajikan 

seperti yang tertera dalam Tabel 3.6 berikut ini: 

Tabel 3.6 

Kriteria Penskoran Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Indikator Sub Indikator Respon Peserta 

Didik Terhadap 

Soal 

Skor 

Mengevaluasi Menemukan hal-

hal penting 

dalam soal 

Tidak menemukan 

hal-hal penting 

dalam soal 

0 

Menemukan hal-hal 

penting dalam soal 

tetapi salah 

1 

Menemukan hal-hal 

penting dalam soal 

tetapi kurang tepat 

2 

Menemukan hal-hal 

penting dalam soal 

dengan tepat dan 

benar 

3 
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Mendeteksi  hal-

hal penting 

dalam soal 

Tidak mendeteksi 

hal-hal penting 

dalam soal 

0 

Mendeteksi hal-hal 

penting dalam soal 

tetapi salah 

1 

Mendeteksi hal-hal 

penting dalam soal 

tetapi kurang tepat 

2 

Mendeteksi hal-hal 

penting dalam soal 

dengan tepat dan 

benar 

3 

Menyelesaikan 

model 

matematika 

Tidak 

menyelesaikan 

model matematika 

0 

Menyelesaikan 

model matematika 

tetapi salah 

1 

Menyelesaikan 

model matematika 

tetapi kurang tepat 

2 

Menyelesaikan 

model matematika 

dengan tepat dan 

benar  

3 

Menyimpulkan Menemukan 

fakta, data dan 

konsep dalam 

soal 

Tidak  menemukan 

fakta, data dan 

konsep dalam soal 

0 

Menemukan fakta, 

data dan konsep 

dalam soal tetapi 

salah 

1 

Menemukan fakta, 

data dan konsep 

dalam soal tetapi 

kurang tepat 

2 

Menemukan fakta, 

data dan konsep 

dalam soal dengan 

tepat dan benar 

3 
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Menyelasaikan 

model 

matematika  

Tidak 

menyelesaikan 

model matematika 

0 

Menyelesaikan 

model matematika 

tetapi salah 

1 

Menyelesaikan 

model matematika 

tetapi kurang tepat 

2 

Menyelesaikan 

model matematika 

dengan tepat dan 

benar 

3 

Menyimpulkan 

penyelesaian  

Tidak 

menyimpulkan 

penyelesaian 

0 

Menyimpulkan 

penyelesaian tetapi 

salah 

1 

Menyimpulkan 

penyelesaian tetapi 

tidak tepat 

2 

Menyimpulkan 

penyelesaian 

dengan tepat dan 

benar 

3 

Menyintesis Menemukan 

fakta, data dan 

konsep dalam 

soal 

Tidak menemukan 

fakta, data dan 

konsep dalam soal 

0 

Menemukan fakta, 

data dan konsep 

dalam soal tetapi 

salah 

1 

Menemukan fakta, 

data dan konsep 

dalam soal tetapi 

kurang tepat 

2 
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Menemukan fakta, 

data dan konsep 

dalam soal dengan 

tepat dan benar 

3 

Menghubungkan 

fakta, data dan 

konsep dalam 

soal 

Tidak 

menghubungkan 

fakta, data dan 

konsep dalam soal 

0 

Menghubungkan 

fakta, data dan 

konsep dalam soal 

tetapi salah 

1 

Menghubungkan 

fakta, data dan 

konsep dalam soal 

tetapi kurang tepat 

2 

fakta, data dan 

konsep dalam soal 

dengan tepat dan 

benar 

3 

Menyimpulkan 

penyelesaian 

Tidak 

menyimpulkan 

penyelesaian soal 

0 

Menyimpulkan 

penyelesaian soal 

tetapi salah 

1 

menyimpulkan 

penyelesaian soal 

kurang tepat 

2 

menyimpulkan 

penyelesaian soal 

dengan tepat dan 

benar 

3 

Menganalisis Menemukan 

informasi dari 

soal 

Tidak menemukan 

informasi dari soal 

0 

Menemukan 

informasi dari soal 

tetapi salah 

1 

Menemukan 

informasi dari soal 

tetapi kurang tepat 

2 
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Menemukan 

informasi dari soal 

dengan tepat dan 

benar 

3 

Memilih 

informasi yang 

penting dalam 

soal 

Tidak memilih 

informasi yang 

penting dalam soal 

0 

Memilih informasi 

yang penting dalam 

soal tetapi salah 

1 

Memilih informasi 

yang penting dalam 

soal tetapi kurang 

tepat 

2 

Memilih informasi 

yang penting dalam 

soal dengan tepat 

dan benar 

3 

Memilih strategi 

yang tepat  

dalam 

menyelesaikan 

soal 

Tidak memilih 

strategi yang tepat  

dalam 

menyelesaikan soal 

0 

Memilih strategi 

yang tepat  dalam 

menyelesaikan soal 

tetapi salah 

1 

Memilih strategi 

yang tepat  dalam 

menyelesaikan soal 

tetapi kurang tepat 

2 

Memilih strategi 

yang tepat  dalam 

menyelesaikan soal 

dengan tepat dan 

benar 

3 

Memecahkan 

masalah 

Mengidentifikas

i soal  

Tidak 

mengidentifikasi 

soal 

0 

Mengidentifikasi 

soal tetapi salah 

1 
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Mengidentifikasi 

soal tetapi kurang 

tepat 

2 

Mengidentifikasi 

soal dengan tepat 

dan benar 

3 

Merencanakan 

penyelesaian 

Tidak 

merencanakan 

penyelesaian 

0 

Merencanakan 

penyelesaian tetapi 

salah 

1 

Merencanakan 

penyelesaian tetapi 

kurang tepat 

2 

Merencanakan 

penyelesaian 

dengan tepat dan 

benar 

3 

Menyelesaikan 

model 

matematika 

Tidak 

menyelesaikan 

model matematika 

0 

Menyelesaikan 

model matematika 

tetapi salah 

1 

Menyelesaikan 

model matematika 

tetapi kurang tepat 

2 

Menyelesaikan 

model matematika 

dengan tepat dan 

benar 

3 

 

Pada penelitian ini digunakan standar mutlak (standart Absolute) 

untuk menentukan nilai yang diperoleh peserta didik, yaitu dengan 

menggunakan formula sebagai berikut:
67

 

                                                   
67 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 
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Keterangan: 

Skor mentah  =  Skor yang diperoleh peserta didik 

Skor maksimum ideal =  Skor maksimal x banyaknya soal 

Adapun pengelompokan kategori kemampuan berpikir kritis matematis 

dapat dilihat pada Tabel 3.7 . 

Tabel 3.7 

Kategori Pengelompokan Siswa 
68

 

Interval Kategori 

   ̅                Tinggi 

 ̅                   ̅                Sedang 

   ̅                Rendah 

 

Keterangan :         = Skor Maksimal 

      ̅       = 
 

 
       

             = 
 

 
 ̅      

Instrumen yang baik dan dapat dipercaya adalah instrumen yang 

memiliki tingkat validitas (mengukur ketepatan) dan reliabilitas (mengukur 

keajegan) yang tinggi. Sebelum instrumen pada tes kemampuan komunikasi 

matematis dan berpikir kritis matematis digunakan, terlebih dahulu 

                                                   
68 Euis Istianah, ―Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kreatif Matematik Dengan 

Pendekatan Model Eliciting Activities (MEAS) Pada Siswa,‖ Infiniti Journal 2, no. 1 (2013): 47–48. 
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dilakukan uji coba pada peserta didik. Uji coba tersebut bertujuan untuk 

mengukur validitas, indeks kesukaran, daya pembeda, dan reliabiliatas. 

a. Uji validitas 

Validitas adalah keadaan suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-

tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu intrumen.
69

 Untuk menghitung 

konsistensi internal untuk setiap butir soal ke-i digunakan koefisien 

korelasi product moment yang dikembangkan oleh Karl Pearson. 

Koefisien korelasi product moment diperoleh dengan rumus: 

       
 ∑      ∑    ∑   

 
   

 
   

 
   

√, ∑   
  (∑   )

 
   

 
-, ∑   

  (∑   )
 
   

 
- 

   
 
   

 

  Nilai     adalah nilai koefisien korelasi dari setiap butir/item soal 

sebelum dikoreksi. Kemudian dicari corrected item-total correlation 

coefficient dengan rumus sebagai berikut: 

  (   )  
        

√  
    

      (  )(  )

 

Keterangan: 

    = nilai jawaban responden pada butir/item soal ke-i 

    = nilai total responden ke-i 

      = nilai koefisien korelasi pada butir/item soal ke-i sebelum dikoreksi 

   = standar deviasi total 

                                                   
69 Novalia and Muhamad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan (Bandar Lampung: 

AURA, 2013). 
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   = standar deviasi butir/item soal ke-i 

  (   ) = corrected item-total correlation coefficient. 

Nilai   (   ) akan dibandingkan dengan koefisien korelasi tabel 

        (     )  Jika   (   )        , maka instrumen valid. Pada output 

SPSS, corrected item-total correlation coefficient         , maka 

instrumen valid. (n = banyaknya responden).
70

  

Setelah didapat harga koefisien validitas maka harga tersebut 

diinterpretasikan terhadap kriteria dengan menggunakan tolak ukur 

mencari angka korelasi ―r‖ product moment (rxy). Dengan derajat 

kebebasan sebesar (N – 2) pada taraf signifikasi        Dengan 

ketentuan bahwa rxy sama atau lebih besar daripada rtabel maka hipotesis 

diterima atau soal dapat dinyatakan valid. Sebaliknya jika rxy lebih kecil 

dari pada rtabel maka soal tes dinyatakan tidak valid.
71

 

b. Rumusan untuk menentukan daya pembeda 

Daya pembeda instrumen adalah tingkat kemampuan instrumen 

untuk membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi 

dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Adapun rumus untuk 

menentukan daya pembeda tiap item instrumen penelitian adalah sebagai 

berikut: 
72

 

                                                   
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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   dan         

  

  
   

Keterangan: 

   = Daya Beda 

    = Proporsi kelompok tinggi 

    = Proporsi kelompok bawah 

    = Jumlah jawaban yang benar pada kelompok atas 

    = Jumlah jawaban yang benar pada kelompok bawah  

    = Jumlah skor ideal kelompok atas pada butir soal yang terpilih  

   = Jumlah skor ideal kelompok bawah pada butir soal yang terpilih  

Daya pembeda yang diperoleh diinterprestasikan menggunakan 

klasifikasi daya pembeda sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Klasifikasi daya pembeda 

 

DB Klasifikasi 

Bertanda negatif Sangat Jelek 

                 jelek 

                 cukup 

                 Baik 

          Baik Sekali 

 

Butir soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah butir soal dengan 

klasifikasi daya beda lebih dari atau samadengan cukup. 
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c. Menentukan tingkat kesukaran 

Instrumen yang baik adalah instrumen yang tidak terlalu mudah 

dan tidak terlalu sukar. Instrumen yang terlalu mudah tidak akan 

merangsang peserta didik untuk mempertinggi usahanya dalam 

memecahkan masalah. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan 

menyebabkan peserta didik putus asa dan tidak mempunyai semangat 

untuk mencoba lagi, karena diluar jangkauannya.
73

 Untuk menentukan 

tingkat kesukaran item instrumen penelitian dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

      
 

 
 

Keterangan: 

   : indeks kesukaran untuk setiap butir soal 

      :  banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal 

   : banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang 

dimaksud.
74

 

Untuk menentukan kriteria dari taraf kesukaran soal maka dilihat 

dari nilai klasifikasi dari soal tersebut. Penafsiran atas tingkat kesukaran 

butir tes digunakan kriteria menurut Robert L.Thorndike dan Elizabeth 

Hagen dalam Anas Sudijono sebagai berikut:
75

 

                                                   
73 Ibid. h. 207.  
74Novalia dan  M. Syazali, Op.Cit. h. 48. 
75 Anas Sudijono,Op.Cit. h. 372. 
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Tabel 3.9 

Interpretasi Tingkat Kesukaran Butir Tes 

 

Besar I Interprestasi 

           Terlalu Sukar 

            Cukup (Sedang) 

       Terlalu Mudah 

 

Lebih lanjut Anas Sudijono menyatakan butir soal dikategorikan baik jika 

derajat kesukaran butir cukup (sedang).
76

 

d. Menentukan Reliabilitas 

Reliabilitas sama dengan konsistensi atau keajegan. Suatu 

instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi, 

apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur 

yang hendak diukur.
77

 Untuk menentukan tingkat reliabilitas tes 

digunakan satu kali tes dengan teknik Alpha Cronbach. Perhitungan uji 

reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach, yaitu: 

      [
 

   
] [   

∑   
 

  
 ] 

keteranagan: 

    =  koefisien reliabilitas tes 

   = banyaknya butir soal yang dikeluarkan dalam tes 

∑  
  = jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

       = varians total
78

 

                                                   
76

Ibid. h. 373. 
77 Sukardi, Metodelogi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003). 
78Rostina Sundayana, Op.Cit. h. 69. 
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Rumus untuk menentukan nilai varians dari skor total dan varians setiap 

butir soal  

∑ Si
2
 = Si1

2
 + Si2

2 
+ Si3

2
+ ....+ Sin

2 

       = 
 ∑  

  (∑ ) 

 (   )
   

Rumus untuk menentukan nilai variansi total  

        = 
 ∑  

  (∑  ) 

 (   )
   

Dimana: 

   = nilai skor yang dipilih 

n  = banyaknya item soal 

Dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien reliabilitas tes pada 

umumnya digunakan patokan sebagai berikut: 

1) Apabila r11 sama dengan atau lebih besar dari pada 0,7 berarti tes yang 

sedang diuji reliabilitas yang tinggi (reliabel). 

2) Apabila r11 lebih kecil dari 0,7 berarti tes yang sedang diuji relibilitasnya 

dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-reliabel).
79

 

Berdasrkan pendapat tersebut, tes yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki koefisien reabilitas lebih dari 0,70. 

 

 

 

                                                   
79

Anas sudijono, Op.Cit. h. 208-212. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasyarat Analisis 

Untuk analisis data tes kemampuan komunikasi matematis dan berpikir kritis 

matematis ini diuji dengan menggunakan uji statistik. Sebelum menguji 

hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui  apakah sampel yang 

diambil dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

populasi harus dipenuhi sebagai syarat untuk menentukkan perhitungan 

yang akan dilakukan pada uji hipotesis berikutnya. Data yang diuji yaitu 

data kelas eksperimen dan data kelas kontrol. Uji normalitas yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah uji Lilliefors dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Hipotesis  

  : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

          : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2) Taraf Signifikansi:        

3) Statistik Uji 

     | (  )   (  )| 

    
(     ̅)
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Dengan 

    = standar deviasi 

F(  )     (      )      (   ) 

S(  ) = proporsi cacah z ≤    terhadap seluruh cacah    

   = skor responden 

L  = koefisien  Lilliefors dari pengamatan 

4) Daerah Kritik 

(  )   {          } ;               

Dimana n adalah ukuran sampel.  

5) Keputusan Uji 

H0 diterima jika nilai statistik uji jatuh di luar daerah kritik. 

6) Kesimpulan 

Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika tidak 

ditolak H0. Sampel berasal dari populasi yang homogennya atau tidak 

berdistribusi normal jika H0  ditolak. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi 

penelitian mempunyai variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji 

homogenitas variansi ini digunakan uji Bartlett sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

H0 :   
  =   

  = … =   
  (populasi yang homogen) 
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H1 : paling tidak ada satu   
    

  (populasi yang tidak homogen) 

2) Tingkat Signifikansi :        

3) Statistik Uji 

   
     

 
(        ∑         

 
   )  

Keterangan : 

   : Banyaknya sampel 

   : Derajat kebebasan untuk         

  : Banyaknya seluruh nilai (ukuran)  

    : Derajat kebebasan untuk          

   : 1,2, …, k 

   : Cacah pengukuran pada sampel ke-  

    
∑    

∑   
                                     

   

  
 

    ∑   
  

(∑   )
 

  
                       

 

 (   )
[∑

 

  
 

 

 
] 

4) Daerah Kritis 

     *              + untuk beberapa   dan (k – 1), nilai   

   
a,k-1 data dilihat pada tabel chi kuadrat dengan derajat kebebasan (k-

1). 

5) Keputusan Uji 
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    ditolak jika  
       
   

     
 . Berarti variansi  dari populasi 

homogen.
80

 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Anava Dua Arah 

Jika data berdistribusi normal dan homogen maka penelitian ini 

menggunakan uji ANAVA dua jalan:
81

 

                                 

 Keterangan : 

      data (nilai) ke-  pada baris ke-i dan kolom ke-j 

       rerata dari seluruh data amatan ( rerata besar, grand mean ) 

      efek model ke-i pada kemampuan komunikasi matematis, dengan i 

= 1, 2 

   = efek berpikir kritis ke-j pada kemampuan komunikasi matematis, 

dengan           

     = kombinasi efek model ke-i dan berpikir kritis ke-j pada 

kemampuan komunikasi matematis 

     = deviasi data      terhadap rerata populasinya     yang berdistribusi 

normal dengan rerata 0, deviasi amatan terhadap rataan populasi juga 

disebut eror (galat) 

i = 1, 2 yaitu 1 = pembelajaran dengan model group to group exchange 

                                                   
80Budiyono, Op.Cit.  h. 176 – 177. 
81

Budiyono, Op.Cit.  h. 229-234. 
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2 = pembelajaran dengan model konvensional 

j = 1, 2, 3 yaitu  1    = berpikir kritis matematis tinggi  

       = berpikir kritis matematis sedang  

     = berpikir kritis matematis rendah 

1) Hipotesis 

Dilakukan analisis dua variabel untuk melihat apakah terdapat efek 

utama pada model pembelajaran dan berpikir kritis serta interaksi 

a)     :       untuk setiap i = 1,2 

(tidak terdapat pengaruh model active learning tipe group to 

group exchange terhadap kemampuan komunikasi matematis pada 

sub materi operasi bentuk aljabar) 

    : paling sedikit ada satu     yang tidak nol 

(terdapat model active learning tipe group to group exchange 

terhadap  kemampuan  komunikasi  matematis pada sub materi 

operasi bentuk aljabar) 

b)     :      0 untuk setiap j = 1,2,3 

 (tidak terdapat pengaruh pada peserta didik yang memiliki 

kategori kemampuan berpikir kritis tinggi, sedang, rendah 

terhadap kemampuan komunikasi matematis sub materi operasi 

bentuk aljabar) 

    : paling sedikit ada satu     yang tidak nol  
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 (terdapat pengaruh pada peserta didik yang memiliki kategori 

kemampuan berpikir kritis tinggi, sedang, rendah terhadap 

kemampuan komunikasi matematis sub materi operasi bentuk 

aljabar) 

c)        (  )     untuk setiap        dan          

(tidak terdapat interaksi antara perlakuan pembelajaran dengan 

kategori kemampuan berpikir kritis matematis tinggi, sedang, 

rendah peserta didik terhadap kemampuan komunikasi matematis 

sub materi operasi bentuk aljabar)  

         paling sedikit ada satu (  )      

(terdapat interaksi antara perlakuan pembelajaran dengan kategori 

kemampuan berpikir kritis matematis tinggi, sedang, rendah 

peserta didik terhadap kemampuan komunikasi matematis sub 

materi operasi bentuk aljabar)  

2) Komputasi 

a) Notasi  

Pada analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama didefinisikan 

notasi-notasi sebagai berikut: 

             = banyaknya data amatan pada sel ij. 

    ̅

 
     =  rerata harmonik frekuensi seluruh sel = 

  

∑    
 

   

 

                   ∑        banyaknya seluruh data amata 



84 

 

                     
(∑      )

 

   
 

                   ∑     
 

    
(∑      )

 

   
 = jumlah kuadrat deviasi data 

amatan pada sel ke-    

    
̅̅ ̅̅ ̅̅  = rerata pada sel ij 

     ∑     
̅̅ ̅̅ ̅̅

  = jumlah rerata pada baris ke –    

     ∑     
̅̅ ̅̅ ̅̅

  = jumlah rerata pada baris ke     

    ∑     
̅̅ ̅̅ ̅̅

    = jumlah rerata pada semua sel 

b) Komponen jumlah kuadrat 

Didefinisikan besaran-besaran( ) ( ) ( ) ( ) ( ) sebagai 

berikut: 

(1) = 
  

  
 ; (2) = ∑i j SSi j ; (3) = ∑

  
 

   ; (4) = ∑
  

 

   ; (5) = ∑     
 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

    

Selanjutnya didefinisikan beberapa jumlah kuadrat yaitu: 

             ̅̅ ̅̅ *( )   ( )+ 

             ̅̅ ̅̅ *( )   ( )+ 

           ̅̅ ̅̅ *( )   ( )   ( )   ( )+ 

                          ( ) 

                                  

c) Derajat Kebebasan (  ) 

Derajat kebebasan untuk masing-masing kuadarat tersebut adalah:  



85 

 

              –    

              –    

          (  –   )(     ) 

              –    

            –     

d) Rataan Kuadarat (  )  

Berdasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing-masing 

diperoleh rataan sebagai berikut:  

    = 
   

   
 ;     = 

   

   
 ;      = 

    

    
 ;     = 

   

   
 

e) Statistik Uji 

Statistik uji ANAVA dua jalan dengan sel tak sama ini adalah 

(1) Untuk       adalah     
   

   
  yang merupakan nilai dari 

variabel random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan 

  –    dan   –     ; 

(2)  Untuk       adalah     
   

   
  yang merupakan nilai dari 

variabel random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan 

  –    dan   –      

(3)  Untuk        adalah      
    

   
  yang merupakan nilai dari 

variabel random yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan 

(  –   ) (  –   ) dan   –      
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f) Daerah Kritik 

Untuk masing – masing nilai F di atas, daerah kritik nya adalah : 

(1) Untuk    adalah DK =  {  |              } 

(2)   Untuk    adalah    {  |              } 

(3)   Untuk     adalah    {   |        (   )(   )     } 

g) Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

 

Tabel 3.10 

 Rangkuman ANAVA Dua Jalan 

 

Sumber                     

Model (A) 

Berfikir 

Kritis 

Matematis 

(B) 

Interaksi 

(AB) 

Galat 

p – 1 

q – 1 

(p – 1)(q – 

1) 

- 

    
    

     
    

    
    

     
    

   

   

    
- 

   

   

   
- 

Total   –        - - - 

 

Keterangan : F* adalah nilai F yang diperoleh dari tabel 

    :derajat kebebasan untuk masing–masing jumlah 

kuadrat 

      : jumlah kuadrat baris (model) 

      : jumlah kuadrat kolom (berpikir kritis) 

      : jumlah kuadrat interaksi (model dan berpikir kritis) 



87 

 

     : jumlah kuadrat galat 

     : jumlah kuadrat total 

     : rata–rata kuadrat baris (model)   
   

   
 

     : rata–rata kuadrat kolom (berpikir kritis)   
   

   
 

      : rata–rata kuadrat interaksi   
    

    
 

     : rata–rata kuadrat galat   
   

   
 

h) Keputusan Uji 

(1)         ditolak jika           

(2)          ditolak jika           

(3)         ditolak jika            

b. Uji Komparasi Ganda 

Setelah dalam keputusan uji H0  ditolak. Jika peneliti hanya 

mengetahui bahwa perlakuan-perlakuan yang diteliti tidak memberikan 

efek yang sama, peneliti belum mengetahui manakah dari perlakuan-

perlakuan itu yang secara signifikan berbeda dengan yang lain, maka perlu 

dilakukan uji pasca anava atau sering disebut uji lanjut. Uji lanjut dalam  

penelitian ini menggunakan uji scheffe. Langkah-langkah pada uji scheffe 

adalah sebagai berikut : 

1) Identifikasi semua pasangan komparasi rerata yang ada 

2) Rumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. 
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3) Tentukan taraf signifikan α (pada umumnya α dipilih sesuai dengan 

analisis variansinya) 

4) Carilah nilai statistik uji F dengan menggunakan formula: 

     
( ̅   ̅ ) 

    (
 
  

 
 
  

)
 

Keterangan : 

     : Nilai         pada perbandingan perlakuan ke-i dan ke-j 

 ̅   : Rerata pada sampel ke-  

 ̅   : Rerata pada sampel ke-  

    : Rerata kuadrat galat yang diperoleh dari perhitungan variansi 

     : Ukuran sampel ke-i 

    : Ukuran sampel ke-j 

5) Tentukan daerah kritik dengan formula sebagai berikut: 

    * |   (  –   )    –      –   + 

6) Tentukan masing-masing uji untuk komparasi ganda 

7) Tentukan kesimpulan dari keputusan uji yang ada 

Jika data kenormalan dan homogenitas tidak terpenuhi maka akan 

menggunakan uji non parametrik yaitu kruskal wallis. Uji kruskal 

wallis adalah uji non-parametric yang digunakan untuk menguji   

sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. 
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c. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah: 

1)     :          

(tidak terdapat pengaruh kemampuan komunikasi matematis antara 

peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis 

tinggi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis 

matematis sedang) 

            : paling sedikit ada satu     yang tidak nol 

(terdapat pengaruh kemampuan komunikasi matematis antara peserta 

didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis tinggi 

dengan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis 

matematis sedang) 

2)     :              

(tidak terdapat pengaruh kemampuan komunikasi matematis antara 

peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis 

tinggi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis 

matematis rendah) 

   :        

 (terdapat pengaruh kemampuan komunikasi matematis antara peserta 

didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis tinggi 
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dengan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis 

matematis rendah) 

3)        (  )     untuk setiap        dan          

(tidak terdapat pengaruh kemampuan komunikasi matematis yang 

signifikan antara peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis matematis sedang dengan yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis matematis rendah)  

         paling sedikit ada satu (  )      

(terdapat pengaruh kemampuan komunikasi matematis yang 

signifikan antara peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis matematis sedang dengan yang memiliki kemampuan berpikir 

kritis matematis rendah)  
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data  

     Uji coba instrumen telah dilakukan di SMP Bhakti Pemuda Tanjung Bintang  

tahun pelajaran 2017/2018. Instrumen dalam penelitian ini meliputi tes 

kemampuan komunikasi matematis dan tes kemampuan berpikir kritis matematis 

peserta didik. Hasil  analisis data uji coba instrumen sebagai berikut: 

1. Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

     Data hasil uji instrumen tes kemampuan komunikasi matematis diperoleh 

dengan melakukan uji coba tes kemampuan komunikasi matematis yang 

terdiri dari 10 butir soal uraian tentang materi operasi bentuk aljabar. 

Penelitian dilakukan pada peserta didik di luar sampel penelitian yang sudah 

memperoleh materi pembelajaran tersebut. Uji coba dilakukan pada 23 peserta 

didik kelas IX B SMP Bhakti Pemuda tahun pelajaran 2017/2018 pada hari 

Rabu tanggal 01 November 2017.  

a. Uji Validitas Soal 

     Validitas instrumen soal tes kemampuan komunikasi matematis pada 

penelitian ini menggunakan validitas isi dan validitas konstruk. Validator 

dalam pengujian soal – soal kemampuan komunikasi matematis terdiri dari 

dua Dosen matematika dan satu Guru matematika dari SMP Bhakti 
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Pemuda. Berikut disajikan tabel soal uji coba tes kemampuan komunikasi 

matematis yang sudah di validasi oleh validator : 

Tabel 4.1 

Validator  Uji Coba Soal Komunikasi Matematis  

N

o 

Validat

or 

No. 

Soa

l 

Sebelum Validasi Sesudah Validasi 

1 

Fredi 

Ganda 

Putra, 

M.Pd 

1 

Buatlah model 

matematika untuk 

menghitung  balok 

dibawah ini! 
             Jika 

diketahui 

panjang     

balok     di 

samping 

        
,   

lebarnya setengah  

dari  panjangnya 

dan  

tingginya dua kali  

dari panjangnya. 

Kemudian susunlah  

suatu cerita dengan  

gambar tersebut!                           

Perhatikan gambar  balok 

dibawah ini! 
             Jika diketahui 

panjang     balok     

di samping 

        ,  

lebarnya setengah  

dari  panjangnya dan  

tingginya dua kali dari  

panjangnya, maka  

bagaimana model  

matematikanya untuk  

menghitung volume 

balok?  

Kemudian susunlah suatu  

cerita yang mengenai 

gambar tersebut!                           

2 

Rizki 

Wahyu 

Yunian, 

M.Pd 

10 

Faktorkanlah 

        
dengan cara yang 

kalian anggap 

mudah 

Susunlah suatu uraian 

cerita yang tepat mengenai 

bentuk aljabar (    
     )  (      
  )  (        )  
         , jika 

diketahui bahwa   adalah 

sapi,   adalah kambing 

dan   adalah ayam! 

3 

Listiyan

ingrum, 

S.Pd 
 

Sudah Layak Sudah Layak 
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     Hasil validasi oleh ketiga validator, bahwa 10 butir soal uji coba sudah 

layak dan dapat digunakan untuk diuji cobakan. Uji coba di luar sampel 

penelitian dilakukan pada kelas IX B SMP Bhakti Pemuda Tanjung 

Bintang. Untuk rincian soal yang sudah di validasi oleh validator dapat 

dilihat pada lampiran 6. Selanjutnya instrumen yang telah divalidasikan 

kepada validator dan telah diperbaiki, dilakukan uji validitas konstruk 

seperti pada Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 

Uji Validitas Konstruk Soal  

Item 

Soal 
               Kesimpulan 

1 0,639 0,433 Valid 

2 0,791 0,433 Valid 

3 0,899 0,433 Valid 

4 0,820 0,433 Valid 

5 0,754 0,433 Valid 

6 0,349 0,433 Tidak Valid 

7 0,782 0,433 Valid 

8 0,590 0,433 Valid 

9 0,841 0,433 Valid 

10 0,879 0,433 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa dari 10 butir soal uji coba 

terdapat 1 butir soal yaitu butir soal nomor 6 yang memiliki kategori tidak 

valid karena                 sehingga harus dibuang. Sedangkan ke 9 

butir soal yang lainnya memiliki kategori valid karena                

memenuhi kriteria dan layak digunakan untuk mengambil data. Hal ini 
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berarti butir soal tersebut sudah sesuai dengan indikator dan teruji 

validitasnya serta dapat mengukur kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik.  

b. Uji Reliabilitas  

Perhitungan indeks reliabilitas tes dilakukan terhadap butir tes yang terdiri 

dari 9 butir soal  dengan membuang butir soal nomor 6 (tidak valid). Suatu 

tes dikatakan baik apabila memiliki koefisien reliabilitas lebih dari 0,70. 

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa tes tersebut memiliki indeks 

reabilitas sebesar 0,91. Dengan demikian instrumen tersebut reliabel 

(pengukurannya konsisten dan akurat) sehingga hasil pengukurannya dapat 

dipercaya dan dapat digunakan untuk mangambil data. 

c. Uji Tingkat Kesukaran  

Analisis uji tingkat kesukaran soal pada soal uji coba tes kemampuan 

komunikasi matematis memiliki kriteria soal yang termasuk sedang, dan 

sukar. Adapun hasil analisis uji tingkat kesukaran soal uji coba tes 

kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut: 
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Tabel 4.3 

Uji Tingkat Kesukaran Soal 

No. 
Tingkat 

Kesukaran 
Keterangan 

1 0,612 Sedang 

2 0,460 Sedang 

3 0,514 Sedang 

4 0,518 Sedang 

5 0,616 Sedang 

6 0,047 Sukar 

7 0,272 Sukar 

8 0,391 Sedang 

9 0,417 Sedang 

10 0,232 Sukar 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, hasil perhitungan tingkat kesukaran 

butir tes terhadap 10 butir tes yang diuji coba menunjukkan bahwa hasil tes 

tersebut mempunyai kriteria soal sedang dan sukar. Terdapat soal dengan 

indeks kesukaran (0,00 ≤  I < 0,30) kategori sukar soal nomor 6, 7 dan 10, 

indeks kesukaran (0,30 ≤  I ≤ 0,70) kategori sedang soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 

8 dan 9. Jika soal terlalu sukar maka peserta didik tidak dapat menjawab, 

jika soal terlalu mudah peserta didik bisa menjawab semua. Sehingga soal 

yang digunakan yaitu yang dengan tingkat kesukaran sedang dan sukar 

agar dapat membedakan kemampuan komunikasi matematis peserta didik.  

d. Uji Daya Beda   

Analisis selanjutnya adalah analisis uji daya beda. Klasifikasi uji daya beda 

pada uji coba soal tes kemampuan komunikasi matematis terdiri dari 

kriteria jelek, cukup, dan baik. Hasil analisis uji daya beda pada soal uji 
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coba tes kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat pada Tabel 4.4 

berikut: 

Tabel 4.4 

Uji Daya Beda Soal  

No. Item Daya Pembeda Keterangan 

1 0,206 Cukup 

2 0,410 Baik 

3 0,437 Baik 

4 0,357 Cukup 

5 0,301 Cukup 

6 0,069 Jelek 

7 0,452 Baik 

8 0,281 Cukup 

9 0,508 Baik 

10 0,398 Cukup 

 

Berdasarkan Tabel di atas, hasil perhitungan daya beda menunjukkan 

bahwa  

butir soal yang tergolong baik (indeks daya beda  0,410 sampai dengan 

0,508) yaitu butir soal nomor 2, 3, 7  dan 9 baik berarti soal tersebut 

mampu membedakan mana peserta yang bisa dan yang tidak, butir soal 

yang tergolong cukup (indeks daya beda  0,206 sampai dengan 0,398) yaitu 

butir soal 1, 4, 5, 8 dan 10 cukup berarti soal tersebut mampu membedakan 

peserta didik yang bisa dan yang tidak, dan terdapat 1 butir soal tes yang 

daya bedanya jelek dari indeks kriteria dengan hasil (indeks daya beda 

0,069) yaitu butir soal nomor 6. Berdasarkan kriteria butir tes yang akan 

digunakan untuk pengambilan data maka butir tes uji coba yang memenuhi 
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kriteria sebagai butir tes yang dapat membedakan peserta didik yang 

mampu dengan peserta didik yang tidak.  

e. Kesimpulan Hasil Uji Coba Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas konstruk, reliabilitas, uji tingkat 

kesukaran soal, dan daya beda soal dapat dijelaskan pada Tabel 4.5 

kesimpulan sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Kesimpulan Hasil Uji Coba Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

No Validitas Reliabel 

Tingkat 

Kesukara

n 

Daya 

Pembed

a 

Kesimpulan 

1 Valid 

Reliabel 

Sedang Cukup Digunakan 

2 Valid Sedang Baik Digunakan 

3 Valid Sedang Baik Digunakan 

4 Valid Sedang Cukup Digunakan 

5 Valid Sedang Cukup Digunakan 

6 
Tidak 

Valid 
Sukar  Jelek 

Tidak 

Digunakan 

7 Valid Sukar  Baik Digunakan 

8 Valid Sedang Cukup Digunakan 

9 Valid Sedang Baik Digunakan 

10 Valid Sukar  Cukup Digunakan 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, uji coba tes diperoleh tes yang terdiri dari 10 

butir soal terdapat 1 soal yang tidak valid dan tidak sesuai kriteria yaitu 

nomor 6. Sehingga yang memenuhi kriteria tes yang diharapkan berjumlah 

9 butir soal. Dari 10 soal yang telah diuji cobakan peneliti mengambil 5 

butir soal yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4 dan 7. Soal – soal yang sudah diuji 
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cobakan tersebut digunakan untuk pengambilan data nilai kemampuan 

komunikasi matematis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

2. Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

          Data hasil uji instrumen tes kemampuan berpikir kritis matematis 

diperoleh dengan melakukan uji coba tes kemampuan berpikir kritis 

matematis yang terdiri dari 10 butir soal uraian tentang materi operasi bentuk 

aljabar. Penelitian dilakukan pada peserta didik di luar sampel penelitian yang 

sudah memperoleh materi pembelajaran tersebut. Uji coba dilakukan pada 23 

peserta didik kelas IX B SMP Bhakti Pemuda tahun pelajaran 2017/2018 pada 

hari Kamis tanggal 02 November 2017.  

a. Uji Validitas Soal 

Validitas instrumen soal tes kemampuan berpikir kritis matematis 

pada penelitian ini menggunakan validitas isi dan validitas konstruk. 

Validator dalam pengujian soal – soal kemampuan berpikir kritis 

matematis terdiri dari dua dosen matematika dan satu guru matematika 

dari SMP Bhakti Pemuda. Berikut disajikan Tabel soal uji coba tes 

kemampuan berpikir kritis matematis yang sudah di validasi oleh 

validator : 
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Tabel 4.6 

Validator  Uji Coba Soal Berpikir Kritis Matematis  

No Validator 
No. 

Soal 

Sebelum 

Validasi 
Sesudah Validasi 

1 

Fredi 

Ganda 

Putra, 

M.Pd 

1 

Buatlah suatu 

cerita yang 

bermakna bentuk 

aljabar     . 

Perjelas makna 

variabel dari 

cerita yang 

kalian buat! 

Jika seorang ibu 

memiliki umur 3 kali 

lebih tua dari pada umur 

anaknya dan selisih 

umur mereka adalah 26 

tahun. Maka tentukan 

umur masing-masing 

dari ibu dan anak 

tersebut! 

2 

Rizki 

Wahyu 

Yunian, 

M.Pd 

 

Sudah Layak Sudah Layak 

3 
Listiyaning

rum, S.Pd  

Sudah Layak Sudah Layak 

 

Hasil validasi oleh ketiga validator, bahwa 10 butir soal uji coba 

sudah layak dan dapat digunakan untuk diuji cobakan. Uji coba di luar 

sampel penelitian dilakukan pada kelas IX B SMP Bhakti Pemuda 

Tanjung Bintang. Selanjutnya instrumen yang telah divalidasikan kepada 

validator dan telah diperbaiki, dilakukan uji validitas konstruk seperti 

pada Tabel 4.7 berikut: 
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Tabel 4.7 

Uji Validitas Konstruk Soal  

No                Kesimpulan 

1 0,784 0,433 Valid 

2 0,624 0,433 Valid 

3 0,602 0,433 Valid 

4 0,680 0,433 Valid 

5 0,722 0,433 Valid 

6 0,702 0,433 Valid 

7 0,372 0,433 Tidak Valid 

8 0,376 0,433 Tidak Valid 

9 0,710 0,433 Valid 

10 0,797 0,433 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa dari 10 butir soal uji coba 

terdapat 2 butir soal yaitu butir soal nomor 7 dan 8 yang memiliki kategori 

tidak valid karena                 sehingga harus dibuang. Sedangkan ke 

8 butir soal yang lainnya memiliki kategori valid karena                

memenuhi kriteria dan layak digunakan untuk mengambil data. Hal ini 

berarti butir soal tersebut sudah sesuai dengan indikator dan teruji 

validitasnya serta dapat mengukur kemampuan berpikir kritis matematis 

peserta didik.  

b. Uji Reliabilitas  

Perhitungan indeks reliabilitas tes dilakukan terhadap butir tes yang terdiri 

dari 8 butir soal  dengan membuang butir soal nomor 7 dan 8 (tidak valid). 

Suatu tes dikatakan baik apabila memiliki koefisien reliabilitas lebih dari 

0,70. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa tes tersebut memiliki 
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indeks reliabilitas sebesar 0,839. Dengan demikian instrumen tersebut 

reabel (pengukurannya konsisten dan akurat) sehingga hasil 

pengukurannya dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk mangambil 

data.  

c. Uji Tingkat Kesukaran  

     Analisis uji tingkat kesukaran soal pada soal uji coba tes kemampuan 

berpikir kritis matematis memiliki kriteria soal yang termasuk mudah, 

sedang, dan sukar. Adapun hasil analisis uji tingkat kesukaran soal uji coba 

tes kemampuan berpikir kritis matematis dapat dilihat pada Tabel 4.8 

berikut: 

Tabel 4.8 

Uji Tingkat Kesukaran Soal 

No. 
Tingkat 

Kesukaran 
Keterangan 

1 0,377 Sedang 

2 0,512 Sedang 

3 0,792 Mudah 

4 0,570 Sedang 

5 0,541 Sedang 

6 0,522 Sedang 

7 0,048 Sukar 

8 0,237 Sukar 

9 0,227 Sukar 

10 0,210 Sukar 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, hasil perhitungan tingkat kesukaran 

butir tes terhadap 10 butir tes yang diuji coba menunjukkan bahwa hasil tes 

tersebut mempunyai kriteria soal mudah, sedang dan sukar. Terdapat soal 
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dengan indeks kesukaran (0,00 ≤  I < 0,30) kategori sukar soal nomor 7, 8, 9 

dan 10, indeks kesukaran (0,30 ≤  I ≤ 0,70) kategori sedang soal nomor 1, 2, 

4, 5 dan 6 dan indeks kesukaran (0,70 <  I ≤ 1,00) kategori mudah nomor 3. 

Jika soal terlalu sukar maka peserta didik tidak dapat menjawab, jika soal 

terlalu mudah peserta didik bisa menjawab semua. Sehingga soal yang 

digunakan yaitu yang dengan tingkat kesukaran mudah, sedang dan sukar 

agar dapat membedakan pemahaman konsep peserta didik.  

d. Uji Daya Beda   

     Analisis selanjutnya adalah analisis uji daya beda. Klasifikasi uji daya 

beda pada uji coba soal tes kemampuan berpikir kritis matematis terdiri 

dari kriteria jelek, cukup, dan baik. Hasil analisis uji daya beda pada soal 

uji coba tes kemampuan berpikir kritis matematis dapat dilihat pada Tabel 

4.9 berikut: 

Tabel 4.9 

Uji Daya Beda Soal  

No. Item Daya Pembeda Keterangan 

1 0,246 Cukup 

2 0,219 Cukup 

3 0,340 Cukup 

4 0,437 Baik 

5 0,318 Cukup 

6 0,336 Cukup 

7 0,043 Jelek 

8 0,069 Jelek 

9 0,146 Jelek 

10 0,276 Cukup 
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Berdasarkan Tabel di atas, hasil perhitungan daya beda menunjukkan 

bahwa butir soal yang tergolong baik (indeks daya beda  0,437) yaitu butir 

soal nomor 4 baik berarti soal tersebut mampu membedakan mana peserta 

yang bisa dan yang tidak, butir soal yang tergolong cukup (indeks daya 

beda  0,219 sampai dengan 0,340) yaitu butir soal 1, 2, 3, 5, 6 dan 10 

cukup berarti soal tersebut mampu membedakan peserta didik yang bisa 

dan yang tidak, dan terdapat 3 butir soal tes yang daya bedanya jelek dari 

indeks kriteria dengan hasil (indeks daya beda 0,043 sampai dengan 0,146 ) 

yaitu butir soal nomor 7, 8 dan 9. Berdasarkan kriteria butir tes yang akan 

digunakan untuk pengambilan data maka butir tes uji coba yang memenuhi 

kriteria sebagai butir tes yang dapat membedakan peserta didik yang 

mampu dengan peserta didik yang tidak.   

e. Kesimpulan Hasil Uji Coba Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas konstruk, reliabilitas, uji tingkat 

kesukaran soal, dan daya daya beda soal dapat dijelaskan pada Tabel 4.10 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



104 

 

Tabel 4.10 

Kesimpulan Hasil Uji Coba Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

No Validitas Reliabel 
Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Kesimpulan 

1 Valid 

Reliabel 

Sedang Cukup Digunakan 

2 Valid Sedang Cukup Digunakan 

3 Valid Mudah Cukup Digunakan 

4 Valid Sedang Baik Digunakan 

5 Valid Sedang Cukup Digunakan 

6 Valid Sedang Cukup Digunakan 

7 
Tidak 

Valid 
Sukar  Jelek 

Tidak 

Digunakan 

8 
Tidak 

Valid 
Sukar  Jelek 

Tidak 

Digunakan 

9 Valid Sukar  Jelek 
Tidak 

Digunakan 

10 Valid Sukar  Cukup Digunakan 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, uji coba tes diperoleh tes yang terdiri dari 

10 butir soal terdapat 2 soal yang tidak valid dan tidak sesuai kriteria yaitu 

nomor 7 dan 8. Sehingga yang memenuhi kriteria tes yang diharapkan 

berjumlah 8 butir soal. Dari 10 soal yang telah diuji cobakan peneliti 

mengambil 5 butir soal yaitu soal nomor 1, 2, 3, 5, dan 6. Soal – soal yang 

sudah diuji cobakan tersebut digunakan untuk pengambilan data nilai 

kemampuan berpikir kritis matematis pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  

3. Deskripsi Data Amatan 

Peneliti melakukan pembelajaran di kelas eksperimen sebanyak 4 kali 

yang dilaksanakan pada tanggal 03, 04, 06, dan 08 November 2017 dan 

pembelajaran di kelas kontrol pada tanggal 03, 04, 06, dan 08 November 
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2017. Pengambilan data kemampuan komunikasi matematis dan berpikir kritis 

matematis dilakukan setelah pembelajaran pada materi operasi bentuk aljabar 

selesai yaitu untuk kemampuan komunikasi matematis pada tanggal 09 

November 2017 pada kelas eksperimen dan kontrol, sedangkan untuk berpikir 

kritis matematis pada tanggal 10 November 2017  pada kelas eksperimen dan 

kontrol.  

Data yang digunakan dalam pengujian hipotesis mengunakan analisis 

variansi dua jalan sel tak sama pada penelitian ini adalah data kemampuan 

komunikasi matematis dan berpikir kritis matematis pada pokok bahasan 

operasi bentuk aljabar, yang dikelompokan berdasarkan pembelajaran yang 

terdiri dari 2 kategori yakni model pembelajaran dan berpikir kritis matematis 

peserta didik. Adapun rangkuman hasil perhitungan data amatan kemampuan 

komunikasi matematis sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Deskripsi Data Amatan Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta 

Didik pada Masing-Masing Model Pembelajaran 

Model 

Pembelajar

an 

           

Ukuran Tendensi 

Sentral 

Ukuran 

Variansi 

Kelompok 

 ̅           

AL tipe 

GGE 
98 47 

71.9

2 
72 63 51 

15,57

2 

Konvension

al 
63 13 

36.9

6 
37 25 50 

14,71

5 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, diperoleh deskriptif data amatan nilai 

kemampuan komunikasi matematis pada masing-masing model pembelajaran. 
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Pada kelas konvensional nilai tertinggi adalah 63 sementara nilai terendahnya 

13. Sedangkan kelas eksperimen, nilai tertinggi adalah 98 sementara nilai 

terendah adalah 47. Rata-rata kelas (Mean) untuk kelas kontrol keseluruhan 

adalah 37 dan kelas eksperimen adalah 72. Kemudian simpangan baku (S) 

pada kelas kontrol adalah 14,715 dan pada kelas eksperimen 15,572. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa hasil rata-rata menggunakan model 

pembelajaran active learning tipe group to group exchange lebih besar 

daripada dengan pembelajaran konvensional. 

Setelah memperoleh nilai kemampuan berpikir kritis matematis, lalu 

nilai kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik digolongkan kedalam 

tiga kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Adapun hasil klasifikasi nilai 

kemampuan berpikir kritis matematis pada masing-masing kategori  yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Klasifikasi Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

pada Masing-masing Kategori 

Batas Nilai Berpikir Kritis 

Matematis 

        Tinggi 

              Sedang 

        Rendah 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, maka data kemampuan komunikasi  

matematis digolongkan berdasarkan kategori berpikir kritis matematis peserta 

didik. Tes soal yang nilainya kurang dari 41,65 masuk kategori rendah, yang 
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nilainya lebih besar dari 41,65 dan kurang dari 58,35 masuk kategori sedang 

serta nilai lebih dari 58,35 masuk kategori tinggi. Peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis matematis tinggi lebih tekun dalam menyelesaikan 

tugas, aktif dan bertahan tidak mudah putus asa. Sedangkan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis matematis rendah cenderung mudah 

putus asa dan tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Adapun 

deskripsi data kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada masing-

masing kategori berpikir kritis sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Deskripsi Data Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik pada 

Masing-Masing Kategori Berpikir Kritis Matematis Peserta Didik 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Matematis 

N Xmin Xmaks  ̅         S 

Tinggi 22 42 98 74,04 15,3 

Sedang 12 13 65 44,5 16,6 

Rendah 16 20 62 34,9 13,2 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, terlihat bahwa data kemampuan 

komunikasi matematis pada masing-masing kemampuan berpikir kritis 

matematis peserta didik pada berpikir kritis matematis tinggi nilai terbesar 

adalah 98 dan nilai terkecil adalah 42, pada berpikir kritis matematis sedang 

nilai terbesarnya adalah 65 dan nilai terkecilnya adalah 13, pada berpikir kritis 

matematis rendah nilai terbesar adalah 62 dan nilai terkecil sebesar 20. Rataan 

marginal untuk berpikir kritis matematis tinggi adalah 74,04, pada berpikir 
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kritis matematis sedang adalah 44,5 dan pada berpikir kritis matematis rendah 

adalah 34,9. Simpangan baku pada berpikir kritis matematis tinggi adalah 

sebesar 15,3, pada berpikir kritis matematis sedang adalah 16,6 dan berpikir 

kritis matematis rendah adalah 13,2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis pada kategori 

kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. 

Berdasarkan pada model pembelajaran yang dieksperimenkan yaitu 

kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari berpikir kritis matematis 

dengan perlakuan model pembelajaran active learning tipe group to group 

exchange dan kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari berpikir kritis 

matematis dengan perlakuan model pembalajaran konvensional sebagai 

berikut: 

Tabel 4.14 

Statistik Deskriptif Data Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau 

dari Berpikir Kritis Matematis Peserta Didik Berdasarkan Model 

Pembelajaran 

Model (Ai) 

Berpikir Kritis Matematis  

(Bj) 

Tinggi 

(B1) 

Sedang 

(B2) 

Rendah 

(B3) 

AL tipe GGE 

(A1) 

N 17 4 4 

Xmin 63 53 47 

Xmaks 98 65 50 
 

80 60,75 48,75 

S 11,1 5,3 1,5 

Konvensional 

(A2) 

N 5 8 12 

Xmin 42 13 20 

Xmaks 63 62 62 
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53,8 36,4 30,3 

S 8,9 13,9 11,96 

  

Berdasarkan Tabel 4.14 sesuai data yang terkumpul yaitu tentang model 

AL tipe GGE (A) dan data tentang Berpikir Kritis Matematis (B), diperoleh 

hasil tes kemampuan komunikasi matematis melalui model AL tipe GGE dan 

Berpikir Kritis Matematis peserta didik nilai tertinggi adalah 98 sementara 

nilai terendahnya 47. Sedangkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

melalui model pembelajaran konvensional  Berpikir Kritis Matematis peserta 

didik nilai tertinggi adalah 63 sementara nilai terendah adalah 13. Rata-rata 

kelas (Mean) untuk kelas eksperimen keseluruhan adalah 71,92 dan kelas 

kontrol adalah 36,96. Kemudian simpangan baku (S) pada kelas eksperimen 

adalah 15,57 dan pada kelas kontrol 14,72. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik di kelas eksperimen lebih besar daripada kemampuan 

komunikasi matematis di kelas kontrol. 

4. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas  

1) Uji Normalitas Berpikir Kritis Matematis  Tinggi, Sedang dan Rendah 

     Uji normalitas dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Pada analisis uji normalitas berpikir kritis matematis sudah 

dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah.  
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Hasil analisis data uji normalitas berpikir kritis matematis tinggi, 

sedang dan rendah  peserta didik dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut: 

 Tabel 4.15 

         Uji Normalitas Berpikir Kritis Matematis Tinggi, Sedang dan 

Rendah 

Berpikir Kritis 

Matematis 

 Kelas                
Kesimpula

n 

Batas Nilai 
Katego

ri 

        
Tinggi 

Eksperime

n dan 

kontrol 

0,129 
0,19

0 
H0 diterima 

       
       

Sedang 0,143 
0,24

2 
H0 diterima 

        
Rendah 0,212 

0,21

3 
H0 diterima 

 

     Uji normalitas dilakukan pada berpikir kritis matematis tinggi 

peserta didik. Berdasarkan Tabel 4.15 tersebut, diperoleh hasil 

perhitungan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu          = 

0,129, dengan          = 0,190. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat 

bahwa                   yang berarti H0 diterima. Berdasarkan 

perhitungan uji normalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol merupakan sampel yang berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal.  

     Uji normalitas dilakukan pada berpikir kritis matematis sedang 

peserta didik. Berdasarkan Tabel 4.13 tersebut, diperoleh hasil 

perhitungan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu         = 

0,143, dengan         = 0,242. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat 
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bahwa                   yang berarti H0 diterima. Berdasarkan 

perhitungan uji normalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol merupakan sampel yang berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal.  

     Uji normalitas dilakukan pada berpikir kritis matematis rendah 

peserta didik. Berdasarkan Tabel 4.13 tersebut, diperoleh hasil 

perhitungan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol yaitu         = 

0,212, dengan        = 0,213. Dari hasil perhitungan tersebut terlihat 

bahwa                 yang berarti H0 diterima. Berdasarkan 

perhitungan uji normalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol merupakan sampel yang berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

2) Uji Normalitas Kemampuan Komunikasi Matematis 

     Uji normalitas sudah dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Hasil analisis data uji normalitas kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut: 

              Tabel 4.16 

                  Uji Normalitas Kemampuan Komunikasi Matematis 

No. Kelas                Kesimpulan 

1 Eksperimen 0,112 0,173 H0 diterima 

2 Kontrol 0,126 0,173 H0 diterima 

 

     Berdasarkan Tabel 4.16 tersebut, diperoleh hasil perhitungan pada 

kelas eksperimen yaitu         = 0,112 dengan        = 0,173. 
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Perhitungan pada kelas kontrol yaitu         = 0,126 dengan        = 

0,173. Dari hasil perhitungan uji normalitas pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol tersebut terlihat bahwa                 yang berarti H0 

diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol merupakan sampel yang berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal.  

b. Uji Homogenitas 

     Pengujian selanjutnya adalah uji homogenitas. Hasil analisis data uji 

homogenitas berpikir kritis matematis peserta didik dan kemampuan 

komunikasi matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol  sebagai 

berikut: 

1) Uji Homogenitas Berpikir Kritis Matematis Tinggi, Sedang dan Rendah 

     Uji homogenitas dilakukan pada berpikir kritis matematis dengan 

membagi kategori tinggi, sedang dan rendah pada sampel kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Hasil analisis data uji homogenitas 

berpikir kritis matematis tinggi, sedang, dan rendah peserta didik 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.17 

berikut: 
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       Tabel 4.17 

         Uji Homogenitas Berpikir Kritis Matematis Tinggi, Sedang dan 

Rendah 

Uji Homogenitas KBKM Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Kelompok N Si² dk dk.Si² logSi² dk.LogSi² 

Tinggi 22 235,379 21 4942,955 2,372 49,807 

Sedang 12 275,182 11 3027,000 2,440 26,836 

Rendah 16 173,129 15 2596,938 2,238 33,576 

Jumlah 47 10566,892 
 

110,218 

S²gab 224,827   

  

  

  

  

B 110,537 

       
  0,733 

      
  5,991 

Kesimpulan  :         
   <         

  maka H0 diterima, artinya  kedua data 

Homogen 

 

     Berdasarkan Tabel 4.15 diperoleh bahwa hasil analisis data uji 

homogenitas berpikir kritis matematis tinggi, sedang dan rendah 

diperoleh        
  = 0,733  dengan       

  = 5,991. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut terlihat bahwa        
          

  maka, H0 diterima, 

artinya ketiga sampel dengan kategori tinggi, sedang dan rendah 

berasal dari populasi yang sama (homogen).  

2) Uji Homogenitas Kemampuan komuniksi Matematis Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

     Uji homogenitas telah dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Hasil analisis data uji homogenitas kemampuan komunikasi 

matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada 

Tabel 4.18 berikut: 
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    Tabel 4.18 

             Uji Homogenitas Kemampuan Komunikasi Matematis 

Uji Homogenitas KKM 

Kelompo

k 
N Si² 

d

k 
dk.Si² 

logS

i² 

dk.LogS

i² 

Kontrol 
25 

216.54

0 

2

4 

5196.96

0 

2.33

6 
56.053 

Eksperim

en 
25 

242.49

3 

2

4 

5819.84

0 

2.38

5 
57.233 

Jumlah 
4

8 

11016.8

00   
113.286 

S²gab 

229.51

7 
  

  
  

  

  

B 

113.31

9 

       
  0.077 

      
  3.841 

Kesimpulan  :         
    <       

  maka H0 diterima, artinya kedua data 

homogen 

 

      Berdasarkan Tabel 4.18 diperoleh bahwa hasil analisis data uji 

homogenitas kemampuan komunikasi matematis diperoleh        
  = 

0,077 dengan       
  = 3,841. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut 

terlihat bahwa        
          

  maka, H0 diterima, artinya kedua sampel 

berasal dari populasi yang sama (homogen).  

5. Hipotesis Statistik 

a. Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

     Uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama dilakukan setelah uji 

normalitas dan homogenitas pada sampel berdistribusi normal dan 

homogen. Hasil analisis data pada uji analisis variansi dua jalan sel tak 

sama dapat dilihat pada Tabel 4.19 sebagai berikut : 
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Tabel 4.19 

Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Sumbe

r 
JK 

d

k 
RK Fobs        

Keputusan 

Uji 

A 
4921,487 

 

1 4921,48

7 

40,75

9 

4.06

2 
Ho ditolak 

B 4822,869 
2 2411,43

5 

19,97

1 

3.20

9 
Ho ditolak 

AB 102,789 
2 51,394 0,426 3.20

9 
Ho diterima 

Galat 5312,842 
44 120,746  

 

Total 
15159,98

6 

49  

 

 

Berdasarkan analisis variansi dua jalan sel tak sama di atas dapat 

disimpulkan bahwa : 

1) Berdasarkan perhitungan analisis variansi dua jalan sel tak sama bahwa  

nilai Fhitung = 40,759 dan        = 4,062. Hal ini menunjukkan bahwa 

Fhitung yang diperoleh lebih besar dari Ftabel. Dengan demikian, terdapat 

pengaruh model pembelajaran active learning tipe Group to Group 

Exchange terhadap kemampuan komunikasi matematis, sehingga H0A  

ditolak 

2) Berdasarkan perhitungan analisis variansi dua jalan sel tak sama bahwa 

Fhitung = 19,971 dan          = 3,209. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

Fhitung yang diperoleh lebih besar dari Ftabel. Dengan demikian, terdapat 

pengaruh pada peserta didik yang memiliki kategori kemampuan  berpikir 

kritis matematis tinggi, sedang dan rendah terhadap kemampuan 

komunikasi matematis, sehingga H0B  ditolak 
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3) Berdasarkan perhitungan analisis variansi dua jalan sel tak sama bahwa 

Fhitung = 0,426 dan        = 3,209. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Fhitung 

yang diperoleh lebih kecil dari  Ftabel. Dengan demikian, tidak terdapat 

interaksi antara model pembelajaran dengan kategori kemampuan  

berpikir kritis matematis terhadap kemampuan komunikasi matematis, 

sehingga H0AB diterima. 

b. Uji Komparasi Ganda (Scheffe`) 

Metode Scheffe digunakan sebagai tindak lanjut dari uji analisis 

variansi dua jalan karena hasil uji analisis variansi tersebut menunjukkan 

bahwa keputusan uji hipotesis nol ditolak. Berdasarkan ketiga hipotesis 

nol terdapat dua hipotesis nol yang di tolak, yaitu HOA dan HOB. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara model pembelajaran dengan 

kemampuan komunikasi matematis dan terdapat pengaruh antara peserta 

didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis tinggi, sedang 

dan rendah. Model pembelajaran yang dimiliki  hanya 2 kategori maka 

untuk antar baris tak perlu dilakukan uji komparasi ganda. Sedangkan 

kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik memiliki 3 kategori, 

sehingga perlu dilakukan uji komparasi rerata antar kolom pada masing-

masing kategori kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik untuk 

mengetahui kategori yang mempunyai perbedaan yang signifikan. Berikut 

adalah data hasil rerata marginal yang dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 
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Tabel 4.20 

Rerata Marginal 

Model Pembelajaran 
Berpikir Kritis Matematis Rerata 

Tingg

i 

Sedan

g 

Renda

h 

Margina

l 

AL Tipe GGE 80 60,750 49 63,167 

Konvensional 54 36,375 30 40,169 

Rerata Marginal 

66,90

0 
48,563 39,542 

 

Berdasarkan rerata marginal pada Tabel 4.20 terlihat bahwa peserta 

didik yang mendapatkan perlakuan menggunakan model pembelajaran 

AL tipe GGE yaitu sebesar 63,167 lebih besar dibandingkan rerata 

marginal yang menggunakan model konvensional yaitu sebesar 40,169. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model pembelajaran active learning tipe group to group 

exchange lebih efektif dibandingkan pembelajaran matematika dengan 

model konvensional. 

Adapun rangkuman hasil uji komparasi rerata antar kolom pada 

masing-masing kategori kemampuan berpikir kritis matematis peserta 

didik dengan metode Scheffe’ sebagai berikut: 

Tabel 4.21 

Uji Komparasi Ganda Antar Kolom  

No

. 

Interaksi  Fhitung  Ftabel  Kesimpulan  

1  1 vs  2 21,624 6,419 H0 ditolak 

2  1 vs   3 57,421 6,419 H0 ditolak 

3  2 vs  3 4,621 6,419 H0 diterima 
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Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 58. Berdasarkan 

hasil perhitungan uji komparasi ganda antar kolom pada Tabel 4.21 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Hasil perhitungan menunjukkan                dengan nilai         

       dan               Sehingga H0 ditolak, berarti terdapat pengaruh 

kemampuan komunikasi matematis antara peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis matematis tinggi dengan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis matematis sedang. Berdasarkan Tabel 

4.20 rerata kemampuan komunikasi matematis peserta didik dengan 

kategori kemampuan berpikir kritis matematis tinggi, sebesar 66,900 lebih 

besar dibandingkan rerata kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

dengan kategori kemampuan berpikir kritis matematis sedang, sebesar 

48,563. Sehingga peserta didik dengan kategori kemampuan berpikir kritis 

matematis tinggi memiliki kemampuan komunikasi matematis lebih baik 

daripada peserta didik dengan kategori kemampuan berpikir kritis 

matematis sedang. 

2) Hasil perhitungan menunjukkan                dengan nilai         

      dan               Sehingga H0 ditolak, berarti terdapat pengaruh 

kemampuan komunikasi matematis antara peserta didik yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis matematis tinggi dengan peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis matematis rendah. Berdasarkan Tabel 
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4.20 rerata kemampuan komunikasi matematis peserta didik dengan 

kategori kemampuan berpikir kritis matematis tinggi, sebesar 66,900 lebih 

besar dibandingkan rerata kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

dengan kategori kemampuan berpikir kritis matematis rendah, sebesar 

39,542. Sehingga peserta didik dengan kategori kemampuan berpikir kritis 

matematis tinggi memiliki kemampuan komunikasi matematis lebih baik 

daripada peserta didik dengan kategori kemampuan berpikir kritis 

matematis rendah. 

3) Hasil perhitungan menunjukkan                dengan nilai         

     dan               Sehingga H0 diterima, berarti tidak terdapat 

pengaruh kemampuan komunikasi matematis yang signifikan antara 

peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis sedang 

dengan yang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis rendah.  

B. Pembahasan 

Penelitian ini mempunyai dua variabel bebas dan satu terikat sebagai objek 

penelitian, yaitu variabel bebas (model active learning tipe group to group 

exchange dan berpikir kritis matematis) dan variabel terikat (kemampuan 

komunikasi matematis). Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah kelas 

VIII A dan VIII B, kelas VIII A berjumlah 25 peserta didik dan kelas VIII B 

berjumlah 25 peserta didik, jadi jumlah sampel seluruhnya  50 peserta didik.  

Kelas yang diterapkan tipe group to group exchange (kelas eksperimen) pada 
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penelitian ini adalah kelas VIII A, dan kelas yang menggunakan model 

pembelajar model konvensional (kelas kontrol) adalah kelas VIII B. Materi yang 

diajarkan adalah operasi bentuk aljabar. 

Berdasarkan teori menyatakan bahwa model active learning adalah bentuk 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan secara aktif dalam 

proses pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk interaksi antar peserta didik 

maupun peserta didik dengan guru dalam proses pembelajaran. sedangkan tipe 

group to group exchange (GGE) atau pertukaran kelompok dengan kelompok 

adalah suatu model pembelajaran yang dirancang untuk memberikan manfaat 

agar tujuan pembelajaran tercapai dan memberikan keterampilan pada peserta 

didik dalam memahami apa yang dibaca didasarkan pada pengajuan pertanyaan, 

dengan pembelajaran group to group exchange peserta didik dapat 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan atas usaha mereka sendiri. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran tipe group to group exchange (GGE) 

diantaranya, (1) Guru memilih topik materi yang dapat menyebabkan peserta 

didik dapat saling bertukar informasi. (2) Guru membagi peserta didik kedalam 

beberapa kelompok, kelompok pun dibagi sesuai dengan banyak materi yang 

diberikan dan guru memberikan waktu kepada setiap kelompok untuk 

menyiapkan materi yang akan dipresentasikan. (3) Setelah tahap persiapan 

selesai dilakukan, guru memerintahkan peserta didik dari masing-masing 

kelompok untuk menunjuk salah satu anggota kelompok peserta didik untuk 

menjadi juru bicara dan setiap juru bicara dari masing-masing kelompok 
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mempresentasikan hasil dari diskusi mereka kepada kelompok lain. (4) Setelah 

melakukan presentasi, peserta didik diminta untuk memberikan pertanyaan 

ataupun pendapat tentang materi yang sudah dipresentasikan dan anggota 

kelompok lain dari juru bicara untuk memberikan tanggapan. (5) Melanjutkan 

presentasi untuk kelompok lain, agar kelompok lain mempunyai kesempatan 

yang sama untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan, serta 

menjawab dan menanggapi pertanyaan ataupun pendapat dari peserta didik yang 

lain.
82

 Pembelajaran yang seperti ini akan melatih peserta didik untuk 

memperkirakan sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam 

mengembangkan aspek kecakapan sosial disamping kecakapan kognitif, dan 

peserta didik memiliki dua bentuk tanggung jawab belajar yaitu belajar untuk 

dirinya dan belajar untuk membantu sesama anggota kelompoknya. 

Pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran yang ditransformasikan 

langsung oleh guru kepada peserta didik sehingga perhatian lebih berpusat 

kepada guru sedangkan peserta didik hanya menerima secara pasif yaitu hanya 

mendengar, menyimak, dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru. 

Sementara tidak semua peserta didik mempunyai keterampilan dalam hal-hal 

tersebut, sehingga guru masih harus mengajarkannya kepada peserta didik. 

Ketika menghadapi soal, peserta didik hanya mengerjakan secara individu. 

                                                   
82 Melfin L Silberman, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif (Bandung: Nuansa 

Cendikia, 2016). 
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Peserta didik cenderung enggan untuk bertanya kepada guru, karena peserta didik 

belum terbiasa untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, faktor lain yang menyebabkan 

kemampuan komunikasi matematis lebih baik jika diajarkan dengan model 

pembelajaran tipe  group to group exchange (GGE) dari pada menggunakan 

model pembelajaran konvensional diduga karena peserta didik yang memperoleh 

model pembelajaran tipe group to group exchange (GGE) diberi bahan ajar 

berupa lembar kegiatan kelompok (LKK). Dalam proses pembelajaran peserta 

didik diberikan LKK untuk didiskusikan dengan kelompok. Dengan diberikan 

LKK peserta didik terlihat antusias dalam mengerjakan soal, peserta didik saling 

berlomba untuk terlebih dahulu mengerjakan soal yang ada di dalam LKK. Soal 

yang ada di dalam LKK adalah soal yang menyangkut materi operasi bentuk 

aljabar. Dengan bekerjasama, berdiskusi kelompok peserta didik lebih aktif dan 

mampu mengerjakan soal yang diberikan dengan baik. 

Pembelajaran dengan strategi GGE juga mampu meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa sehingga siswa lebih aktif bertanya dan bisa menemukan 

informasi sendiri tanpa menunggu dari guru. Manurut Sardiman bahwa selama 

proses pembelajaran yang banyak mengikutsertakan siswa dalam kegiatan belajar 

akan bersifat menantang bagi siswa dan pada akhirnya siswa diharapkan 
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memiliki sikap ingin tahu yang tinggi, dimana hal ini merupakan penggerak bagi 

keberhasilan siswa.
83

 

Hasil yang diperoleh peneliti memiliki relevansi dengan hasil penelitian 

terdahulu yang sudah dilakukan oleh Atma Murni, Nurul Yusra T,Titi Solfitri 

yang menyatakan bahwa sekolah yang menerapkan model pembelajaran tipe 

Group to group exchange membuat siswa lebih mudah untuk berdiskusi terlebih 

dahulu tanpa bertanya langsung kepada guru dibandingkan sekolah yang tidak 

menerapkan model pembelajaran tipe Group to group exchange . Siswa juga 

semakin yakin dengan kemampuannya, siswa juga menjadi lebih berani untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya tanpa harus diundi atau ditunjuk oleh guru. 

Dengan demikan penerapan model pembelajaran tipe Group to group exchange 

sangat baik untuk meningkatkan keaktifan siswa.
84

 Selain itu juga terdapat hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Loria yang menunjukkan bahwa dengan adanya 

model belajar aktif tipe GGE menuntut siswa untuk berpikir tentang apa yang 

dipelajari, mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dengan teman, bertanya, dan 

membagi pengetahuan yang diperoleh pada yang lainnya, pada proses 

pembelajaran tipe GGE ini setiap kelompok diberi tugas yang berbeda. Dan 

masing-masing kelompok mengajarkan apa yang telah dipelajarinya di depan 

                                                   
83 Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar (Jakarta: Raja Grafindo, 2007). 
84 Atma Murni, Nurul Yusra T, and Titi Solfitri, ―Penerapan Model Belajar Aktif Tipe Group 

To Group Exchange Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X IPS 1 MAN 2 

Model Pekanbaru,‖ Jurnal Penelitian Pendidikan 11, no. 2 (2010): 9. 
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kelas. Metode ini merupakan strategi yang mudah untuk mendapatkan partisipasi 

siswa..
85

 

Berdasarkan hal tersebut, tentunya peserta didik akan menghasilkan 

kemampuan komunikasi matematis yang lebih baik jika diajarkan dengan model 

pembelajaran active learning tipe group to group exchange daripada 

menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian ini yang menyatakan bahwa peserta didik yang memperoleh model 

pembelajaran active learning tipe group to group exchange lebih baik daripada 

peserta didik yang memperoleh model pembelajaran konvensional terhadap 

kemampuan komunikasi matematis. 

Berdasarkan uji hipotesis kedua dan uji komparasi ganda antar kolom 

diperoleh hasil bahwa siswa dengan kemampuan berpikir kritis tinggi memiliki 

kemampuan komunikasi matematis yang baik dibandingkan dengan siswa yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis sedang, siswa dengan kemampuan berpikir 

kritis tinggi memiliki kemampuan komunikasi matematis yang lebih baik 

daripada siswa dengan kemampuan berpikir kritis rendah, sedangkan siswa 

dengan kemampuan berpikir kritis sedang memiliki kemampuan komunikasi 

matematis yang lebih baik daripada siswa dengan kemampuan berpikir kritis 

rendah. 

                                                   
85 Loria Wahyuni, ―Pengaruh Pembelajaran Active Learning Tipe Group To Group Elearning 

Tipe Group To Group Exchange (GGE) Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsepmatematika Siswa 

Kelas Viii Mtsn Koto Majidin Tahun Pelajaran 2014/2015,‖ Jurnal Penelitian 17, no. 2 (2015): 20. 
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Hal ini dikarenakan siswa dengan kemampuan berpikir kritis tinggi dalam 

mengerjakan tes kemampuan komunikasi matematis menghasilkan nilai yang 

cukup tinggi dibandingkan dengan siswa yang memiliki dengan kemampuan 

berpikir kritis sedang dan rendah. Selain itu juga, siswa dengan kemampuan 

berpikir kritis tinggi lebih aktif dan memiliki semangat belajar yang tinggi, 

seperti banyak mengajukan pertanyaan yang bersifat analisis dan aktif dalam 

menjelaskan suatu masalah yang bersifat realistik. Siswa dengan kemampuan 

berpikir kritis tinggi juga dapat menghitung dengan cepat di luar kepala dan lebih 

mudah dalam proses berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah. Pada 

kemampuan berpikir kritis sedang siswa lebih percaya diri dalam menjelaskan 

permasalahan yang bersifat realistik sesuai dengan daya pikir mereka. Kemudian 

siswa dengan kemampuan berpikir kritis rendah memiliki semangat belajar yang 

rendah dan kurang aktif dalam menyelesaikan suatu masalah, selain itu siswa 

juga kurang percaya diri dalam mengutarakan pendapat dan dalam bernalarpun 

siswa cukup terbilang kurang maksimal. 

Hasil yang diperoleh peneliti memiliki relevansi dengan hasil penelitian 

terdahulu yang sudah dilakukan oleh Mujib yang berjudul ”Mengembangkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Pembelajaran Improve”  menyatakan 

bahwa untuk siswa yang memperoleh pembelajaran improve, siswa kategori atas 

memiliki peningkatan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik daripada siswa 

kategori tengah dan siswa kategori bawah, sedangkan peningkatan kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa kategori bawah lebih baik dari pada siswa 
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kategori tengah sehingga terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir 

kritis antara siswa kelompok atas, kelompok tengah, dan kelompok bawah pada 

siswa yang memperoleh kedua metode pembelajaran.
86

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis matematis  tinggi memiliki peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis yang lebih baik dibandingkan dengan peserta 

didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis  sedang dan 

kemampuan berpikir kritis matematis  rendah. 

Berdasarkan uji hipotesis ketiga dan uji komparasi ganda, karena tidak ada 

interaksi, maka karakteristik perbedaan berpikir kritis matematis akan sama pada 

setiap model pembelajaran. Secara teori dijelaskan bahwa, hal yang dapat 

mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis pada peserta didik adalah 

model pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis matematis. Peserta didik 

dengan kemampuan berpikir kritis matematis tinggi dan sedang sangat cocok jika 

menggunakan model pembelajaran active learning tipe group to group exchange, 

akan tetapi tidak cocok untuk peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis 

matematis rendah. Hal ini dikarenakan model pembelajaran active learning tipe 

group to group exchange mengharuskan peserta didik aktif dan teliti dalam 

berpikir dan menemukan ide-ide kreatif dalam proses pembelajaran dan 

menyelesaikan suatu persoalan matematika. Proses pembelajaran tersebut 

                                                   
86 Mujib, ―Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Pembelajaran Improve,‖ Al-

Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 7, no. 1 (2016): 169. 
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diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis pada peserta 

didik. Proses Pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional membuat 

peserta didik lebih terkesan pasif karena peserta didik hanya menyimak dan 

mencatat materi yang disampaikan oleh guru.  

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan tersebut, peserta didik dengan 

kemampuan berpikir kritis matematis tinggi dan sedang akan lebih mudah 

diterapkan model pembelajaran active learning tipe group to group exchange 

daripada dengan model pembelajaran konvensional, akan tetapi peserta didik 

dengan kemampuan berpikir kritis matematis rendah akan cenderung sulit untuk 

diterapkan model pembelajaran yang digunakan. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan dapat dijelaskan bahwa tidak ada interaksi antara model pembelajaran 

dengan kemampuan berpikir kritis matematis terhadap kemampuan komunikasi 

matematis.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh 

peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh model active learning tipe group to group exchange 

exchange terhadap kemampuan komunikasi matematis pada sub materi operasi 

bentuk aljabar. Kemampuan komunikasi matematis  peserta didik dengan 

menggunakan  model active leaning tipe group to group exchange lebih baik 

dibandingkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik dengan 

menggunakan model konvensional.  

2. Terdapat pengaruh pada peserta didik yang memiliki kategori kemampuan 

berpikir kritis matematis yang tinggi, sedang, rendah terhadap kemampuan 

komunikasi matematis pada sub materi operasi bentuk aljabar. Kemampuan 

komunikasi matematis yang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis 

tinggi lebih baik dari peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis 

matematis sedang maupun rendah. 

3. Tidak terdapat interaksi antara perlakuan pembelajaran dengan kategori 

kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik terhadap kemampuan 

komunikasi matematis pada sub materi operasi bentuk aljabar. Interaksi hanya 

berpengaruh pada model pembelajaran active learning tipe group to group 
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exchange terhadap kemampuan komunikasi matematis sedangkan model 

pembelajaran active learning tipe group to group exchange  dengan kategori 

berpikir kritis matematis tidak terdapat interaksi terhadap kemampuan 

komunikasi matematis. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil hipotesis penelitian, ada beberapa hal 

yang perlu peneliti sarankan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Model pembelajaran active learning tipe group to group exchange dapat 

digunakan sebagai alternatif dalam proses belajar mengajar khususnya 

mata pelajaran matematika untuk melatih supaya setiap peserta didik memiliki 

kemampuan komunikasi matematis dan tingkat berpikir kritis matematis yang 

lebih baik dalam pelajaran matematika. Model pembelajaran active learning 

tipe group to group exchange  baik digunakan dalam pembelajaran 

matematika SMP kelas VIII pada pokok operasi bentuk aljabar. 

2. Bagi Sekolah 

Sekolah sebagai tempat menimba ilmu pendidikan, harus dapat memberikan 

informasi kepada guru untuk selalu memberikan model pembelajaran yang 

bervariasi untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, salah 

satunya dengan menggunakan model pembelajaran active learning tipe group 

to group exchange agar melatih kemampuan komunikasi matematis peserta 
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didik yang pada akhirnya menumbuhkan kemampuan berpikir kritis 

matematis pada peserta didik. 

3. Bagi Peneliti  

    Peneliti diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran active learning 

tipe group to group exchange pada materi pokok yang lain sehingga mampu 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan kemampuan berpikir 

kritis matematis pada peserta didik sehingga dalam belajar mengajar peserta 

didik aktif dan memiliki rasa ingin tahu pada pelajaran khususnya matematika 

yang diberikan oleh guru dan pada akhirnya meningkatkan nilai akademis 

peserta didik.  
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PROFIL SEKOLAH  

 

Nama Sekolah : SMP Bhakti Pemuda 

Alamat, Desa : Sindang Sari 

Kecamatan : Tanjung Bintang 

Kabupaten : Lampung Selatan 

Kode Pos : 35361 

Telpon : 082179932672 

Jenjang Pendidikan : SMP 

Status Sekolah : Swasta 

NPSN : 10800495 

Tahun Didirikan : 1989 

Tahun Beroperasi : 1986 

Kepemilikan : Yayasan 

Luas Tanah : 3.000 M
2
 

Nama Kepala Sekolah : Permata Lia Hakim, S.P 

Latar Belakang Pendidikan  : S1 

No. SK Kepala Sekolah  : 015/YP MAPALA/VII/2015 

Tahun Pelajaran 
Jml 

Pendaftar 

Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 

Siswa Rombel Siswa Rombel Siswa Rombel 

2014/2015 87 85 3 65 3 46 2 

2015/2016 54 52 2 85 3 65 3 

2016/2017 78 77 3 52 2 85 3 

2017/2018 80 78 3 77 3 50 2 

 

 

Data Kondisi Ruang 

 

No. Jenis Ruangan Berjumlah 

Kondisi 

Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kelas 8 8 -  

2 Ruang Mes Guru - - - - 

3 Mushola 1 1 - - 

4 Perpustakaan 1 1 - - 

5 Lab. IPA 1 1 - - 

6 Koperasi 1 1 - - 

7 Kantor Guru 1 1 - - 

8 Kantor TU 1 1 - - 

9 UKS 1 1 - - 

10 Kantin 3 2 1 - 

11 WC 4 3 1 - 



 

Data Guru 

 

Jumlah Guru dan Staf SMP Negeri SMP Swasta Keterangan 

Kepala Sekolah - 1  

Guru Tetap ( PNS ) - 8 - 

Guru Tidak Tetap/Guru Bantu - 6 - 

Guru PNS dipekerjakan - - - 

Staf/Penjaga Sekolah ( PNS ) - 5 - 

Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) - - - 

 

 

       



Pembelajaran Kelas Eksperimen 

 

Gambar 1. Peneliti sedang membagikan bahan ajar yang digunakan untuk pembelajaran 

group to group exchange 

 

Gambar 2. Peserta didik melakukan kerja kelompok dengan menerapkan langkah-

langkah model pembelajaran group to group exchange 



 

Gambar 3. Salah satu dari juru pembicara menjelaskan hasil diskusinya dan peserta dari 

kelompok lainnya bertanya tentang materi yang di jelaskan 

 

Gambar 4. Peserta didik mengerjakan soal sebagai evaluasi untuk melihat keberhasilan 

penerapan model pembelajaran group to group exchange 

 

 



Pembelajaran Kelas Kontrol 

 

Gambar 1. Peneliti sedang mengabsen peserta didik  

 

Gambar 2. Pada saat mengerjakan soal beberapa peserta didik masih kurang percaya diri 

dengan pekerjaannya sendiri dan masih mencontek dengan temannya 
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Lampiran 1  

KISI-KISI WAWANCARA 

Pokok-pokok wawancara dengan Ibu Listiya Ningrum selaku Guru matematika di 

SMP Bhakti Pemuda Tanjung Bintang: 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran matematika di SMP 

Bhakti Pemuda Tanjung Bintang 

? 

Pelaksanaannya sesuai dengan RPP yang 

sudah dipersiapkan, namun pembelajaran 

yang sering dilakukan masih berpusat pada 

guru. 

2 Metode apa yang biasa digunakan  

dalam pembelajaran matematika? 

Metode yang biasa digunakan dalam 

pembelajaran matematika adalah metode 

ceramah (ekspositori). 

3 Bagaimana kondisi siswa saat 

pembelajaran matematika? 

Siswa terlihat kurang aktif, cenderung 

mendengar dan mencatat yang disampaikan 

oleh guru, sehingga pembelajaran hanya 

berjalan satu arah saja, dalam proses 

pembelajaran berlangsung komunikasi 

matematis peserta didik masih belum terlihat. 

4 Apakah nilai yang diperoleh 

siswa sudah mencapai KKM? 

Nilai yang diperoleh siswa ada yang sudah 

mencapai KKM, namun sebagian besar siswa 

masih banyak yang belum mencapai KKM. 

5 Bagaimana dengan berpikir kritis 

matematis peserta didik selama 

ini? 

Peserta didik didalam menyelesaikan soal 

hanya berpacu pada jawaban yang benar 

tanpa memunculkan ide-ide baru atau 

memikirkan ulang kesimpulan-kesimpulan 

yang sudah ada.. 

6 Pernahkah dalam pembelajaran 

matematika menggunakan model 

active learning tipe group to 

group exchange? 

Dalam pembelajaran matematika belum 

menggunakan model active learning tipe 

group to group exchange.  

 

Tanjung Bintang,   Januari 2017 

Mengetahui, 

Guru Matematika 

 

 

 

Listiya Ningrum 

NIP: 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK UJI COBA INSTRUMEN KELAS IX B 

No. Nama Responden  

1 Ahmad Tio Rifani 

2 Aldi Saputra 

3 Amar Fadilah 

4 Anang Kurniawan 

5 Ardiansyah 

6 Bagas fajar Pemunda 

7 Bagas Kurniawan Saputra 

8 Dani Saefullah PB 

9 Dewi Saputri 

10 Dinda Renanti F 

11 Dini Rahma Sari 

12 Ega Pratama 

13 Feri Kurniawan 

14 Hilda Apriliana 

15 Julintan Kris Dawati 

16 Levia Mundhita Amanda 

17 Meydi Kurniawan 

18 Okta Viana Sari 

19 Rama Agung 

20 Ratih Pratiwi 

21 Risma Nurhasanah 

22 Tio Ardiansyah 

23 Yusril Fauzi 
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Lampiran 3  

 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN 

NO. NAMA PESERTA DIDIK 
JENIS 

KELAMIN 

1 ADE WASU DEWA L 

2 AGUNG KURNIAWAN L 

3 ALI ROSYADI L 

4 ANGGORO L 

5 ANITA SUPRIANI P 

6 ARIF RAMA FIRMANSYAH L 

7 AUDI FATMA RAMADHANI P 

8 BAGAS SAPUTRA L 

9 DAVID MAULANA L 

10 DEWI ANISA YEKTI R P 

11 FAJAR ANUGRAH L 

12 GILANG RAMADHAN L 

13 HELZA RATU AINI P 

14 INDAH AYU WARDANI P 

15 IRFAN FAREZA L 

16 MARLIANA P 

17 NIKO RONALDO L 

18 OKTA APRILIANI L 

19 RENDI SUHARA L 

20 RHESTI ANGGRAENI PUTRI P 

21 RIKO HAFIFAH L 

22 RIO ARDIANSYAH L 

23 SALMAN AL FARIZI L 

24 TIARA PRISILIA AMANDA P 

25 WAHYU FERDIANSYAH L 
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Lampiran 4  

 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS KONTROL 

NO. NAMA PESERTA DIDIK 
JENIS 

KELAMIN 

1 ACHMAD MAULANA L 

2 ALAN RISKY PRATAMA L 

3 ANJAS WICAKSANA L 

4 AKBAR FADILLA HAQQI L 

5 ARYA PRATAMA L 

6 BAGAS PRATAMA L 

7 BAGUS PRATAMA L 

8 DAVID WAHYU K L 

9 SANDI KURNIAWAN L 

10 DONI SETIAWAN L 

11 FERDYANSYAH L 

12 HARDY ANSYAH L 

13 INDRI SAFITRI P 

14 JUWINDA SEPTIANI P 

15 M. JOKI AL-MA'RUF L 

16 M. KHOLID L 

17 M. RAFI JULIANSYAH L 

18 PANDU PUTRA PRATAMA L 

19 REGI YANTI OKTASARI P 

20 RETNO ANGGRAENI P 

21 RINDA TRI OKTAVIA P 

22 DENI SETIAWAN L 

23 TUBAGUS ALFARIZI L 

24 YESA VALENTINA P 

25 YESI VALENTINI P 
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Lampiran 5 

 

KISI-KISI UJI COBA TES INSTRUMEN UNTUK MENGETAHUI 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

 

Sekolah  : SMP Bhakti Pemuda Tanjung Bintang 

Kelas/ Semester : VIII/1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Operasi Bentuk Aljabar 

 

A. Kompetensi Inti : 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
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dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar :   

1.1 Melakukan operasi aljabar 

1.2 Menguraikan Bentuk aljabar   kedalam faktor-faktornya  

C. Kisi-kisi Soal Uji Coba Instrumen Kemampuan Komunikasi Matematis 

Siswa 

 

Indikator materi 

bentuk aljabar 

Indikator Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

No Soal 

Menyelesaikan operasi 

tambah dan kurang 

pada bentuk aljabar. 

 

Kemampuan memahami dan mengevaluasai 

ide-ide matematis baik tulisan maupun dalam 

bentuk visual lainnya  

 

4,7,8,9 

Menyelesaikan operasi 

kali, bagi dan pangkat 

pada bentuk aljabar 

Menentukan faktor 

suku aljabar 
Kemampuan dalam menggunakan istilah-

istilah, notasi-notasi matematika dan 

strukturnya untuk menyajikan ide-ide, 

menggambarkan hubungan-hubungan dengan 

model-model situasi 

 

1,2,10 

Menguraikan bentuk 

aljabar ke dalam 

faktor-faktornya 

Kemampuan mengekspresikan ide-ide 

matematis melalui tulisan dan 

mendemonstrasikan serta menggambarkan 

secara visual 

3,5,6 
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Lampiran 6 

SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perhatikan gambar  balok dibawah ini! 

Jika diketahui panjang balok di samping        , 

lebarnya setengah dari panjangnya dan tingginya dua kali 

panjangnya, maka bagaimana model matematika untuk 

menghitung volume balok? Kemudian susunlah suatu 

cerita dengan gambar tersebut! 

2. Buatlah suatu uraian cerita dalam kehidupan sehari-hari mengenai bentuk aljabar 

berikut           ! 

3.          

Berapakah luas dan keliling bangun datar di samping? 

                                  

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

Hari/Tgl : 

Petunjuk Tes: 

a. Berdo’alah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal 

b. Tulislah terlebih dahulu identitas anda di kolom yang telah disediakan 

c. Bacalah tiap-tiap soal dengan teliti sebelum anda menjawab 

d. Dahulukan menjawab soal-soal yang anda anggap mudah 
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4. Pada hari minggu Heti pergi ke supermarket bersama ibunya dan membeli 6 

buku dan 3 pensil. Sesampainya di rumah, Heti memberikan 4 buku dan 2 pensil 

miliknya kepada adiknya, kemudian pada hari selasa Heti pergi lagi untuk 

membeli 6 buku dan 4 pensil yang sama dengan buku yang ia beli pada hari 

minggu. Berapakah banyak buku dan pensil yang dimiliki oleh Heti? 

5.  Sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang (   )    dan 

lebar (   )   .  Maka berapakah luas dan keliling taman tersebut?  

6. Perhatikan bangun datar dibawah ini! 

Luas bangun datar di samping adalah (           

   )   . Tentukan tinggi bangun datar tersebut!  

 

      (     )    

7. Pak Salman mempunyai tanah dengan ukuran panjangnya    kali lipat dari 

lebarnya. Jika keliling tanah pak Salman      , maka tentukan luas tanah pak 

Salman!  

8. Arik mempunyai 8 buah apel. Ia makan 2 buah apel, kemudian sisanya diberikan 

kepada tiga temannya sama banyak. Berapa buah apel yang diterima oleh 

masing-masing temannya?  

9. Pak Rifqi melakukan sebuah perjalanan keluar kota. Awalnya ia mengendarai 

motor selama 3 jam dengan kecepatan rata-rata (    ) km/jam. Setelah itu 

pak Rifqi melanjutkan perjalanan dengan menaiki bus selama 4 jam dengan 

kecepatan rata-rata (    ) km/jam. Maka tentukanlah Jarak yang telah 

ditempuh oleh pak Rifqi!  
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10. Susunlah suatu uraian cerita yang tepat mengenai bentuk aljabar (       

  )  (        )  (        )           , jika diketahui 

bahwa   adalah sapi,   adalah kambing dan   adalah ayam! 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN  
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Lampiran 7 

 

ALTERNATIF  JAWABAN SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIS 

 

1. Menulis 

Diketahui:  

           

   
 

 
  

      

Ditanya: 

Bagaimana model matematika untuk menghitung volume balok dan menyusun 

suatu cerita yang sesuai dengan gambar balok tersebut?  (4) 

Ekspresi matematika 

Jawab:     Menggambar  (4) 

                   
 

 
    

   
 

 
(    )    

 

 
                    

    (    )                      (4) 

Volume balok        

Volume balok   (    )   (  
 

 
)    (    )    

Uraian: ayah sedang menguras bak mandi yang berbentuk balok yang memiliki 

panjang  , lebarnya setengah dari panjangnya dan tingginya dua kali lipat dari 

panjangnya.  

Kata kunci: 

(siswa boleh membuat soal cerita apasaja yang dianggap relevan)   (4) 

  (    )   (  
 

 
)   

 (    )    
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2. Menulis 

Diketahui bentuk aljabar berikut: 

            

Ditanyakan: Buatlah uraian cerita dalam kehidupan sehari-hari mengenai bentuk 

aljabar tersebut!   (4) 

Ekspresi matematika 

Jawab:  

Misal: saya memakan 2 potong roti     

 Adik memakan satu potong roti      

 Ayah memakan 5 potong roti      

 Ibu memakan 4 potong roti      (4) 

Menggambar 

Pada saat sarapan bersama keluarga saya memakan 2 potong roti, adik memakan 

1 potong roti, ayah memakan 5 potong roti, dan ibu memakan 4 potong roti. 

Kata kunci: 

 (siswa bebas membuat soal cerita apasaja yang dianggap relevan)    (4) 

3. Menulis 

Diketahui:          

         

Ditanyakan:  Berapakah luas dan keliling bangun datar tersebut?  (4) 
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Ekspresi matematika 

Jawab: 

                             
 

          (     )   (     )                (4) 

Menggambar 

                        

 

                        (4) 

 

4. Menulis 

Diketahui:  

Hari minggu Heti membeli 6 buku dan 3 pensil, lalu memberikan kepada  

adiknya 4 buku dan 2 pensil. 

Hari selasa Heti membeli 6 buku dan 4 pensil yang sama 

Ditanya:   

Berapakah  banyaknya buku dan pensil yang dimiliki oleh Heti?  (4) 

Ekspresi matematika 

Jawab: 

Misalkan    buku dan    pensil 

Hari minggu        

Diberikan kepada adiknya pada hari minggu        

Hari minggu        

Banyak buku dan pensil yang dimiliki oleh Heti adalah: 
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 (     )  (     )  (     ) 

                    

                    

        

Jadi, Heti memiliki 8 buku dan 5 pensil  (4) 

Menggambar   (4) 

Hari Membeli Memberi Sisa 
Buku ( ) Pensil ( ) Buku ( ) Pensil ( ) Buku ( ) Pensil ( ) 

Minggu 6 3 4 2 2 1 

Selasa 6 4 - - 6 4 

Jumlah       

5.  Menulis 

Diketahui: 

Taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang      

   (   )    dan lebarnya (   )    

Ditanya: 

Berapakah luas dan keliling taman tersebut?   (4) 

Ekspresi matematika 

Jawab: 

Misal panjang     dan lebar    

Luas persegi panjang     x   

   = (   )     x (   )    

   =                 

   =          

   =           
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Keliling persegi panjang    (   ) 

           

      (   )   (   )    

               

           

Jadi luas dan keliling taman tersebut adalah            dan       

 (4) 

Menggambar 

   (   )          

        (   )                  

                          (4) 

6. Menulis 

Diketahui : segitiga sama kaki dengan panjang alas  (     )    dan luas  

     (6x
2
 + 26x + 28)     

Ditanya : Tentukan tinggi segitiga sama kaki tersebut!   (4) 

Ekspresi matematika 

Jawab    : 

   Luas = 
 

 
   alas   tinggi 

(6x
2
 + 26x + 28)      

= 
 

 
    (     )    × tinggi 

(6x
2
 + 26x + 28)      

= 
 

 
  (       )      tinggi 

(6x
2
 + 26x + 28)        (    )      tinggi 

       
(              )   

(    )   
   = tinggi 
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Tinggi   (    )     

Jadi, tinggi segitiga tersebut adalah            (4) 

 

Menggambar  (4) 

 

                  

 

      (     )    

7. Menulis 

Diketahui : tanah dengan panjang    lebarnya (  ) 

  Keliling         

      Ditanya  : Tentukan luas tanah pak Salman!   (4) 

Ekspresi Matematika 

      Jawab  : 

  Keliling    (     )  

                     

            (  )        

                   

              

  
     

 
   = lebar 

  lebar          

Panjang             
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  Luas        

               

              

Jadi, luas tanah pak Salman adalah             (4) 

Menggambar  (4) 

                     

          

        

8. Menulis 

Diketahui : Arik mempunyai 8 apel, ia makan 2, sisanya dibagi kepada 3 

temannya sama 

          banyak.        

      Ditanya : Berapakah apel yang diterima masing-masing temannya?  

 (4) 

Ekspresi matematika 

      Jawab   : 

                    Misalkan apel     

                    Maka:  

                                                

   = 
  

 
 

         

Jadi, masing-masing teman Arik mendapat 2 apel.  (4) 
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Menggambar  (4) 

8 Apel (  ) 

Dimakan Sisa Dibagi 3 orang teman 

      
x y z 

         

 

9. Menulis 

Diketahui: 

Pak Rifqi mengendarai motor selama 3 jam dengan kecepatan rata-rata (    ) 

km/jam. Lalu menaiki bus selama 4 jam dengan kecepatan rata-rata (    ) 

km/jam. 

Ditanya: 

Tentukanlah jarak yang telah ditempuh oleh pak Rifqi dalam  !  (4) 

Ekspresi matematika 

Jawab: 

         

   (   )  (   )  

   (    )    (    )   

   (     )  (      )  

               

         km 

Jadi jarak yang ditempuh Pak Rifqi adalah         km   (4) 
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Menggambar  (4) 

 Motor Bus 

Waktu 3 jam 4 jam 

Kecepatan (    ) km/jam (    ) km/jam. 

Jarak        km 

 

10. Menulis   

Diketahui:   

Terdapat sebuah bentuk aljabar (         )  (        )  

(        )            

   adalah sapi,   adalah kambing dan   adalah ayam 

Ditanya:      

Susunlah suatu uraian cerita yang tepat mengenai bentuk aljabar tersebut! 

 (4) 

Ekspresi matematika 

 Jawab:    

Pak Yusup adalah seorang peternak yang memelihara sapi, kambing, dan ayam. 

Ia memiliki 10 ekor sapi, 7 ekor kambing dan ayam yang jumlahnya 
 

 
 dari sapi 

yang dimilikinya. Suatu saat dijual 4 ekor sapi, 3 ekor kambing dan 2 ekor ayam. 

Kemudian pak Yusup membeli lagi 2 ekor sapi, 5 ekor kambing dan 7 ekor 

ayam, sehingga jumlah ternak yang dimiliki pak Yusup saat ini adalah 8 ekor 

sapi, 9 ekor kambing, dan 10 ekor ayam.   (4) 
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Menggambar   (4) 

 Sapi Kambing Ayam 

Memelihara 10 ekor 7 ekor 5 ekor 

Dijual 4 ekor 3 ekor 2 ekor 

Membeli 2 ekor 5 ekor 7 ekor 

Jumlah ternak 8 ekor 9 ekor 10 ekor 
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Lampiran 17 

KISI-KISI UJI COBA TES INSTRUMEN UNTUK MENGETAHUI 

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS 

 

 

Sekolah  : SMP Bhakti Pemuda Tanjung Bintang 

Kelas/ Semester : VIII/1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Operasi Bentuk Aljabar 

A. Kompetensi Inti : 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 
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B. Kompetensi Dasar :   

1.1 Melakukan operasi aljabar 

1.2 Menguraikan Bentuk aljabar   kedalam faktor-faktornya  

C. Kisi-kisi Soal Uji Coba Instrumen Kemampuan Komunikasi Matematis 

Siswa 

     

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Matematis 

Sub Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis Matematis 

Indikator Pada 

Materi 

Faktorisasi Suku 

Aljabar 

Butir Soal 

1. Mengevaluasi 

2. Menyimpulkan 

3. Menyintesis 

4. Menganalisis 

5. Memecahkan 

masalah 

Menemukan dan mendeteksi 

hal-hal penting dalam soal 

dan menyelesaikan model 

matematika. 

 Mengenal 
bentuk 

aljabar. 

1,4 

Menemukan fakta, data dan 

konsep serta dapat 

menyimpulkan penyelesaian 

yang tepat. 

 Menemukan 
faktor suku 

aljabar. 

2,10 

Menemukan fakta, data dan 

konsep kemudian 

menghubungkan fakta, data 

dan konsep serta 

menyimpulkan penyelesaian 

yang tepat. 

 Menguraikan 
bentuk 

aljabar ke 

dalam faktor-

faktornya. 

3,9 

Menemukan informasi dari 

soal, memilih informasi yang 

penting, serta memilih strategi 

yang benar dalam 

menyelesaikannya. 

 Menyelesaik
an operasi 

kali, bagi dan 

pangkat pada 

bentuk 

aljabar. 

6,8 

Mengidentifikasi yang 

diketahui, ditanyakan dan 

kecukupan unsur dalam soal, 

membuat model matematika, 

merencanakan 

penyelesaiannya, dan 

menyelesaikan model 

matematika. 

 Menyelesaik
an operasi 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

pada bentuk 

aljabar 

5,7 
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Lampiran 9 

SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jika seorang ibu memiliki umur 3 kali lebih tua dari pada umur anaknya dan 

selisih umur mereka adalah 26 tahun. Maka tentukan umur masing-masing 

dari ibu dan anak tersebut! 

2. Tentukan pernyataan yang benar dari soal di bawah ini! 

a.                 

b.                      

c.                     

3. Pak Aziz adalah seorang peternak yang memelihara sapi, kambing, dan ayam. 

Ia memiliki 10 ekor sapi, 7 ekor kambing dan ayam yang jumlahnya 
 

 
 dari 

sapi yang dimilikinya. Suatu saat dijual 4 ekor sapi, 3 ekor kambing dan 2 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

Hari/Tgl : 

Petunjuk Tes: 

a. Berdo’alah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal 

b. Tulislah terlebih dahulu identitas anda di kolom yang telah disediakan 

c. Bacalah tiap-tiap soal dengan teliti sebelum anda menjawab 

d. Dahulukan menjawab soal-soal yang anda anggap mudah 
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ekor ayam. Kemudian pak Aziz membeli lagi 2 ekor sapi, 5 ekor kambing dan 

7 ekor ayam. 

a.  Nyatakan persoalan tersebut dalam bentuk aljabar! 

b. Tentukan jumlah sapi, kambing dan ayam yang dimiliki oleh pak Aziz! 

4. Pada suatu hari pak Erfan membeli dua karung beras untuk kebutuhan hajatan 

di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri pak Erfan merasa beras yang dibeli 

kurang. Kemudian pak Erfan membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakan dalam 

bentuk aljabar dari beras yang dibeli pak Erfan! 

5. Diketahui       yang memenuhi         dan         . Tentukan 

faktor dari bentuk aljabar                  dengan memasukkan 

nilai   dan   yang telah ditemukan! 

6. Pak Rifqi mempunyai kebun apel dan pak Darma mempunyai kebun 

semangka yang kedua kebunnya berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang 

kebun semangka pak Darma      lebih panjang dari sisi kebun apel pak 

Rifqi. Sedangkan lebarnya     lebih panjang sisi kebun apel pak Rifqi. Jika 

diketahui luas kebun pak Darma  adalah       , nyatakan luas kebun pak 

Darma dalam bentuk aljabar? 

7. Terdapat tiga ekor ayam (besar, sedang, dan kecil) yang akan ditimbang. Jika 

yang besar dan kecil ditimbang beratnya 2,6 kg. Jika yang besar dan yang 

sedang ditimbang beratnya adalah 3 kg, dan jika yang sedang dan kecil 
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ditimbang beratnya adalah 2 kg. Berapakah berat ketiga ayam tersebut jika 

ditimbang secara bersamaan? 

8. Ibu Ana mempunyai buah timun dan cempedak, jika buah timun dan 

cempedak dijumlahkan hasilnya adalah 10 dan hasil kali keduanya adalah 5, 

Hitunglah: 

a. Jumlah kuadrat kedua buah itu! 

b. Jumlah kebalikan kedua buah itu! 

9. Suatu bangun ruang berbentuk kubus memiliki volume               

Tentukan faktor dari volume bangun ruang tersebut dengan mencari rusuknya! 

10. Sederhanakan bentuk aljabar berikut! 

                    

Kemudian tentukan pemfaktorannya! 

 

SELAMAT MENGERJAKAN  
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Lampiran 10 

ALTERNATIF JAWABAN SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

MATEMATIS 

1. Mengevaluasi 

 Menemukan hal-hal penting dalam soal 

Diketahui: Umur ibu 3 kali lebih tua dari anaknya 

Selisih umur mereka 26 tahun 

Ditanya: Tentukan umur masing-masing dari ibu dan anak!   (3) 

 Mendeteksi  hal-hal penting dalam soal 

Menggunakan rumus pengurangan dan pembagian bentuk aljabar  (3) 

 Menyelesaikan model matematika 

Jawab: 

Misalkan: umur anak    tahun, 

Maka umur ibunya    tahun.  

Selisih umur mereka adalah 26 tahun 

Penyelesaian:         

         

     
  

 
 

        tahun 

Umur ibu            tahun 

Jadi, umur anaknya 13 tahun dan umur ibunya 39 tahun  (3) 
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2. Menyimpulkan 

 Menemukan fakta, data dan konsep 

Diketahui: 

a.                 

b.                      

c.                     

Ditanya: Tentukanlah pernyataan yang benar dari soal tersebut!  (3) 

 Menyelesaikan model matematika 

Jawab: 

a.                  

         , Pernyataan benar 

b.                      

                  

            , Pernyataan salah 

c.                     

              

         , Pernyataan salah  (3) 

 Menyimpulkan penyelesaian 

Jadi pernyataan yang benar adalah soal (a)  (3) 

3. Menyintesisi: 

 Menemukan fakta ,data dan konsep 

Diketahui: Pak Aziz memiliki 10 sapi, 7 kambing, 5 ayam 

Pak Aziz menjual 4 sapi, 3 kambing, 2 ayam 

Pak Aziz membeli 2 sapi, 5 kambing, 7 ayam 

Ditanya:  a. Nyatakan persoalan tersebut dalam bentuk aljabar! 
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b. Tentukan jumlah sapi, kambing dan ayam yang dimiliki oleh pak 

Aziz!  (3) 

 Menghubungkan fakta, data dan konsep 

Menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar (3) 

 Menyimpulkan penyelesaian yang tepat 

a. Misal: Sapi     

Kambing     

Ayam     

Maka                                    

                                  

                        

                      

            

b. Jadi jumlah ternak yang dimiliki oleh pak Aziz adalah 8 ekor sapi, 9 ekor 

kambing, dan 10 ekor ayam. (3) 

4. Mengevaluasi 

 Menemukan hal yang penting dalam soal  (3) 

Diketahui: Pak Erfan membeli 2 karung beras 

Ditanya: Nyatakan dalam bentuk aljabar dari beras yang dibeli oleh pak Erfan!  

 Mendeteksi hal yang penting dalam soal   

Menggunakan rumus penjumlahan pada bentuk aljabar  (3) 

 Menyelesaikan model matematika 

Jawab: Misalkan, sekarung beras    dan kg     

Pak Erfan membeli 2 karung beras     

Karena kurang ia membeli lagi 5 kg      

Jadi bentuk  aljabarnya         (3) 
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5. Memecahkan masalah 

 Mengidentifikasi soal 

Diketahui:       yang memenuhi         dan          

Ditanya: Tentukan faktor dari bentuk aljabar                  dengan 

memasukkan nilai   dan   yang telah ditemukan!  (3) 

 Merencanakan penyelesaian 

Menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar (3) 

 Menyelesaikan model matematika 

Jawab: 

         di faktorkan menjadi:               

                                                                              

                                                                               

Diperoleh 2 persamaan yaitu        dan      , kemudian di eliminasi 

untuk mengetahui nilai   

             

          - 

   

                   

                                                                      
 

Substitusikan nilai    kepersamaan         

                                                                

                                                                           

                                                                               

Sehingga                                    

                                                                    

                                                                       

Jadi faktor dari                  adalah             (3) 

 

6. Menganalisis 

 Menemukan dan memilih informasi yang penting dari soal 

Diketahui: Pak Rifqi dan pak Darma mempunyai kebun berbentuk persegi 

panjang. 
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Ukuran panjang kebun semangka pak Darma      lebih panjang dari 

sisi kebun apel pak Rifqi. 

Lebarnya     lebih panjang sisi kebun apel pak Rifqi. 

Luas kebun pak Darma  adalah       . 

Ditanya: Nyatakan luas kebun pak Darma dalam bentuk aljabar?  (6) 

 Memilih strategi yang tepat  dalam menyelesaikan soal 

Menggunakan rumus perkalian dalam bentuk aljabar  (3) 

Jawab: 

Misalkan : Panjang sisi kebun apel pak Rifqi    

Panjang kebun semangka pak Darma 10 m lebih panjang dari panjang sisi kebun 

apel pak Rifqi       

Sedangkan lebarnya 3 m lebih panjang dari panjang sisi kebun apel pak rifqi 

     

Ditanya: Berapakah luas kebun pak Darma dalam bentuk aljabar? 

Luas    panjang   lebar 

                 

                                 

                                 

Jadi, luas kebun semangka pak Darma adalah               (3) 

7. Memecahkan masalah 

 Mengidentifikasi soal  (3) 

Diketahui: Terdapat tiga ekor ayam (besar, sedang, dan kecil) yang akan 

ditimbang.  

Yang besar dan kecil beratnya 2,6 kg.  

Yang besar dan yang sedang beratnya adalah 3 kg 

 Yang sedang dan kecil beratnya adalah 2 kg 
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Ditanya: Berapakah berat ketiga ayam tersebut jika ditimbang secara bersamaan? 

 Merencanakan penyelesaian 

Menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan   (3) 

 Menyelesaikan model matematika 

Jawab: 

Misal: ayam besar    , ayam sedang    , ayam kecil     

Diketahui:            kg………….(1) 

          kg……………..(2) 

           kg…………….(3) 

Ditanya: Berapakah berat ketiga ayam tersebut? 

Eliminasi persamaan (2) dan (3) 

        kg 

      2   kg  - 

         …..(4) 

Masukan persamaan (4) ke persamaan (1) 

          kg               kg 

          –     kg 

             kg 

  
   

 
 kg 

            kg 

Substitusi nilai     Substitusi nilai   ke persamaan (2) 

          kg            kg 

           –      kg                 –      kg 

        kg                 kg 

Sehingga jumlah ketiga ayam tersebut yaitu             kg       kg       

kg       kg  (3) 

8. Menganalisis 

 Menemukan dan memilih informasi yang penting dari soal 

Diketahui: Buah timun dan cempedak dijumlahkan hasilnya adalah 10  

Hasil kali keduanya adalah 5 
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Ditanya: a. Jumlah kuadrat kedua buah itu! 

b. Jumlah kebalikan kedua buah itu!  (6) 

 Memilih strategi yang tepat  dalam menyelesaikan soal 

Menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan  (3) 

Jawab: 

Misalkan kedua buah itu   (Timun) dan   (cempedak), maka            

dan (         

a. Jumlah kuadrat kedua bilangan itu        

                          

                                                           

                                                  

                                               

b. Jumlah kebalikan kedua bilangan itu  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

   
 

 

  
 

          

         
 

    

    
 

  

  
  (3) 

9. Menyintesis 

 Menemukan fakta, data dan konsep dalam soal 

Diketahui: Kubus memiliki volume                   

Ditanya: Tentukan faktor dari volume bangun ruang tersebut dengan mencari 

rusuknya!  (3) 

 Menghubungkan fakta, data dan konsep dalam soal 

Menggunakan rumus pemfaktoran 

Jawab: 

Volume kubus                      

                                     

                                                    

                                                         (3) 

 Menyimpulkan penyelesaian 

Jadi, rusuk bangun ruang berbentuk kubus adalah        (3) 

 



161 
 

10. Menyimpulkan 

 Menemukan fakta, data dan konsep dalam soal 

Diketahui:  Bentuk aljabar                     

Ditanya: Tentukanlah pemfaktorannya! 

 Menyelasaikan model matematika 

Jawab: 

                    

                                 

          

              (3) 

 Menyimpulkan penyelesaian 

Jadi, pemfaktoran dari bentuk aljabar                     adalah  

            (3) 
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Lampiran 11 

SILABUS MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

 

Sekolah : SMP Bhakti Pemuda Tanjung Bintang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Ganjil 

Kompetensi Inti : 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotongroyong), 

santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak  (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ 

teori. 
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Lampiran 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Kelas Eksperimen 
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Lampiran 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Kelas Kontrol 
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Lampiran 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KERJA KELOMPOK 

(LKK) 
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Lampiran 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR TUGAS SISWA 

(LTS) 
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Lampiran 16 

 

KISI-KISI INSTRUMEN TES UNTUK MENGETAHUI 

 KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

 

Sekolah  : SMP Bhakti Pemuda Tanjung Bintang 

Kelas/ Semester : VIII/1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Operasi Bentuk Aljabar 

A. Kompetensi Inti : 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 



204 
 

B. Kompetensi Dasar :   

1.1 Melakukan operasi aljabar 

1.2 Menguraikan Bentuk aljabar   kedalam faktor-faktornya  

C. Kisi-kisi Soal Uji Coba Instrumen Kemampuan Komunikasi Matematis 

Siswa 

 

Indikator materi 

bentuk aljabar 

Indikator Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

No Soal 

Menyelesaikan operasi 

tambah dan kurang 

pada bentuk aljabar. 

 

Kemampuan memahami dan mengevaluasai 
ide-ide matematis baik tulisan maupun dalam 

bentuk visual lainnya  

 

4 dan 7 

Menyelesaikan operasi 

kali, bagi dan pangkat 

pada bentuk aljabar 

Menentukan faktor 

suku aljabar 
Kemampuan dalam menggunakan istilah-
istilah, notasi-notasi matematika dan 

strukturnya untuk menyajikan ide-ide, 

menggambarkan hubungan-hubungan dengan 

model-model situasi 

 

1 dan 2 

Menguraikan bentuk 

aljabar ke dalam 

faktor-faktornya 

Kemampuan mengekspresikan ide-ide 

matematis melalui tulisan dan 

mendemonstrasikan serta menggambarkan 

secara visual 

3 
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Lampiran 17 

 

SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

 

 

 

 

 

 

1. Perhatikan gambar  balok dibawah ini! 

Jika diketahui panjang balok di samping        , 

lebarnya setengah dari panjangnya dan tingginya dua 

kali panjangnya, maka bagaimana model matematika 

untuk menghitung volume balok? Kemudian susunlah 

suatu cerita dengan gambar tersebut! 

2. Buatlah suatu uraian cerita dalam kehidupan sehari-hari mengenai bentuk 

aljabar berikut           ! 

3.          

Berapakah luas dan keliling bangun datar di samping? 

                                  

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

Hari/Tgl : 

Petunjuk Tes: 

a. Berdo’alah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal 

b. Tulislah terlebih dahulu identitas anda di kolom yang telah disediakan 

c. Bacalah tiap-tiap soal dengan teliti sebelum anda menjawab 

d. Dahulukan menjawab soal-soal yang anda anggap mudah 
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4. Pada hari minggu Heti pergi ke supermarket bersama ibunya dan membeli 6 

buku dan 3 pensil. Sesampainya di rumah, Heti memberikan 4 buku dan 2 

pensil miliknya kepada adiknya, kemudian pada hari selasa Heti pergi lagi 

untuk membeli 6 buku dan 4 pensil yang sama dengan buku yang ia beli pada 

hari minggu. Berapakah banyak buku dan pensil yang dimiliki oleh Heti? 

5. Pak Salman mempunyai tanah dengan ukuran panjangnya    kali lipat dari 

lebarnya. Jika keliling tanah pak Salman      , maka tentukan luas tanah 

pak Salman!  
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Lampiran 18 

 

KUNCI JAWABAN SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

 

1. Menulis 

Diketahui:  

           

   
 

 
  

      

Ditanya: 

Bagaimana model matematika untuk menghitung volume balok dan menyusun suatu 

cerita yang sesuai dengan gambar balok tersebut?  (4) 

Ekspresi matematika 

Jawab:       Menggambar  (4) 

                    
 

 
    

   
 

 
(    )    

 

 
                     

    (    )                       (4) 

Volume balok        

Volume balok   (    )   (  
 

 
)    (    )    

Uraian: ayah sedang menguras bak mandi yang berbentuk balok yang memiliki panjang 

 , lebarnya setengah dari panjangnya dan tingginya dua kali lipat dari panjangnya.  

Kata kunci: 

(siswa boleh membuat soal cerita apasaja yang dianggap relevan)   (4) 

2. Menulis 

Diketahui bentuk aljabar berikut: 

            

  (    )   (  
 

 
)   

 (    )    
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Ditanyakan: Buatlah uraian cerita dalam kehidupan sehari-hari mengenai bentuk aljabar 

tersebut!   (4) 

Ekspresi matematika 

Jawab:  

Misal: saya memakan 2 potong roti     

 Adik memakan satu potong roti      

 Ayah memakan 5 potong roti      

 Ibu memakan 4 potong roti      (4) 

Menggambar 

Pada saat sarapan bersama keluarga saya memakan 2 potong roti, adik memakan 1 potong 

roti, ayah memakan 5 potong roti, dan ibu memakan 4 potong roti. 

Kata kunci: 

 (siswa bebas membuat soal cerita apasaja yang dianggap relevan)    (4) 

3. Menulis 

Diketahui:          

         

Ditanyakan:  Berapakah luas dan keliling bangun datar tersebut?  (4) 

Ekspresi matematika 

Jawab: 

                             
 

          (     )   (     )                (4) 
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Menggambar 

                        

 

                       

      (4) 

4. Menulis 

Diketahui:  

Hari minggu Heti membeli 6 buku dan 3 pensil, lalu memberikan kepada  adiknya 4 buku 

dan 2 pensil. 

Hari selasa Heti membeli 6 buku dan 4 pensil yang sama 

Ditanya:   

Berapakah  banyaknya buku dan pensil yang dimiliki oleh Heti?  (4) 

Ekspresi matematika 

Jawab: 

Misalkan    buku dan    pensil 

Hari minggu        

Diberikan kepada adiknya pada hari minggu        

Hari minggu        

Banyak buku dan pensil yang dimiliki oleh Heti adalah: 

 (     )  (     )  (     ) 

                    

                    

        

Jadi, Heti memiliki 8 buku dan 5 pensil  (4) 
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Menggambar   (4) 

Hari Membeli Memberi Sisa 
Buku ( ) Pensil ( ) Buku ( ) Pensil ( ) Buku ( ) Pensil ( ) 

Minggu 6 3 4 2 2 1 

Selasa 6 4 - - 6 4 

Jumlah       

5. Menulis 

Diketahui : tanah dengan panjang    lebarnya (  ) , Keliling         

      Ditanya  : Tentukan luas tanah pak Salman!   (4) 

Ekspresi Matematika 

      Jawab  : 

  Keliling    (     )  

                     

            (  )        

                   

              

  
     

 
   = lebar 

  lebar          

Panjang             

  Luas        

               

              

Jadi, luas tanah pak Salman adalah             (4) 

Menggambar  (4) 

                     

          

        

     

 



211 
 

Lampiran 19 

 

KISI-KISI INSTRUMEN TES UNTUK MENGETAHUI 

 KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS 

 

Sekolah  : SMP Bhakti Pemuda Tanjung Bintang 

Kelas/ Semester : VIII/1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Operasi Bentuk Aljabar 

A. Kompetensi Inti : 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 
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B. Kompetensi Dasar :   

1.1 Melakukan operasi aljabar 

1.2 Menguraikan Bentuk aljabar   kedalam faktor-faktornya  

C. Kisi-kisi Soal Uji Coba Instrumen Kemampuan Komunikasi Matematis 

Siswa 

     

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Matematis 

Sub Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis Matematis 

Indikator Pada 

Materi 

Faktorisasi Suku 

Aljabar 

Butir Soal 

1. Mengevaluasi 

2. Menyimpulkan 

3. Menyintesis 

4. Menganalisis 

5. Memecahkan 

masalah 

Menemukan dan mendeteksi 

hal-hal penting dalam soal 

dan menyelesaikan model 

matematika. 

 Mengenal 
bentuk 

aljabar. 

1 

Menemukan fakta, data dan 

konsep serta dapat 

menyimpulkan penyelesaian 

yang tepat. 

 Menemukan 
faktor suku 

aljabar. 

2 

Menemukan fakta, data dan 

konsep kemudian 

menghubungkan fakta, data 

dan konsep serta 

menyimpulkan penyelesaian 

yang tepat. 

 Menguraikan 
bentuk 

aljabar ke 

dalam faktor-

faktornya. 

3 

Menemukan informasi dari 

soal, memilih informasi yang 

penting, serta memilih strategi 

yang benar dalam 

menyelesaikannya. 

 Menyelesaik
an operasi 

kali, bagi dan 

pangkat pada 

bentuk 

aljabar. 

6 

Mengidentifikasi yang 

diketahui, ditanyakan dan 

kecukupan unsur dalam soal, 

membuat model matematika, 

merencanakan 

penyelesaiannya, dan 

menyelesaikan model 

matematika. 

 Menyelesaik
an operasi 

penjumlahan 

dan 

pengurangan 

pada bentuk 

aljabar 

5 
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Lampiran 20 

 

SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jika seorang ibu memiliki umur 3 kali lebih tua dari pada umur anaknya dan 

selisih umur mereka adalah 26 tahun. Maka tentukan umur masing-masing 

dari ibu dan anak tersebut! 

2. Tentukan pernyataan yang benar dari soal di bawah ini! 

a.                 

b.                      

c.                     

3. Pak Aziz adalah seorang peternak yang memelihara sapi, kambing, dan ayam. 

Ia memiliki 10 ekor sapi, 7 ekor kambing dan ayam yang jumlahnya 
 

 
 dari 

sapi yang dimilikinya. Suatu saat dijual 4 ekor sapi, 3 ekor kambing dan 2 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

Hari/Tgl : 

Petunjuk Tes: 

a. Berdo’alah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal 

b. Tulislah terlebih dahulu identitas anda di kolom yang telah disediakan 

c. Bacalah tiap-tiap soal dengan teliti sebelum anda menjawab 

d. Dahulukan menjawab soal-soal yang anda anggap mudah 
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ekor ayam. Kemudian pak Aziz membeli lagi 2 ekor sapi, 5 ekor kambing dan 

7 ekor ayam. 

a.  Nyatakan persoalan tersebut dalam bentuk aljabar! 

b. Tentukan jumlah sapi, kambing dan ayam yang dimiliki oleh pak Aziz! 

4. Diketahui       yang memenuhi         dan         . Tentukan 

faktor dari bentuk aljabar                  dengan memasukkan 

nilai   dan   yang telah ditemukan! 

5. Pak Rifqi mempunyai kebun apel dan pak Darma mempunyai kebun 

semangka yang kedua kebunnya berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang 

kebun semangka pak Darma      lebih panjang dari sisi kebun apel pak 

Rifqi. Sedangkan lebarnya     lebih panjang sisi kebun apel pak Rifqi. Jika 

diketahui luas kebun pak Darma  adalah       , nyatakan luas kebun pak 

Darma dalam bentuk aljabar? 
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Lampiran 21 

 

KUNCI JAWABAN SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

MATEMATIS 

 

1. Mengevaluasi 

 Menemukan hal-hal penting dalam soal 

Diketahui: Umur ibu 3 kali lebih tua dari anaknya 

Selisih umur mereka 26 tahun 

Ditanya: Tentukan umur masing-masing dari ibu dan anak!  (3) 

 Mendeteksi  hal-hal penting dalam soal 

Menggunakan rumus pengurangan dan pembagian bentuk aljabar (3) 

 Menyelesaikan model matematika 

Jawab: 

Misalkan: umur anak    tahun, 

Maka umur ibunya    tahun.  

Selisih umur mereka adalah 26 tahun 

Penyelesaian:         

         

     
  

 
 

        tahun 

Umur ibu            tahun 

Jadi, umur anaknya 13 tahun dan umur ibunya 39 tahun (3) 
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2. Menyimpulkan 

 Menemukan fakta, data dan konsep 

Diketahui: 

a.                 

b.                      

c.                     

Ditanya: Tentukanlah pernyataan yang benar dari soal tersebut! (3) 

 Menyelesaikan model matematika 

Jawab: 

a.                  

         , Pernyataan benar 

b.                      

                  

            , Pernyataan salah 

c.                     

              

         , Pernyataan salah  (3) 

 Menyimpulkan penyelesaian 

Jadi pernyataan yang benar adalah soal (a)  (3) 

3. Menyintesisi: 

 Menemukan fakta ,data dan konsep 

Diketahui: Pak Aziz memiliki 10 sapi, 7 kambing, 5 ayam 

Pak Aziz menjual 4 sapi, 3 kambing, 2 ayam 

Pak Aziz membeli 2 sapi, 5 kambing, 7 ayam 



217 
 

Ditanya:  a. Nyatakan persoalan tersebut dalam bentuk aljabar! 

b. Tentukan jumlah sapi, kambing dan ayam yang dimiliki 

oleh pak Aziz!  (3) 

 Menghubungkan fakta, data dan konsep 

Menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar 

(3) 

 Menyimpulkan penyelesaian yang tepat 

a. Misal: Sapi     

Kambing     

Ayam     

Maka                                    

                                  

                        

                      

            

b. Jadi jumlah ternak yang dimiliki oleh pak Aziz adalah 8 ekor sapi, 

9 ekor kambing, dan 10 ekor ayam.  (3) 

4. Memecahkan masalah 

 Mengidentifikasi soal 

Diketahui:       yang memenuhi         dan          

Ditanya: Tentukan faktor dari bentuk aljabar                

  dengan memasukkan nilai   dan   yang telah ditemukan!  (3) 

 Merencanakan penyelesaian 

Menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk 

aljabar (3) 

 Menyelesaikan model matematika 

Jawab: 
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         di faktorkan menjadi:               

                                                                              

                                                                               

Diperoleh 2 persamaan yaitu        dan      , kemudian di 

eliminasi untuk mengetahui nilai   

             

          - 
   

                   

                                                                      
 

Substitusikan nilai    kepersamaan         

                                                                

                                                                           

                                                                               

Sehingga                                    

                                                                    

                                                                       

Jadi faktor dari                  adalah             
(3) 

 

5. Menganalisis 

 Menemukan dan memilih informasi yang penting dari soal 

Diketahui: Pak Rifqi dan pak Darma mempunyai kebun berbentuk 

persegi panjang. 

Ukuran panjang kebun semangka pak Darma      lebih 

panjang dari sisi kebun apel pak Rifqi. 

Lebarnya     lebih panjang sisi kebun apel pak Rifqi. 

Luas kebun pak Darma  adalah       . 

Ditanya: Nyatakan luas kebun pak Darma dalam bentuk aljabar? (3) 
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 Memilih strategi yang tepat  dalam menyelesaikan soal 

Menggunakan rumus perkalian dalam bentuk aljabar  (3) 

Jawab: 

Misalkan : Panjang sisi kebun apel pak Rifqi    

Panjang kebun semangka pak Darma 10 m lebih panjang dari panjang 

sisi kebun apel pak Rifqi       

Sedangkan lebarnya 3 m lebih panjang dari panjang sisi kebun apel 

pak rifqi      

Ditanya: Berapakah luas kebun pak Darma dalam bentuk aljabar? 

Luas    panjang   lebar 

                 

                                 

                                 

Jadi, luas kebun semangka pak Darma adalah              (3) 
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Lampiran 22 

 

Sumber : Novalia Dan Muhammad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan, 

Bandar Lampung. AURA 

TABEL NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 

N 
Taraf Signifikan 

N 
Taraf Signifikan 

N 
Taraf Signifikan 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 

4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330 

5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317 

6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 

7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 

8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286 

9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 

10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270 

11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263 

12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256 

13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230 

14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210 

15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 

16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 

17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 

18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128 

19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115 

20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105 

21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097 

22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091 

23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 

24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 

25 0.396 0.505 49 0.281 0.364   

  

  

  

  

  26 0.388 0.496 50 0.279 0.361 
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Lampiran 23 

TABEL NILAI KRITIS UJI LILIEFORS 

Ukuran 

Sampel (n) 

Tingkat signifikansi ( ) 

0.01 0.05 0.10 0.15 0.20 

4 0.417 0.381 0.352 0.319 0.300 

5 0.405 0.337 0.315 0.299 0.285 

6 0.364 0.319 0.294 0.277 0.265 

7 0.348 0.300 0.276 0.258 0.247 

8 0.331 0.285 0.261 0.244 0.233 

9 0.311 0.271 0.249 0.233 0.223 

10 0.294 0.258 0.239 0.224 0.215 

11 0.284 0.249 0.230 0.217 0.206 

12 0.275 0.242 0.223 0.212 0.199 

13 0.268 0.234 0.214 0.202 0.190 

14 0.261 0.227 0.207 0.194 0.183 

15 0.257 0.220 0.201 0.187 0.177 

16 0.250 0.213 0.195 0.182 0.173 

17 0.245 0.206 0.289 0.177 0.169 

18 0.239 0.200 0.184 0.173 0.166 

19 0.235 0.195 0.179 0.169 0.163 

20 0.231 0.190 0.174 0.166 0.160 

25 0.200 0.173 0.158 0.147 0.142 

30 0.187 0.161 0.144 0.136 0.131 

N > 30 
     

√ 
 

     

√ 
 

     

√ 
 

     

√ 
 

     

√ 
 

Sumber : Sudjana. 1992. Metode statistika. Bandung. Tarsito 
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Lampiran 24 

TABEL NILAI KRITIS DISTRIBUSI CHI KUADRAT (  ) 

dk 
Taraf Signifikansi 

50% 30% 20% 10% 5% 1% 

1 0.455 1.074 1.642 2.706 3.481 6.635 
2 0.139 2.408 3.219 3.605 5.991 9.210 

3 2.366 3,665 4.642 6.251 7.815 11.341 

4 3.357 4.878 5.989 7.779 9.488 13,277 

5 4.351 6.064 7.289 9.236 11.07 15.086 

6 5.348 7.231 8.558 10.645 12.592 16.812 

7 6.346 8.383 9.803 12.017 14. 017 18.475 

8 7.344 9.524 11.03 13.362 15.507 20.090 

9 8.343 10.656 12.242 14.648 16.919 21.666 

10 9.342 11.781 13.442 15.987 18.307 23.209 

11 10.341 12.899 14.631 17.275 19.675 24.725 

12 11.340 14.011 15.812 18.549 21.026 26.217 

13 12.340 15.19 16.985 19.812 22.368 27.688 

14 13.332 16.222 18.151 21.064 23.685 29.141 

15 14.339 17.322 19.311 22.307 24.996 30.578 

16 15.338 18.418 20.465 23542 26.292 32.000 

17 16.337 19.511 21.615 24.785 27.587 33.409 

18 17.338 20.601 22.760 26.028 28.869 34.805 

19 18.338 21.689 23.900 27.271 30.144 36.191 

20 19.3337 22.775 25.038 28.514 31.41 37.566 

21 20.337 23.858 26.171 29.615 32.671 38.932 

22 21.337 24.939 27.301 30.813 33.924 40.289 

23 22.337 26.018 28.429 32.007 35.172 41.638 

24 23.337 27.096 29.553 33.194 35.415 42.980 

25 24.337 28.172 30.675 34.382 37.652 44.314 

26 25.336 29.246 31.795 35.563 38.885 45.642 

27 26.336 30.319 32.912 36.741 40.113 46.963 

28 27.336 31.391 34.027 37.916 41.337 48.278 

29 28.336 32.461 35.139 39. 087 42.557 49.588 

30 29.336 33.530 36.250 40.256 43.775 50.892 

Sumber : Novalia Dan Muhammad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan, 

Bandar Lampung. AURA 
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Lampiran 25 

Tabel Nilai F Untuk Analisis Variansi (0,05) 

 

v2 

v1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 161.4 199.5 215.7 224.6 230.3 234.0 236.8 238.9 240.5 

2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 

9 5.12 4.26 3.86 6.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 

17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 

21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 

22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 

23 4.28 3.42 3.23 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 

24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 

26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 

27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 

28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 

29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 

40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 

60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 

64 3.99 3.14 2.75 2.52 2.36 2.24 2.16 2.08 2.03 

80 3.96 3.44 2.72 2.48 2.33 2.21 2.42 2.05 1.99 

120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.17 2.09 2.02 1.96 

 3.84 3.00s 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 

Sumber : Walpole, R. E. 1982. Introduction to statistics. New York : Macmillan Publishing Co, Inc 
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Lampiran 26 

TABEL NILAI Z POSITIF DAN NEGATIF 
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