
 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan pemahaman 

dan komunikasi matematis siswa yang mendapat pembelajaran kooperatif dengan 

teknik TPS lebih baik daripada siswa yang mendapat pembelajaran konvensional;  

apakah peningkatan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis siswa 

yang mendapat pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS lebih baik daripada 

siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. Berikut akan disajikan uraian 

mengenai hasil penelitian dan pembahasan. 

 

4.1 Hasil Pengolahan Data 

 Data yang diolah dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data pretes dan 

postes  kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis siswa, hasil observasi 

selama proses pembelajaran di kelas eksperimen, angket untuk siswa, dan angket 

untuk guru. 

 

4.1.2 Hasil Pretes Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematis 

Siswa  Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Pengolahan data pretes kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

awal sebelum memperoleh pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS di kelas 

eksperimen, dan sebelum memperoleh pembelajaran konvensional di kelas 
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kontrol. Setelah dilakukan pengolahan data hasil pretes kemampuan pemahaman 

dan komunikasi matematis, diperoleh skor terendah (�min), skor tertinggi (�maks), 

rata-rata ����, dan deviasi standar (s) data pretes kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Skor Data Pretes  

Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Jenis 
Kemampuan 

Skor 
Ideal 

Kelas eksperimen Kelas Kontrol 
�min �maks �� s �min �maks �� s 

Pemahaman 
matematis 

20 2 6 3,69 0,93 2 5 3,41 2,10 

Komunikasi 
matematis 

20 2 6 3,50 1,16 2 5 3,250 0,98 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas kemampuan pemahaman matematis kelas 

eksperimen dan kontrol hampir sama. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai skor 

terendah, skor tertinggi, dan skor rata-rata kedua kelas yang hampir sama. Jika 

dibandingkan dengan skor ideal (20), maka rata-rata skor kelas eksperimen adalah 

18,45% dan kelas kontrol adalah 17,5%.  

Demikian pula kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen tidak 

jauh berbeda dengan kelas kontrol. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai skor 

terendah, skor tertinggi, dan skor rata-rata kedua kelas yang hampir sama. Jika 

dibandingkan dengan skor ideal (20), maka rata-rata skor kelas eksperimen adalah 

17,5% dan kelas kontrol adalah 16,25%.  
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Analisis selanjutnya adalah untuk mengetahui benar tidaknya kemampuan 

awal pemahaman dan komunikasi matematis antara kelas eksperimen dan kontrol 

yang relatif sama, perlu dilakukan uji kesamaan rata-rata. Sebelum uji kesamaan 

rata-rata, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan homogenitas varians. 

Pengujian normalitas menggunakan SPSS 13.0 for Windows. Kriteria 

pengujian adalah bila nilai signifikansi kurang dari 1

2
�  maka distribusinya tidak 

normal, sedangkan bila nilai signifikansi lebih besar dari 1

2
�  maka distribusinya 

adalah normal.  

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS 13.0 for Windows. 

Setelah diolah, ternyata nilai signifikansi output SPSS uji  data pretes kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematis kedua kelas lebih besar daripada 0,025. 

Jadi H0 diterima, artinya data yang diperoleh berasal dari populasi berdistribusi 

normal. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.2. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran E.  

Tabel 4.2 
Uji Normalitas Skor Pretes 

Aspek 
Kemampuan 

Kelompok 
Sig. 

 
Kesimpulan Keterangan 

Pemahaman 
Matematis 

Eksperimen 0,052 Terima H0 Normal 

Kontrol 0,198 Terima H0 Normal 

Komunikasi 
Matematis 

Eksperimen 1,275 Terima H0 Normal 

Kontrol 0,078 Terima H0 Normal 
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Pada Tabel 4.2 untuk kedua aspek  nilai  signifikansi output SPSS lebih 

besar dari 1

2
�,  dengan demikian hipotesis H0 diterima, artinya bahwa:  

1) populasi skor pretes kemampuan pemahaman matematis kelompok 

eksperimen dan kontrol keduanya berdistribusi normal. 

2) populasi skor pretes kemampuan komunikasi matematis kelompok 

eksperimen dan kontrol keduanya berdistribusi normal.  

 

Setelah dilakukan uji normalitas, dilanjutkan uji homogenitas variansi 

yang bertujuan untuk menguji variansi populasi skor kelas eksperimen dan kontrol 

homogen atau tidak. Untuk uji homogenitas menggunakan SPSS 13.0 for 

Windows,  dengan kriteria pengujian jika nilai signifikansi output SPSS lebih kecil 

dari 1
2

�  maka distribusinya tidak homogen, sedangkan jika nilai signifikansinya 

lebih besar dari 1

2
�   maka distribusi kedua varians homogen.  

Untuk pengujian ini, pasangan hipotesis nol dan tandingannya adalah: 

H0  :   	

2  =  	�

2 , variansi populasi skor kelas eksperimen dan kontrol homogen. 

H1 : 	

2 ≠ 	�

2, variansi populasi skor kelas eksperimen dan kontrol tidak   

homogen. 

Setelah diolah menggunakan SPSS 13.0 for Windows, ternyata nilai 

signifikansi pada kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis lebih besar  

dari 0,025. Jadi H0 diterima artinya variansi populasi skor kelas eksperimen dan 

kontrol homogen. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel 4.3. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran E. 
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Tabel 4.3 
Uji Homogenitas Varians Skor Pretes 

Aspek 
Kemampuan 

Kelompok 
Varians 

(S2) 
Sig Kesimpulan Keterangan 

Pemahaman 
Matematis 

Eksperimen 0,867 
0,428 Terima H0 Homogen 

Kontrol 1,023 

Komunikasi 
Matematis 

Eksperimen 1,35 
0,285 Terima H0 Homogen 

Kontrol 0,968 

 Pada Tabel 4.3 ternyata:  

1) pada aspek pemahaman matematis, nilai signifikansi output SPSS lebih 

besar dari    
�

�
�   maka H0 diterima artinya varians populasi skor 

kemampuan pemecahan masalah matematis kedua kelompok homogen. 

2) pada aspek komunikasi matematis, nilai signifikansi output SPSS lebih 

besar dari   
�

�
�   maka H0 diterima artinya varians populasi skor 

kemampuan komunikasi matematis kedua kelompok homogen.  

Uji kesamaan rata-rata skor pretes bertujuan  untuk mengetahui bahwa 

tidak ada perbedaan yang signifikan pada kemampuan awal siswa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Rangkuman hasil uji normalitas dan uji 

homogenitas disajikan pada Tabel 4.4 berikut. 
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Tabel 4.4 
Rekapitulasi Uji Normalitas dan Homogenitas Skor Pretes 

Aspek 
Kemampuan 

Hasil uji Normalitas Hasil uji 
Homogenitas 

Uji yang 
digunakan Eksperimen Kontrol 

Pemahaman 
Matematis 

Normal Normal Homogen Uji-t 

Komunikasi 
Matematis 

Normal Normal Homogen Uji-t 

Dari Tabel 4.4 di atas diketahui kedua aspek memenuhi syarat normalitas 

dan homogenitas, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa skor pretes 

berdistribusi normal dan variansnya homogen sehingga uji kesamaan rata-rata  

dengan uji-t.  

Perhitungan uji-t menggunakan SPSS 13.0 for Windows pada taraf 

konfidensi 95% atau pada  signifikansi � = 0,05 untuk menguji hipotesis H0 dan 

tandingannya H1 sebagai berikut: 

H0 : �� = ��    Tidak terdapat perbedaan kemampuan awal pada aspek 

pemahaman dan komunikasi matematis siswa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

H1 : �
1

≠ �
2
 Terdapat perbedaan kemampuan awal pada aspek 

pemahaman dan komunikasi matematis siswa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Kriteria pengujian ialah: terima H0 jika nilai signifikansi output SPSS lebih besar 

dari  1

2
�, tolak H0 jika nilai signifikansi output SPSS lebih kecil dari 1

2
�. 
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Rangkuman hasil perhitungan dari output SPSS ditunjukkan pada Tabel 4.5. Hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran E. 

 
Tabel 4.5 

Uji Kesamaan Rata-rata Skor Pretes 

Aspek 
Kemampuan 

Kelompok Mean St. Dev ������� Sig. 
 

Kesimpulan Keterangan 

Pemahaman 
Matematis 

Eksperimen 3,69 0,931 
1,157 0,252 Terima H0 

Tidak ada 
perbedaan Kontrol 3,41 1,012 

Komunikasi 
Matematis 

Eksperimen 3,50 1,164 
0,928 0,357 Terima H0 

Tidak ada 
perbedaan Kontrol 3,25 0,984 

  
Dari Tabel 4.5  ternyata:  

(1) pada aspek pemahaman matematis,  nilai signifikansi output SPSS 

lebih besar dari  1

2
�  maka hipotesis H0 diterima artinya tidak terdapat 

perbedaan kemampuan awal pada aspek pemahaman matematis siswa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

(2) pada aspek komunikasi matematis nilai  signifikansi output SPSS 

lebih besar dari  1

2
�  maka hipotesis H0 diterima artinya tidak terdapat 

perbedaan kemampuan awal pada aspek komunikasi matematis siswa 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa sebelum diberi perlakuan, kedua 

kelompok memiliki kemampuan yang setara pada aspek pemahaman dan 

komunikasi matematis.  
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4.1.2 Hasil Postes Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematis 

Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Postes diberikan kepada siswa setelah seluruh kegiatan pembelajaran 

selesai dilakukan. Hasil pengolahan data disajikan pada statistik deskriptif pada 

Tabel 4.5. Data lengkap hasil postes disajikan pada lampiran D. 

Tabel 4.6  
Statistik Deskriptif Skor Data Postes  

Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Kelas Eksperimen dan Kontrol 
 

Jenis 
Kemampuan 

Skor 
Ideal 

Kelas eksperimen Kelas Kontrol 
�min  �maks �� s �min �maks �� s 

Pemahaman 
Matematis 

20 10 17 13,250 1,814 8 15 11,625 1,408 

Komunikasi 
Matematis 

20 7 15 11,688 1,635 7 13 9,906 1,553 

 

Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa skor maksimal kemampuan pemahaman 

matematis siswa kelas eksperimen (17) lebih tinggi daripada kelas kontrol (15). 

Untuk kemampuan komunikasi matematis, skor maksimal siswa kelas eksperimen 

(15) juga lebih tinggi daripada kelas kontrol (13). 

Tabel ini juga memberi gambaran bahwa nilai rata-rata postes kemampuan 

pemahaman matematis siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Rata-rata skor kelas eksperimen adalah 13,250 sedangkan kelas kontrol adalah 

11,625 dari skor ideal 20. Jika dibandingkan dengan skor ideal, maka rata-rata 

skor kelas eksperimen adalah 66,25 % dari skor ideal sedangkan kelas kontrol 

adalah 58,125% dari skor ideal. 
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Demikian pula dengan hasil postes kemampuan komunikasi matematis, 

nilai rata-rata siswa kelas eksperimen terlihat lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Rata-rata skor kelas eksperimen adalah 11,688 sedangkan kelas kontrol adalah  

9,906 dari skor ideal 20. Jika dibandingkan dengan skor ideal, maka rata-rata skor 

kelas eksperimen adalah  58,44% dari skor ideal sedangkan kelas kontrol adalah  

49,53% dari skor ideal.  

Untuk melihat signifikan tidaknya perbedaan tersebut, perlu dilakukan uji 

perbedaan rata-rata. Namun sebelum menetukan tes statistik yang digunakan 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan homogenitas varians (Sudjana, 

2005).  

Pengujian normalitas menggunakan SPSS 13.0 for Windows. Kriteria 

pengujian adalah bila nilai signifikansi kurang dari  1

2
�  maka distribusinya tidak 

normal, sedangkan bila nilai signifikansi lebih besar dari  1

2
� maka distribusinya 

adalah normal.   

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS 13.0 for Windows. 

Setelah diolah, ternyata nilai signifikansi output SPSS data postes kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematis kedua kelas lebih besar daripada 0,025. 

Jadi H0 diterima, artinya data yang diperoleh berasal dari populasi berdistribusi 

normal. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.7. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran E.  

 



67 

 

 

Tabel 4.7 
Uji Normalitas Skor Postes 

Aspek 
Kemampuan 

Kelompok 
Sig. 

 
Kesimpulan Keterangan 

Pemahaman 
Matematis 

Eksperimen 0,655 Terima H0 Normal 

Kontrol 0,298 Terima H0 Normal 

Komunikasi 
Matematis 

Eksperimen 0,286 Terima H0 Normal 

Kontrol 0,249 Terima H0 Normal 

Pada Tabel 4.7 untuk kedua aspek  nilai signifikansi output SPSS lebih 

besar dari   
�

�
� dengan demikian hipotesis H0 diterima, artinya bahwa: 

1) populasi skor postes kemampuan pemahaman matematis kelompok 

eksperimen dan kontrol keduanya berdistribusi normal. 

2) populasi skor postes kemampuan komunikasi matematis kelompok 

eksperimen dan kontrol keduanya berdistribusi normal. 

Jadi, populasi skor postes kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis  

kelompok ekperimen dan kontrol berdistribusi normal.  

Selanjutnya, untuk menguji homogenitas variansi populasi skor kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada data postes kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis, dilakukan uji homogenitas. Pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan SPSS 13.0 for Windows. Kriteria pengujian jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari  1
2

� maka distribusinya tidak homogen, sedangkan 

jika nilai signifikansinya lebih besar dari 1

2
� maka distribusi kedua varians 

homogen. 



68 

 

 

Pada pengolahan data postes ini, pasangan hipotesis nol dan tandingannya 

yang akan diuji adalah: 

H0  :   	1
2  =  	2

2 ,   variansi populasi skor kelas eksperimen dan kontrol homogen. 

H1 : 	1
2 ≠ 	2

2, variansi populasi skor kelas eksperimen dan kontrol tidak   

homogen. 

Hasil perhitungan untuk uji homogenitas data postes kemampuan 

pemahaman dan komunikasi matematis disajikan pada tabel 4.8. Hasil 

perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran E.  

Tabel 4.8 
Uji Homogenitas Varians Skor Postes 

Aspek 
Kemampuan 

Kelompok Sig. Kesimpulan Keterangan 

Pemahaman 
Matematis 

Eksperimen 
0,452 Terima H0 Homogen 

Kontrol 

Komunikasi 
Matematis 

Eksperimen 
0,873 Terima H0 Homogen 

Kontrol 

  
   

 Pada Tabel 4.8 ternyata:  

1) pada aspek pemahaman matematis, nilai signifikansi output SPSS lebih 

besar dari  0,025 maka H0 diterima artinya varians populasi skor 

kemampuan pemahaman matematis kedua kelompok homogen.  

2) pada aspek komunikasi matematis, nilai signifikansi output SPSS lebih 

besar dari  0,025  maka H0 diterima artinya varians populasi skor 

kemampuan komunikasi matematis kedua kelompok homogen.  
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Jadi, varians populasi skor postes kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis kelompok ekperimen dan kelompok kontrol homogen. 

Uji perbedaan rata-rata skor postes dilakukan untuk membuktikan bahwa 

kemampuan akhir kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. 

Jenis statistik uji yang digunakan disesuaikan dengan uji normalitas dan uji 

homogenitas yang dirangkum  pada Tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 

Rekapitulasi Uji Normalitas dan Homogenitas Skor Postes 

Aspek 
Kemampuan 

Hasil uji Normalitas 
Hasil uji 

Homogenitas 
Uji yang 

digunakan 
Eksperimen Kontrol 

Pemahaman 
Matematis 

Normal Normal Homogen Uji-t 

Komunikasi 
Matematis 

Normal Normal Homogen Uji-t 

 

Dari Tabel 4.9 di atas diketahui data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal dan kedua variansi populasi homogen, maka dilanjutkan uji 

perbedaan rata-rata dengan menggunakan uji-t.  

Pengujian Hipotesis 1: 

“Kemampuan pemahaman matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

kooperatif dengan teknik TPS lebih baik daripada kemampuan pemahaman 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran biasa.” 

Berdasarkan hipotesis penelitian yang diajukan tersebut, maka hipotesis 

nol (H0) yang akan diuji adalah: 
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H0 : �� = ��    Tidak ada perbedaan kemampuan pemahaman matematis 

siswa kelompok eksperimen dan kontrol. 

H1 : �
1

> �
2
 Kemampuan pemahaman matematis siswa kelompok 

eksperimen lebih baik daripada kelompok  kontrol. 

Kriteria pengujian: tolak H0 jika nilai signifikansi output SPSS  kurang dari 

�,  terima H0 jika nilai signifikansi output SPSS lebih besar dari �. 

Pengujian Hipotesis 2: 

“Kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

kooperatif dengan teknik TPS lebih baik daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran biasa.” 

Berdasarkan hipotesis penelitian yang diajukan tersebut, maka hipotesis 

nol (H0) yang akan diuji adalah: 

H0 : �� = ��    Tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelompok eksperimen dan kontrol. 

H1 : �
1

> �
2
 Kemampuan komunikasi matematis siswa kelompok 

eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. 

Kriteria pengujian: tolak H0 jika nilai signifikansi output SPSS  kurang dari 

�,  terima H0 jika nilai signifikansi output SPSS lebih besar dari �. 

 

Pengujian hipotesis H0 dan tandingannya H1 dengan uji satu arah pada 

tingkat konfidensi 95% atau taraf signifikansi � = 0,05. Rangkuman hasil 

perhitungan SPSS ditunjukkan pada Tabel 4.10. Hasil perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat di Lampiran E. 



71 

 

 

Tabel 4.10 
Uji Perbedaan Rata-rata Skor Postes 

Aspek 
Kemampuan 

Kelompok Mean 
St. 

Dev 
 ������� 

 
Sig. 

 
Kesimpulan 

Pemahaman 
Matematis 

Eksperimen 13,250 1,814 

6,125 0,000 Tolak H0 

Kontrol 11,625 1,408 

Komunikasi 
Matematis 

Eksperimen 11,688 1,635 

4,469 0,000 Tolak H0 

Kontrol 9,906 1,553 

  

Pada Tabel 4.10. untuk kedua aspek, nilai signifikansi output SPSS kurang 

dari  � maka, hipotesis H0 ditolak, dengan demikian hipotesis H1 yang merupakan 

hipotesis penelitian diterima.  Jadi,  

(1) pada aspek pemahaman matematis, dengan rata-rata skor kelompok 

eksperimen X� = 13,25  dan kelompok kontrol X� = 11,626 disimpulkan bahwa: 

“Kemampuan pemahaman matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

kooperatif dengan teknik TPS lebih baik daripada kemampuan pemahaman 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran biasa.”  

(2) pada aspek komunikasi matematis, dengan rata-rata skor kelompok 

eksperimen X� = 11,688 dan kelompok kontrol X� = 9,906 disimpulkan bahwa 

“Kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

kooperatif dengan teknik TPS lebih baik daripada kemampuan komunikasi 

matematis  siswa yang memperoleh pembelajaran biasa.”   
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4.1.3 Hasil Gain Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematis Kelas 

Eksperimen dan Kontrol 

Untuk mengetahui mutu peningkatan kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif dengan 

teknik TPS pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas 

kontrol, dilakukan dengan menggunakan gain ternormalkan pada kedua 

kelompok. Statistik deskriptif data gain ternormalkan disajikan pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 
Statistik Deskriptif Data Gain Ternormalkan 

Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Kelas Eksperimen dan Kontrol 
 

Jenis 
Kemampuan 

Kelas eksperimen Kelas Kontrol 
!min !maks !� s !min !maks !� s 

Pemahaman 
Matematis 

0,375 0,786 0,589 0,101 0,333 0,667 0,497 0,069 

Komunikasi 
Matematis 

0,278 0,643 0,499 0,079 0,235 0,533 0,399 0,073 

 

Pada Tabel 4.11 tampak bahwa peningkatan kemampuan pemahaman 

matematis kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hal ini terlihat dari 

nilai skor terendah, skor tertinggi, dan skor rata-rata kelas  eksperimen yang lebih 

tinggi daripada kelas kontrol. Demikian juga kemampuan komunikasi matematis 

siswa SMP  kelas eksperimen, mengalami peningkatan lebih baik daripada kelas 

kontrol. Peningkatan tersebut, dapat dilihat dari tingginya nilai skor terendah, skor 

tertinggi, dan skor rata-rata pada kelas  eksperimen daripada kelas kontrol.  

Tabel ini juga memberi gambaran bahwa nilai rata-rata gain kemampuan 

pemahaman matematis siswa kelas eksperimen (0,589) lebih tinggi daripada kelas 
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kontrol (0,497). Perbedaan rata-rata di antara keduanya adalah 15,62% terhadap 

rata-rata gain kelas eksperimen. Demikian juga pada kemampuan komunikasi 

matematis, nilai rata-rata gain ternormalkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas eksperimen (0,499) lebih tinggi daripada kelas kontrol (0,399). 

Berdasarkan klasifikasi dari Hake (Guntur, 2004), rata-rata gain tenormalkan 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berada pada kategori sedang.  

 Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa  peningkatan 

kemampuan pemahaman dan komunikasi kelas eksperimen lebih baik daripada 

kelas kontrol. Tingkat signifikasi perbedaan kemampuan tersebut, perlu dilakukan 

diuji perbedaan rata-rata. Sebelum menentukan tes statistik yang akan digunakan, 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan homogenitas varians 

Pengujian normalitas  menggunakan SPSS 13.0 for Windows. Kriteria 

pengujian adalah bila nilai signifikansi kurang dari 1

2
� maka distribusinya tidak 

normal, sedangkan bila nilai signifikansi lebih besar dari  1

2
� maka distribusinya 

adalah normal.   

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

 Setelah diolah, ternyata nilai signifikansi data gain ternormalkan 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis kedua kelas lebih besar 

daripada 0,025. Jadi H0 diterima, artinya data yang diperoleh berasal dari populasi 

berdistribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.12. Hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran E.  
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Tabel 4.12 
Uji Normalitas Skor Gain Ternormalkan 

Aspek 
Kemampuan 

Kelompok 
Sig. 

 
Kesimpulan Keterangan 

Gain 
ternormalkan 
Pemahaman 
Matematis 

Eksperimen 0,655 Terima H0 Normal 

Kontrol 0,298 Terima H0 Normal 

Gain 
ternormalkan  
Komunikasi 
Matematis 

Eksperimen 0,286 Terima H0 Normal 

Kontrol 0,249 Terima H0 Normal 

 Pada Tabel 4.12. untuk kedua aspek nilai  signifikansi output SPSS lebih 

besar dari  
�

�
� dengan demikian H0 diterima, artinya  bahwa:  

1. populasi skor gain ternormalkan kemampuan pemahaman matematis 

kelompok eksperimen dan kontrol keduanya berdistribusi normal.  

2. populasi skor gain ternormalkan kemampuan komunikasi matematis 

kelompok eksperimen dan kontrol keduanya berdistribusi normal.  

Jadi, populasi skor gain ternormalkan kemampuan pemahaman dan komunikasi 

matematis kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. 

Selanjutnya, untuk menguji homogenitas variansi populasi skor gain 

ternormalkan kelas eksperimen dan kelas kontrol, dilakukan uji homogenitas. 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS 13.0 for Windows. 

Kriteria pengujian jika nilai signifikansi lebih kecil dari 1

2
� maka distribusinya 

tidak homogen, sedangkan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 1
2

� maka 

distribusi kedua varians homogen Trihendradi (2009). 

Hipotesis nol dan tandingannya yang akan diuji adalah: 
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H0 : 	1
2 = 	2

2  Varians populasi skor kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol homogen 

H1 : 	1
2 ≠ 	2

2 Varians populasi skor kedua kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol tidak homogen 

Dengan  	1
2 = Varians populasi kelompok eksperimen 

  	2
2  = Varians populasi kelompok kontrol 

Rangkuman perhitungan uji homogenitas varians dari output SPSS 13,0 

ditunjukkan pada Tabel 4.13. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran E. 

Tabel 4.13 
Uji Homogenitas Varians Skor Gain Ternormalkan 

Aspek 
Kemampuan 

Kelompok Sig. Kesimpulan Keterangan 

Gain 
ternormalkan 
Pemahaman 
Matematis 

Eksperimen 

0,933 Terima H0 Homogen 

Kontrol 

Gain 
ternormalkan 
Komunikasi 
Matematis 

Eksperimen 

0,832 Terima H0 Homogen 

Kontrol 

  
  

Pada Tabel 4.13 di atas:  

1. untuk aspek pemahaman matematis nilai signifikansi output SPSS lebih 

besar dari 0,025 maka H0 diterima artinya varians populasi skor 

kemampuan pemahaman matematis kedua kelompok homogen.  
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2. untuk aspek komunikasi matematis nilai signifikansi output SPSS lebih 

besar dari  0,025  maka H0 diterima artinya varians populasi skor 

kemampuan komunikasi matematis kedua kelompok homogen.  

Jadi, varians populasi skor gain ternormalkan kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis kelompok eksperimen dan kelompok kontrol homogen. 

Dari hasil uji normalitas dan homogenitas tersebut, tes statistik yang 

digunakan adalah uji-t. Uji perbedaan rata-rata yang dilakukan juga merupakan 

pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini. Dengan demikian, uraian 

berikut memaparkan secara lengkap pengujian hipotesis yang berkaitan dengan 

nilai rata-rata gain ternormalkan kemampuan pemahaman dan komunikasi 

matematis siswa kelas eksperimen dan kontrol. 

Pengujian Hipotesis 3:  

 “Peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS lebih baik daripada kemampuan 

pemahaman matematis siswa yang memperoleh pembelajaran biasa.” 

Berdasarkan hipotesis penelitian yang diajukan tersebut, maka hipotesis 

nol (H0) yang akan diuji adalah: 

H0 : �� = ��    Tidak ada perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman 

matematis siswa kelompok eksperimen dan kontrol. 

H1 : �
1

> �
2
 Peningkatan kemampuan pemahaman matematis kelompok 

eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. 

Kriteria pengujian: tolak H0 jika nilai signifikansi output SPSS  kurang dari 

�,  terima H0 jika nilai signifikansi output SPSS lebih besar dari �. 
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 Pengujian Hipotesis 4: 

 “Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran model kooperatif dengan teknik TPS lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran biasa.” 

Berdasarkan hipotesis penelitian yang diajukan tersebut, maka hipotesis 

nol (H0) yang akan diuji adalah: 

H0 : �� = ��    Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelompok eksperimen dan 

kontrol. 

H1 : �
1

> �
2
 Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok 

kontrol. 

Kriteria pengujian: tolak H0 jika nilai signifikansi output SPSS  kurang dari 

�,  terima H0 jika nilai signifikansi output SPSS lebih besar dari �. 

 

Pengujian hipotesis H0 dan tandingannya H1 dengan uji satu arah pada 

tingkat konfidensi 95% atau taraf signifikansi � = 0,05. Rangkuman hasil 

perhitungan ditunjukkan pada Tabel 4.14. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran E. 
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Tabel 4.14. 

Uji Perbedaan Rata-Rata Skor Gain Ternormalkan 

  

Pada Tabel 4.14. untuk kedua aspek, nilai signifikansi output SPSS kurang dari  � 

maka, hipotesis H0 ditolak, dan hipotesis H1 yang merupakan hipotesis penelitian 

diterima.  Jadi,   

(1) pada aspek pemahaman matematis, dengan rata-rata skor gain 

ternormalkan kelompok eksperimen  X� = 0,589 dan kelompok kontrol 

X� = 0,497 disimpulkan bahwa: “Peningkatan kemampuan pemahaman 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe dengan 

teknik TPS secara signifikan lebih baik daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran biasa.  

(2) pada aspek komunikasi matematis, dengan rata-rata skor gain 

ternormalkan kelompok eksperimen  X� = 0,499 dan kelompok kontrol 

X� = 0,399  disimpulkan bahwa: “Peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif dengan teknik 

Aspek 
Kemampuan 

Kelompok Mean St. Dev ������� 
 

Sig  
 

Kesimpulan 

Pemahaman 
Matematis 

Eksperimen 0,589 0,101 

4,285 0,000 Tolak H0 

Kontrol 0,497 0,067 

Komunikasi 
Matematis 

Eksperimen 0,499 0,079 

5,262 0,000 Tolak H0 

Kontrol 0,399 0,073 
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TPS secara signifikan lebih baik daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran biasa.”   

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari uji hipotesis di atas, diketahui 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata skor gain ternormalkan  

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Rata-rata peningkatan kemampuan 

gain ternormalkan siswa pada aspek pemahaman dan komunikasi matematis 

secara signifikan kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. 

sebagai pengaruh perlakuan yang berbeda yaitu pembelajaran model kooperatif 

dengan teknik TPS kepada siswa kelompok eksperimen dan pembelajaran 

konvensional kepada kelompok kontrol. 

4.1.4. Hasil Angket untuk Siswa 

 Angket untuk siswa diberikan kepada kelas eksperimen setelah 

keseluruhan proses pembelajaran selesai. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

sikap siswa terhadap pembelajaran matematika di sekolah, sikap siswa terhadap 

model pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS, dan sikap siswa terhadap soal-

soal pemahaman dan komunikasi matematis yang diberikan. Sikap siswa 

dinyatakan positif jika rata-rata skor sikap lebih besar dari skor netral. Sebaliknya 

sikap  dinyatakan negatif jika rata-rata skor sikap kurang dari skor netral. 

 

a. Sikap Siswa terhadap Pembelajaran Matematika 

Sikap siswa terhadap pembelajaran mattematika yang dianalisis yaitu 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran matematika di sekolah (pernyataan nomor 

1,) dan tanggapan siswa terhadap cara guru mengajar matematika (pernyataan 4). 
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Hasil penyebaran skala sikap dan skor tiap alternatif jawaban dapat dilihat pada 

Tabel 4.15. 

Tabel 4.15. 
Sikap Siswa terhadap Pembelajaran Matematika di Sekolah 

 
Askep yang 

Diukur 
Indikator No dan 

Sifat 
Frekuensi dan Skor Skor Netral Skor Sikap 

STS TS S SS Item Kelas Item Kelas 

Sikap siswa 
terhadap 
pembelajaran  
matematika di 
sekolah 

Tanggap
an siswa 
terhadap 
pelajaran 
matemati
ka 

1 
Positif 

2 7 15 8 
2,50 

2,54 

2,91 

2,98 

1 2 3 4 
2 

Positif 
2 6 11 13 

2,50 3,09 
1 2 3 4 

3 
Positif 

2 23 4 3 
2,75 2,81 

5 3 2 1 
Tanggap
an siswa 
terhadap 
cara guru 
mengajar 

4 
Positif 

3 3 17 9 
2,50 3,00 

1 2 3 4 
5 

Negatif 
9 17 4 2 

2,50 3,03 
4 3 2 1 

 

Tabel di atas memberi gambaran bahwa pada umumnya siswa bersikap 

positif terhadap pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari besarnya skor 

sikap siswa yaitu 2,98. Skor ini lebih besar dari skor netral yaitu 2,54. Ini artinya 

siswa lebih banyak menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran matematika 

di sekolah daripada bersikap netral, sehingga rata-rata dari sikap siswa lebih besar 

daripada sikap netralnya. 

Indikator tanggapan sikap siswa terhadap pembelajaran matematika juga 

menunjukkan hal yang positif. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran jawaban 

siswa pada pernyataan nomor 1 (matematika dapat membantu saya dalam mata 

pelajaran lain), sebanyak 23 siswa  yang menyatakan setuju dan sangat setuju,  

sedangakan 9 siswa  menyatakan setuju dan  tidak setuju. Begitu pula dengan 

pernyataan nomor 2 (matematika bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari 
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sehingga perlu dipelajari oleh setiap orang), sebanyak 24 orang menyatakan setuju 

dan sangat setuju, dan 8 orang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Untuk mengetahui sikap siswa terhadap cara guru mengajar dapat dilihat 

dari tanggapan siswa pada pernyataan nomor 4 (cara guru mengajar membuat saya 

lebih semangat untuk belajar matematika). Tanggapan siswa adalah sebanyak 26 

siswa menyatakan setuju dan sangat setuju, sedangkan 6 siswa menyatakan tidak 

setuju dan sangat tidak setuju. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran matematika sebagian besar bersikap positif. Demikian juga 

tanggapan siswa terhadap cara guru mengajar matematika menunjukkan sikap 

yang  positif. 

 

b. Sikap Siswa terhadap Pembelajaran Kooperatif dengan Teknik TPS 

Sikap siswa siswa terhadap model pembelajaran kooperatif dengan teknik 

TPS yang dianalisis adalah tanggapan siswa terhadap model pembelajaran 

kooperatif dengan teknik TPSi dan tanggapan siswa terhadap peran guru. Hasil 

penyebaran skala sikap skor tiap alternatif jawaban disajikan Tabel 4.16.       
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Tabel 4.16. 

Sikap Siswa terhadap Model Pembelajaran Kooperatif dengan Teknik TPS 

 
Askep yang 

Diukur 
Indikator No dan 

Sifat 
Frekuensi dan Skor Skor Netral Skor Sikap 

STS TS S SS Item Kelas Item Kelas 
 
 
 
 
 
 
Sikap siswa 
terhadap 
model 
pembelajaran 
kooperatif 
dengan 
teknik TPS 

 
 
 
 
Tanggapan 
siswa 
terhadap 
model 
pembelajaran 
kooperatif 
dengan teknik 
TPS 

6 
Negatif 

5 19 7 1 2,75 
  

2,52 

3,03 
  

2,96 

5 3 2 1 
7 

Positif 
2 8 17 5 2,50 

  
2,81 
  1 2 3 4 

8 
Negatif 

7 18 6 1 2,50 
  

2,97 
  4 3 2 1 

9 
Negatif 

4 18 7 3 2,50 
  

2,81 
  4 3 2 1 

10 
Positif 

3 3 18 8 2,50 
  

2,97 
  1 2 3 4 

11 
Positif 

4 9 12 7 2,50 
  

2,81 
  1 2 3 4 

12 
Positif 

3 3 21 5 2,50 
  

2,91 
  1 2 3 4 

Tanggapan 
siswa 
terhadap 
peran guru  

13 
Positif 

3 5 13 11 2,50 
  

3,00 
  1 2 3 4 

14 
Negatif 

6 20 4 2 2,50 
  

3,03 
  4 3 2 1 

 

Berdasarkan Tabel 4.16. sikap siswa terhadap pembelajaran kooperatif 

dengan teknik TPS bersikap positif. Rata-rata skor sikap siswa (2,96) lebih besar 

daripada rata-rata skor netral (2,52). Jadi, secara umum siswa bersikap positif 

terhadap model pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS. 

Tanggapan siswa terhadap model pembelajaran kooperatif dengan teknik 

TPS juga bersikap positif. Dari pernyataan nomor 7 (belajar berkelompok 

memudahkan saya memahami materi yang diajarkan) sebanyak 23 siswa  yang 

menyatakan sangat setuju dan setuju, sedangkan 9 siswa  yang menyatakan tidak 

setuju dan sangat sangat setuju. Demikian juga tanggapan siswa terhadap peran 

guru dalam model pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS bersikap positif. 

Penyebaran jawaban siswa dari pernyataan nomor 14 (cara guru yang hanya 

membantu seperlunya saja membuat kelompok saya mengalami kesulitan). Ada 5 



83 

 

 

siswa  yang menyatakan sangat setuju dan setuju, 27 siswa  yang menyatakan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju 

Dari hasil interpretasi pernyataan-pernyataan tanggapan siswa terhadap 

model pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS, dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar siswa bersikap positif. Demikian juga juga tanggapan siswa 

terhadap peran guru dalam model pembelajaran koopertif dengan teknik TPS, 

siswa bersikap positif. 

 

c. Sikap Siswa terhadap Soal-soal Pemahaman dan Komunikasi Matematis 

Sikap siswa terhadap pengaruh pembelajaran kooperatif dengan teknik 

TPS  dengan peningkatan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis 

dianalisis untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pendekatan advokasi. 

Untuk mengetahui tanggapan siswa tersebut, berikut disajikan hasil penyebaran 

skala sikap dan alternatif jawaban pada Tabel 4.17.  

Tabel 4.17. 
Sikap Siswa terhadap Soal-soal Pemahaman dan Komunikasi Matematis 

Askep yang 
Diukur 

Indikator No dan 
Sifat 

Frekuensi dan Skor Skor Netral Skor Sikap 
STS TS S SS Item Kelas Item Kelas 

 
 
 
Sikap siswa 
terhadap 
soal-soal 
pemahaman 
dan 
komunikasi 
matematis 

 
 
 
Tanggapan 
siswa 
terhadap 
soal-soal 
pemahaman 
dan 
komunikasi 
matematis 

15 
Positif 

2 6 15 9 2,50 
 

2,57 

3,06 
 

2,99 

1 2 3 4 
16 

Positif 
4 14 7 7 2,50 

 
2,88 

 1 3 3 4 
17 

Negatif 
23 14 0 1 2,50 

 
2,97 

 4 2 2 1 
18 

Negatif 
3 21 7 1 

2,75 
2,91 

 5 3 2 1 
19 

Negatif 
4 22 5 1 

2,75 3,03 
5 3 2 1 

20 
Positif 

1 7 13 11 
2,50 3,06 

1 2 3 4 
21 

Negatif 
8 18 3 3 

2,50 2,97 
4 3 2 1 
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Secara umum sikap siswa terhadap soal-soal pemahaman dan komunikasi 

matematis adalah positif. Hal ini dilihat dari Tabel 4.17. rata-rata skor sikap siswa 

(2,99) lebih besar daripada rata-rata skor netral (2,57). Ini artinya, siswa lebih 

banyak menunjukkan sikap positifnya terhadap soal-soal pemahaman dan 

komunikasi matematis daripada sikap netralnya, sehingga rata-rata skor sikapnya 

lebih besar daripada skor netral. 

Penyebaran jawaban siswa terlihat positif. Hal ini terlihat dari pernyataan 

nomor 15 (soal-soal yang diberikan guru sangat membantu saya mengembangkan 

kemampuan menggambar, membuat tabel, membuat model matematika, dan 

menjelaskan dengan bahasa sendiri) sebanyak 25 siswa  yang  menyatakan sangat 

setuju dan setuju,  sedangkan 7 siswa menyatakan  tidak  setuju dan sangat tidak 

setuju. Demikian juga pada pernyataan positif lainnya nomor 20 (soal-soal 

matematika yang diberikan guru dapat melatih kemampuan saya untuk 

mengaplikasikan konsep-konsep dalam kehidupan sehari-hari) sebanyak 24 siswa 

menyatakan sangat setuju dan setuju, sedangkan 8 siswa yang menyatakan tidak 

setuju, sedangkan siswa yang tidak sangat setuju tidak ada.  

Dari hasil interpretasi pernyataan tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

kooperatif dengan teknik TPS, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa 

menunjukkan sikap positif. Siswa mengetahui bahwa soal-soal yang diberikan 

dapat mengembangkan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis, dan 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 
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4.1.5 Hasil Observasi 

 Observasi dilakukan untuk menelaah aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Secara umum pelaksanaan pembelajaran kooperatif 

dengan teknik TPS berjalan dengan baik. Aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran adalah mengikuti urutan kegiatan think, pair, dan square. Pada 

tahap think siswa membaca dan memahami tugas-tugas yang ada dalam LKS, 

membuat catatan-catatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas, dan 

membuat perkiraan solusi dari permasalahan. Tahap berikutnya adalah pair, yaitu 

siswa berdiskusi dengan pasangan untuk menyelesaikan tugas. Tahap akhir adalah 

square, yaitu siswa bergabung dengan pasangan lain dalam kelompoknya untuk 

mendiskusikan hal-hal lain yang belum dipahami dan menentukan jawaban akhir 

kelompok. Setelah ketiga tahap dilakukan, diadakan diskusi kelas.  

 Pengamatan terhadap aktivitas siswa dilakukan oleh guru matematika 

sekolah sebagai observer. Pengamatan dilakukan selam lima kali pertemuan dan 

hasilnya dicatat dalam lembar observasi yang telah disediakan. Berikut adalah 

uraian mengenai hasil pengamatan tersebut. 

 Pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS merupakan hal yang baru bagi 

siswa maupun guru di SMPN 14 Bandar Lampung. Pada pertemuan pertama, 

meskipun penulis telah menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan 

urutan kegiatan yang harus dilakukan, siswa masih tampak bingung dalam 

pelaksanaannya. Pada tahap pair, saat membaca LKS, banyak siswa yang ingin 

langsung mengerjakan soal sampai selesai, sehingga penulis perlu mengingatkan 

kembali bahwa pada tahap ini siswa cukup menuliskan keterangan-keterangan 
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yang berkaitan dengan tugas, seperti hal-hal yang diketahui, ditanyakan, atau hal-

hal lain yang mendukung, dan merencanakan kemungkinan yang akan dilakukan 

untuk menyelesaikan tugas.  

 Pada tahap pair, pada pertemuan awal beberapa siswa masih tampak kaku 

untuk berdiskusi dengan pasangannya. Beberapa siswa bahkan masih ada yang 

tetap memilih untuk bekerja sendiri. Tetapi pada pertemuan selanjutnya, para 

siswa melakukan tahap berpasangan dengan baik. Kegiatan diskusi dalam 

pasangannya masing-masing terlihat mulai berjalan dengan baik. Mereka saling 

membantu dan menjelaskan jika pasangannya belum mengerti, aktif bertanya dan 

saling mengeluarkan pendapat. 

 Pada tahap square, pada pertemuan awal juga masih ada siswa yang 

kurang antusias untuk bekerja dalam kelompoknya, dan memilih bekerja sendiri. 

Akan tetapi, setelah diterangkan manfaat bekerja dalam kelompok, siswa tersebut 

mulai terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Siswa yang pandai atau pasangan 

yang telah selasai mengerjakan tugas membantu untuk menjelaskan pada 

temannya yang belum mengerti.  Secara keseluruhan, pelaksanaan tahap square 

ini berjalan dengan baik.  

 Setelah ketiga tahap dilewati, maka pada saat diskusi kelas, salah satu 

kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan jawabannya di depan kelas. 

Kelompok lain yang memiliki jawaban yang berbeda juga diberi kesempatan 

untuk mempresentasikan di depan kelas. Siswa atau kelompok lain diminta untuk 

member tanggapannya. Proses pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS ini 

memberikan pengalaman baru bagi siswa dan hal tersebut membuat suasana yang 
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kondusif dalam belajar matematika. Dari pengamatan secara keseluruhan, 

aktivitas dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran menjadi meningkat. 

   

4.1.6 Hasil Angket untuk Guru 

Guru dimintai tanggapannya tentang pembelajaran kooperatif dengan 

teknik TPS  yang digunakan  selama penelitian ini. Angket diberikan setelah 

seluruh proses pembelajaran dilakukan. Guru diminta tanggapannya tentang 

model pembelajaran, saran dan kritikan yang dilakukan dalam penelitian ini. 

Angket diberikan kepada guru matematika di sekolah tempat penelitian yang 

bertindak sebagai pengamat. Dari hasil angket ini, diperoleh tanggapan-tangapan 

sebagai berikut: 

a. Model pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini belum dikenal oleh 

guru. Namun guru tertarik pada model pembelajaran ini, karena setelah 

mengamati jalannya proses pembelajarannya dapat memacu siswa untuk aktif  

dan saling berinteraksi dengan temannya, baik pada saat diskusi kelompok 

maupun pada saat diskusi kelas.  

b. Model pembelajaran ini dapat berjalan efektif dan efisien, bila dilakukan 

dengan persiapan yang matang seperti penyiapan rencana pembelajaran, 

bahan ajar, tingkat kesukaran soal, dan pengaturan waktu. 

c. Proses pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS, memiliki beberapa 

kelebihan sebagai berikut: melatih siswa untuk bekerja sama dalam 

menyelesaikan suatu masalah, membiasakan siswa untuk berani 

mengungkapkan pendapat dan menghargai pendapat siswa lain, dan siswa 
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yang kurang pandai lebih berani untuk bertanya terutama pada saat 

berpasangan. 

d. Hal yang dapat menghambat diskusi kelompok adalah  jika ada siswa pandai 

yang tidak mau berbagi, dan siswa yang kurang pandai tidak mau bertanya. 

Untuk itu diperlukan peranan guru dalam mengatasi hal ini.  

e. Soal-soal kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis yang diberikan 

sudah tepat, karena dapat melatih kemampuan pemahaman dan komunikasi 

matematis dan dalam kehidupan sehari-hari lainnya. 

f. Selama  proses pembelajaran dilakukan, model pembelajaran kooperatif 

dengan teknik TPS sesuai digunakan di tingkat SMP karena selain melatih 

siswa untuk biasa bicara di depan teman-temannya, juga melatih siswa untuk 

bertanya dan menanyakan materi dan masalah yang dihadapi yang 

berhubungan dengan matematika. 

 

4.2 Temuan dan Pembahasan 

4.2.1 Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematis 

 Hasil analisis pretes yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis 

siswa secara statistik tidak berbeda secara signifikan. Hal tersebut nampak dari uji 

kesamaan rata-rata skor pretes.   

 Pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran, peneliti berperan sebagai 

pengajar karena peneliti menginginkan pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai 

dengan harapan dan mencapai sasaran yang diteliti yaitu terimplementasinya 
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pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS pada kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas 

kontrol. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama kurang lebih satu bulan. 

 Setelah seluruh proses pembelajaran dilakukan, diberikan postes pada 

kelas eksperimen dan kontrol. Selisih antara skor postes dan pretes yang dianalisis 

dengan gain rumus skor ternormalisasi (Meltzer, 2002) dinyatakan sebagai gain  

ternormalisasi yang merefleksikan peningkatan kemampuan pemahaman dan 

komunikasi  matematis pada kelas eksperimen dan kontrol. 

 Hasil pengolahan data postes kemampuan pemahaman dan komunikasi 

matematis menunjukkan bahwa kemampuan kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol. Nilai rata-rata kemampuan pemahaman kelas eksperimen 

adalah 13,250 sedangkan kelas kontrol 11,625 dari skor ideal 20. Untuk 

kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata 

11,688 dan kelas kontrol 9,906 dari skor ideal 20. Tingginya nilai rata-rata kelas 

eksperimen daripada kelas kontrol dipengaruhi oleh kegiatan pembelajaran di 

kelas eksperimen yang lebih melibatkan siswa untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang diberikan. Selain itu, hasil pengamatan yang dilakukan siswa kelas 

eksperimen lebih aktif daripada kelas kontrol. Berdasarkan analisis data tentang 

tanggapan siswa terhadap pelajaran matematika dan metode guru mengajar di 

sekolah secara umum menunjukkan respon yang positif. Demikian juga tanggapan 

siswa terhadap pembelajaran matematika dan peran guru  menunjukkan sikap 

yang positif. Hal ini disebabkan model pembelajaran ini, dapat memaksimalkan 

partisipasi siswa dalam diskusi kelompok dan kelas untuk memecahkan masalah 
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yang ada. Dari hasil uji kesamaan rata-rata dengan menggunakan uji-t diperoleh 

kesimpulan bahwa  kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis siswa  

kelas eksperimen secara signifikansi lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

 Pada gain ternormalkan kemampuan pemahaman dan komunikasi 

matematis, memberi gambaran nilai rata-rata skor kemampuan pemahaman 

matematis pada kelas eksperimen adalah 0,589 dan kelas kontrol 0,497. Untuk 

kemampuan komunikasi matematis, nilai rata-rata skor kelas eksperimen adalah 

0,499 dan kelas kontrol 0,399. Perbedaan rata-rata kedua gain ternormalkan 

tersebut diuji tingkat signifikansinya dengan statistik uji-t.  

Pengujian perbedaan rata-rata gain ternormalkan ini dimaksudkan untuk 

melihat apakah peningkatan kemampuan pemahaman dan komunikasi yang 

mendapat pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS lebih baik daripada siswa 

yang mendapat pembelajaran konvensional. Dari pengujian yang dilakukan 

ternyata peningkatan kemampuan pemahaman matematis kelas eksperimen lebih 

baik dari kelas kontrol. Demikian juga peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Artinya 

peningkatan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis yang mendapat 

pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS lebih baik daripada siswa yang 

mendapat pembelajaran konvensional.  

Hal tersebut disebabkan, model pembelajaran kooperatif dengan teknik 

TPS telah mengubah pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru menjadi 

pembelajaran yang lebih menitikberatkan pada keaktifan siswa. Selain itu, 

berdasarkan hasil observasi, suasana belajar yang menyenangkan yaitu belajar 
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dalam kelompok, membuat siswa menjadi lebih aktif dalam belajar matematika. 

Hal ini disebabkan suasana belajar tidak lagi membosankan seperti pembelajaran 

konvensional. Hal ini sesuai dengan pendapat Malone dan Krismanto (1997) 

bahwa penggunaan kegiatan kelompok dalam belajar matematika dapat 

mendorong motivasi siswa. 

Pada kegiatan think, siswa didorong untuk membaca, memahami, 

membuat catatan, dan merencanakan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan 

permasalahan. Kegiatan ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam diskusi, 

baik dengan pasangan maupun dengan kelompoknya. 

Siswa lebih banyak berdiskusi pada tahap pair dan square. Hal ini 

menyebabkan terjadi lebih banyak interaksi antar siswa dan lebih banyak ide 

muncul. Siswa juga menjadi lebih banyak terlibat dalam perbedaan pendaapt 

dalam mendapatkan solusi dari suatu masalah. Di dalam kelompoknya, mereka 

saling membantu dan menjelaskan bila pasangannya belum mengerti atau ketika 

pasangan lain dalam kelompoknya belum dapat menyelesaikan masalah. Siswa 

yang pandai dapat membantu temannya yang kurang pandai, dan siswa yang 

kurang pandai tidak malu untuk bertanya sehingga dapat terbantu. Selain itu, 

siswa juga menjadi lebih berani dalam mengeluarkan pendapat, mengajukan 

pertanyaan, atau menyanggah pendapat temannya. Hal ini tentu saja dapat 

meningkatkan pemahaman dan komunikasi matematisnya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Kramarski (Rohaeti, 2003) bahwa interaksi siswa dalam kelompoknya 

dapat mempertinggi pemahaman siswa terhadap tugas dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan komunikasi matematis. 
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Hal ini juga sejalan dengan pendapat Lie dan Kagan. Lie (2004) 

mengatakan bahwa dalam pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS akan 

memberikan kesempatan kepada siswa sedikitnya delapan kali lebih banyak dalam 

berinteraksi dengan teman dalam kelompoknya. Kagan (Maitland, 2001) 

berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir, meningkatkan kemampuan komunikasi, 

dan mendorong siswa untuk saling berbagi informasi.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa 

peningkatan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis pada kelas 

eksperimen lebih baik daripada  kelas kontrol karena adanya pembelajaran yang 

berbeda yakni pembelajaran kooperatif dengan teknik TPS pada kelas eksperimen 

dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.   

 

4.2.2 Aktivitas dan Sikap Siswa terhadap Pembelajaran Kooperatif dengan 

Teknik TPS 

 Aktivitas siswa yang memperoleh pembelajaran kooperatif dengan teknik 

TPS adalah mengikuti urutan kegiatan think, pair, dan square. Pada tahap think, 

yaitu kegiatan membaca dan  mencatat informasi tentang hal-hal yang diketahui 

dan ditanyakan, hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas atau yang tidak 

dipahami, dan rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan tugas.  

 Pada tahap pair, siswa mendiskusikan hal-hal yang belum dipahami atau 

mengerjakan soal-soal dalam LKS dengan pasangannya. Begitu pula pada saat 

square, siswa bergabung dengan pasangan lain dalam kelompoknya. Mereka 
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kemudian berinteraksi untuk berkomunikasi dan berdiskusi  membahas soal-soal 

yang belum dapat diselesaikan atau hal-hal yang belum dipahami.  

 Pada pertemuan awal, diskusi kelompok sedikit terhambat ketika ada 

siswa yang memilih bekerja sendiri dibandingkan dengan bekerja sama dalam 

kelompoknya. Hal ini terjadi pada siswa yang pandai dan tidak mau untuk berbagi  

atau siswa yang kurang pandai tidak mau bertanya. Meskipun hanya terjadi pada 

sedikit kelompok, guru sebaiknya segera memberi pengertian akan manfaat 

bekerja sama. Secara umum, siswa terlihat bersemangat dan antusias belajar 

dalam kelompoknya. Mereka berani untuk saling bertukar pendapat, dan 

bersungguh-sungguh  mengerjakan tugas dalam LKS. Mereka berusaha agar 

kelompoknya berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik.  

 Secara umum, siswa yang menjadi subyek dalam penelitian ini 

menunjukkan sikap yang positif terhadap pembelajaran kooperatif dengan teknik 

TPS. Hal ini disebabkan model pembelajaran ini dapat mengoptimalkan 

partisipasi siswa dalam kelompok, sehingga memudahkan siswa untuk bekerja 

sama dengan teman-temannya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. 

 

 


