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ABSTRAK

This quasi experimental research aimed to know the effectiveness of problem
based learning viewed by students mathematical communication skill. The
population of this research was all students of grade seventh in Junior High
School 22 Bandar Lampung that were distributed into 12 classes. The samples of
this research were students of VII-A and VII-B class which were chosen by
purposive random sampling. This research used pretest-posttest control design.
Based on the result of this research, it was concluded that problem based learning
wasn’t effective viewed by students mathematical communication skill.
Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas problem
based learning ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa. Populasi
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 22 Bandar Lampung
yang terdistribusi dalam 12 kelas. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII-A
dan VII-B yang dipilih dengan teknik purposive random sampling. Penelitian ini
menggunakan desain pretest-posttest control group design.Berdasarkan hasil
penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa problem based learning tidak efektif
ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis siswa.
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METODE PENELITIAN
Populasi penelitian ini adalah

pung masih rendah.
Untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis diperlukan upaya yang inovatif salah
satu cara adalah dengan menerapkan
problem based learning (PBL). PBL
dipilih karena pada model ini dalam
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan perhitungan indeks gain dari data pretest dan
posttest diperoleh data yang disajikan
pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Gain Kemampuan
Komunikasi Matematis Siswa
Kelas

𝑥̅

E
K

0,60
0,48

Gain
Gain
Terendah Tertinggi
0,24
0,10
0,93
0,20
0,03
0,86

Tabel 2. Pencapaian Indikator
Kemampuan
Komunikasi
Matematis

s

Keterangan:
E
= Eksperimen
K
= Kontrol
Skor Maksimum Ideal (SMI) = 1,00

Awal (%)
Akhir (%)
Indika
tor
E
K
E
K
Meng
1. gambar
0,00 0,00 44,44 25,56
(drawing)
Menulis
2.
36,04 30,42 76,26 67,08
(written)
ekspresi
matematika
3.
11,30 11,48 62,22 51,30
(mathematical
expression)

No

Berdasarkan hasil uji kesamaan dua rata-rata diketahui bahwa
peningkatan kemampuan komunikasi
matematis siswa yang mengikuti
PBL lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Hasil pada uji proporsi diketahui bahwa proporsi siswa
yang memiliki kemampuan komunikasi matematis terkategori baik pada
siswa yang mengikuti PBL tidak
lebih dari 60% dari jumlah siswa.
Oleh karena itu, PBL tidak efektif
ditinjau dari kemampuan komunikasi
matematis siswa
Untuk mengetahui pencapaian indikator kemampuan komunikasi
matematis siswa, maka dilakukan
analisis setiap indikator pada data
pretest-posttest kelas eksperimen dan
kelas kontrol. Adapun hasil dari
analisis kedua tes pada kedua kelas
disajikan pada Tabel 2.

Keterangan:
E = kelas eksperimen
K = kelas kontrol
Jika dilihat dari pencapaian
indikator

kemampuan

komunikasi

matematis siswa yang mengikuti PBL
lebih tinggi daripada kelas yang
mengikuti pembelajaran konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa
ditinjau dari indikator pencapaian
kemampuan komunikasi matematis,
siswa yang mengikuti PBL memiliki
kemampuan komunikasi matematis
yang lebih baik daripada siswa yang
mengikuti pembelajaran konvensional.
Penyebab siswa yang mengikuti PBL mempunyai kemampuan
komunikasi matematis lebih baik
daripada siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional disebabkan
pada tahap-tahap PBL memberikan
peluang kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya. Hal ini dapat

ditunjukkan pada salah satu tahap
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salah tersebut guru masalahan tersebut.

kegiatan diskusi kelompok yang

Selama ini siswa sudah terbiasa dengan

menuntut siswa untuk dapat me-

pembelajaran konvensional yang sudah

ngembangkan kemampuan komuni-

berjalan dalam waktu yang cukup lama,

kasi matematisnya dalam menye-

sehingga untuk mengatasi memberikan

lesaikan masalah-masalah yang ter-

pertanyaan-pertanyaan penuntun pada

dapat pada LKK.

setiap kelompok.

Siswa yang mengikuti pem-

permasalahan-perma-

Selain itu, pada proses pe-

belajaran konvensional juga diberikan

laksanaan

PBL

terdapat

beberapa

kesempatan untuk mengembangkan

kendala yang ditemukan di kelas yaitu,

kemampuan komunikasi matematisnya,

pada pertemuan pertama, siswa masih

hanya saja kesempatan yang diberikan

terlihat bingung, kondisi kelas kurang
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dan waktu yang kurang optimal,
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serta

apalagi

yang

cukup

proses

pembelajaran

yang

dilaksanakan sudah sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.
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