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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Perencanaan Penelitian 

a. Validasi Perangkat Pembelajaran 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan 

validasi instrumen penelitian, validasi instrumen divalidasi oleh : 

Tabel 4 
Nama validator 

Validator Keterangan 

Riza Agustiani, M.Pd Dosen UIN Raden Fatah Palembang 
Kasma Betty, S.Pd Guru MTs Negeri 1 Palembang 
Andi Amza, S. Pd Guru MTs Negeri 1 Palembang 
 

Validasi ini digunakan untuk mendapatkan instrumen penelitian 

yang berkriteria valid. Instrumen penelitian yang divalidasi diantaranya 

: 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam penelitian ini 

divalidasi dengan membuat lembar validasi, kemudian RPP 

dikonsultasikan ke pakar matematika (Validator) untuk mendapatkan 

saran dari pakar tersebut. Kemudian peneliti merevisi RPP 

berdasarkan saran yang diberikan oleh para pakar. Diantara saran 

yang diberikan oleh para validator mengenai kevalidan RPP dalam 

penelitian ini antara lain dapat dilihat pada tabel diawah ini : 
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            Tabel 5 
       Saran Validator Mengenai RPP 

Validator Saran 

Riza Agustiani, M.Pd 1. penggunaan kata kerja yang baik pada indikator 
2. perbaiki kalimat pada langkah-langkah pembelajaran 

dengan menggunakan bahasa sesuai EYD 
3. Perbaiki kesesuaian antara indikator dengan tujuan 

pembelajaran, indikator dengan diskriptor yang 
dipilih. 

Kasma Betty, S.Pd 1. Perbaiki penulisan yang salah 
2. Tambahkan lagi materi pembelajaran 

Andi Amza, S.Pd Sesuaikan judul materi dengan materi yang diinginkan. 

 

                      Tabel 6 
           Hasil Validasi RPP 

Nama Validator 

Aspek 

Rata-rata Ket 
Content Construct language 

Riza Agustiani, M.Pd 3,3 3,6 3,2 3,3 
Valid 

Kasma Betty, S.Pd 3,5 3,2 3 3,2 
Valid 

Andi Amza, S.Pd 3,3 3,3 3,5 3,3 
Valid 

Rata-Rata Total Kriteria Kevalidan LKS 3,26 Valid 

 

2) LKS 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam penelitian ini divalidasi 

dengan membuat lembar validasi. Kemudian LKS dikonsultasikan 

ke para pakar sebagai validator untuk mendapatkan penilaian dan 

saran dari validator tersebut. Hasil validasi dan saran yang 

diberikan oleh para validator mengenai kevalidan LKS dalam 

penelitian ini antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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                               Tabel 7 
   Saran Validator Mengenai LKS 

Validator Saran 

Riza Agustiani, M.Pd 1. Penulisan yang teliti 
2. Kesesuaian pemilihan soal dengan indikator 
3. Kesesuaian dalam mengurutkan soal dari yang 

mudah hingga yang paling sulit 
Kasma Betty S.Pd Perbaiki penulisan yang salah 

Andi Amza, S.Pd Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti 

 
                                Tabel 8 
                      Hasil Validasi LKS 

Nama Validator 

Aspek 

Rata-rata Ket 
Content Construct language 

Riza Agustiani, M.Pd 3,1 3,7 3,5 3,4 Valid 
Kasma Betty S.Pd 3 3,5 3,2 3,2 Valid 
Andi Amza, S.Pd 3,3 3,5 3 3,2 Valid 

Rata-Rata Total Kriteria Kevalidan LKS 3,26 Valid 

 

Setelah proses validasi dan menerima saran serta keritikan dari 

validator maka lembar kerja Siswa tersebut sudah dapat digunakan. 

3) Soal post-test 

Soal test (Posttest) dalam penelitian ini divalidasi dengan 

membuat lembar validasi. Kemudian soal Posttest dikonsultasikan 

ke para pakar sebagai validator untuk mendapatkan penilaian dan 

saran dari validator tersebut. Hasil validasi dan saran yang 

diberikan oleh para validator mengenai kevalidan Soal Test dalam 

penelitian ini antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 9 
            Hasil Validasi Posttest 

Nama Validator 

Aspek 

Rata-rata Ket 
Content Construct language 

Riza Agustiani, M.Pd 3 3 3 3 Valid 
Kasma Betty S.Pd 3 3 3,5 3,1 Valid 
Andi Amza, S.Pd 3 3,5 3,5 3,3 Valid 

Rata-Rata Total Kriteria Kevalidan LKS 3,13 Valid 

 

Kemudian Soal Posttes kemampuan komunikasi matematis disusun 

berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis, lalu di uji cobakan 

kepada 10 orang siswa kelas IX.E MTs Negeri 1 Palembang. Soal yang 

peneliti uji cobakan ini  dapat dilihat pada lampiran. Adapun hasil uji coba 

soal posttes adalah sebagai berikut: 

a) Hasil Uji Validitas  

Uji validitas soal posttes ini untuk mengetahui tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu item soal yang digunakan. 

Adapun hasil perhitungan validitas soal posttes dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 10 
Hasil Validasi Soal Posttes Kemampuan 

Komunikasi Matematis Siswa Kelas IXE MTs Negeri 1 
Palembang 

Item/Soal 
Validitas 

������� Soal Posttest ���	
�(5%) Kriteria 

1 0,7666 0,632 Valid 

2 0, 7528 0,632 Valid 

3 0,7062 0,632 Valid 

4 0,7666 0,632 Valid 

5 0,6944 0,632 Valid 
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Pada taraf α=5% dengan n=10 diperoleh rtabel = 0,632, dari tabel 

diatas terlihat bahwa untuk setiap butir soal koefisien rhitung (���) lebih besar 

dari rtabel (0.632), dengan demikian setiap butir soal tes kemampuan 

komunikasi matematis dinyatakan valid dan dapat digunakan. Contoh 

perhitungan validitas instrumen selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. 

b) Hasil Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas soal posttes bertujuan  untuk 

mengetahui tingkat keajegan tes hasil belajar yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Rumus yang digunakan adalah 

rumus Alpha. Dari perhitungan didapat  r11 soal posttest= 0,650  

dan rtabel  = 0,632  maka  r11> rtabel.  Ini berarti instrumen tes 

tersebut reliabel.  Untuk perhitungan reliabilitas tes hasil 

belajar selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8. 

2. Deskripsi Proses Pembelajaran 

a) Deskripsi Pertemuan Pertama Kelas Eksperimen 

  Pertemuan pertama pada kelas eksperimen dilaksanakan pada hari 

Senin tanggal 10 Agustus 2015 pukul 10.50 WIB sampai dengan 13.50 

WIB.  

Pertama-tama peneliti membimbing siswa untuk membaca doa 

dengan hikmat kemudian menuntun siswa untuk memberikan salam. 

Sebelum masuk materi, peneliti memberikan motivasi kepada siswa 

untuk belajar dengan rajin dan giat supaya dapat memanfaatkan ilmu 

atau pelajaran yang diperoleh sebaik mungkin. Setelah itu untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi yang akan 
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dipelajari peneliti menggali informasi dari siswa dengan menanyakan 

tentang materi pada kelas VII yang telah dipelajari. Dengan tanya jawab 

dan diskusi kecil sesama siswa peneliti bertanya “ Siapakah yang masih 

ingat, apa itu aljabar ? Bagaimana bentuk aljabar, siapa yang bisa 

menjelaskannya ?”. Dari proses tanya jawab dan diskusi kecil tersebut 

peneliti mengetahui sejauh mana kemampuan siswa tentang aljabar. 

Dalam pelaksanaan pembelajarannya peneliti akan menerapkan 

strategi pembelajaran active knowledge sharing. Pada awal 

pembelajaran peneliti membagikan sebuah kertas yang merupakan 

beberapa gambar mainan seperti mobilan, boneka, dan mainan masak-

masakkan. Dari gambar tersebut peneliti bertanya kepada siswa “ 

Sebutkan ada berapa jenis mainan yang ada dalam gambar ? Berapa 

jumlah setiap mainan ?”. Kemudian peneliti meminta siswa untuk 

mengekspresikan ide matematika kedalam bentuk aljabar dengan cara 

membuat permisalan dari setiap jenis mainan dalam gambar, lalu 

menjumlahkan dengan kelompok mainan yang sejenis. Salah satu siswa 

yang bernama Reyna Ummaisha Roshanie menjawab pertanyaan 

peneliti dengan benar. Dari jawaban siswa tersebut peneliti memancing 

kembali dengan bertanya “ Sebutkan apa yang dimaksud variabel dan 

koefisien?” 
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Gambar 4 
Peneliti meminta siswa untuk menuliskan jawaban 

 
 

Pada pertemuan ini jumlah seluruh siswa hadir adalah 30 orang dari 

33 siswa kemudian peneliti membagi siswa menjadi 5 kelompok dimana 

masing-masing kelompok beranggotakan 6 orang yang dipilih berdasarkan 

urutan tempat duduk siswa dan bersifat heterogen. Setelah itu peneliti 

membagikan Lembar Kerja Siswa tentang operasi penjumlahan dan 

pengurangan bentuk aljabar kepada setiap siswa dan meminta semua siswa 

dalam beberapa waktu untuk memahami dan memikirkan solusi dari 

permasalahan yang ada pada LKS 1, lalu didiskusikan bersama kelmpok.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
             Gambar 5 

Peneliti mengawasi pekerjaan siswa dan membimbing siswa 
 
 

   Kemudian peneliti meminta salah satu siswa dari setiap kelompok 

untuk berkeliling mencari teman dari kelompok lain agar dapat membantu 
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menjawab pertanyaan yang tidak diketahui atau diragukan jawabannya, 

dengan cara meminta penjelasan atau gagasan kepada teman dalam 

memecahkan masalah yang diberikan. Setelah mendapatkan informasi dari 

kelompok lain peneliti meminta siswa untuk kembali kekelompok masing-

masing. Siswa yang memperoleh informasi menjelaskan kembali kepada 

teman kelompoknya dan      kemudian informasi tersebut dipertimbangkan 

atau didiskusikan kembali bersama teman sekelompok, sehingga 

mendapatkan berbagai alternatif solusi permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 6     
  Siswa mencari informasi dari kelompok lain Siswa  

 

Setelah siswa selesai berdiskusi dan menyelesaikan Lembar Kerja 

Siswa peneliti meminta Sahira Rahmadani (kelompok 3) untuk 

mempersentasikan jawaban soal nomor 1, Raihan Rizky Anugrah (kelompok 

5) mempersentasikan jawaban soal nomor 2, Danu Yusuf (kelompok 1) 

mempersentasikan jawaban soal nomor 3, dan Rika melia ( kelompok 4) 

mempersentasikan jawaban soal nomor 4, sedangkan siswa lain diminta untuk 
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memperhatikan. Peneliti memeriksa konjektur dan meluruskan konjektur 

yang dibuat siswa supaya memperoleh kepastian tentang kebenaran. 

Pada penutup proses pembelajaran peneliti mengarahkan siswa untuk 

membuat rangkuman dan meminta siswa untuk mengulang pelajaran yaang 

telah dipelajari dirumah. Peneliti menutup pembelajaran dengan salam. 

Pada pertemuan kali ini peneliti mengalami kesulitan pada saat 

peneliti mengawasi siswa yang berkeliling mencari kelompok yang dapat 

menjelaskan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh kelompoknya ada 

beberapa siswa yang ribut ketika diskusi sedang berlangsung. 

 

b) Deskripsi Pertemuan Kedua pada Kelas Eksperimen 

Pertemuan kedua pada kelas eksperimen dilaksanakan hari 

Senin tanggal 24 Agustus 2015 pukul 10.50 WIB sampai dengan 

13.50 WIB. Pada pertemuan kedua dengan materi operasi 

penjumlahan dan perpangkatan bentuk aljabar. 

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengabsensi siswa 

terlebih dahulu, kemudian peneliti menyampaikan motivasi dan 

apersepsi kepada siswa untuk belajar dengan rajin dan giat dan 

bertanya tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Peneliti 

memberikan 1 contoh soal dipapan tulis yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya “ 4� + 7� + 3� + 2� = ⋯ “ , siswa 

menjawab soal tersebut secara bersama-sama dan peneliti 

menuliskan jawaban yang disebutkan siswa kepapan tulis. 
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Pada kegiatan inti peneliti kembali menyiapkan daftar 

pertanyaan sesuai dengan langkah pertama strategi active 

knowledge sharing yaitu dengan membagikan sebuah gambar lahan 

sawah yang berbentuk persegi panjang dan persegi, dari gambar 

tersebut akan mucul beberapa pertanyan secara lisan dari peneliti. 

Kemudian peneliti meminta siswa untuk mengamati gambar 

tersebut. Siswa yang bernama Oktari bertanya “ Gambar Lahan 

apakah itu, bu ? ” dilanjutkan dengan pertanyaan Eva Damayanti “ 

Apakah hubuungan antara gambar tersebut dengan materi yang 

akan kita pelajari, bu ? “. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut 

peneliti menjawab pertanyaan siswa satu persatu “ Ini adalah 

gambar lahan padi, lahan ini sangat luas tapi kita tidak mengetahui 

pasti luas dari lahan tersebut. Gambar ini sengaja ibu bawa supaya 

kalian lebih mengetahui contoh dari materi yang akan kita pelajari 

dalam kehidupan sehari-hari dimana pada hari ini kita akan belajar 

tentang perkalian dan perpangkatan bentuk aljabar dan akan 

menghitung luas dari lahan tersebut.” 

 Selanjutnya peneliti bertanya kepada siswa “ Apakah 

bentuk dari kedua lahan itu dan tunjukkan bagian panjang, lebar 

dan sisinya?”, siswa menjawab soal tersebut secara bersama-sama 

dan peneliti menggambarkan jawaban siswa kepapan tulis.  
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                                              Gambar 7 
          Peneliti menggambarkan jawaban siswa 

 
Kemudian peneliti kembali bertanya “ Bagaimana cara 

mencari luas dari kedua bangun datar tersebut?”(guru membimbing 

dan memberikan petunjuk), beberapa siswa menjawab secara 

bersama, namun peneliti meminta salah satu dari mereka yaitu M. 

Farhan untuk menjawabnya secara individu. Jawaban dari M. Farhan 

sudah benar, namun hanya menjawab untuk mencari luas persegi 

saja, lalu Tantri Liana menambahkan jawaban yang belum dijawab 

oleh M. Farhan. 

Setelah semua siswa mengetahui cara mencari luas bangun 

persegi panjang dan persegi peneliti meminta siswa untuk 

menghitung luas persegi panjang dengan soal seperti berikut: dik: p 

= x + 2, dan lebar 4. Hitung luas persegi panjangnya? . Ketika siswa 

selesai menjawab, peneliti meminta siswa yang bernama Meisya 

Dinda Aziza untuk menuliskan jawabannya kepapan tulis. 
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                                    Gambar 8 
           Siswa menuliskan jawaban kepapan tulis 
 

Selanjutnya peneliti meminta siswa untuk membentuk 

kelompok sesuai dengan anggota kelompok yang sebelumnya. 

Peneliti membagikan Lembar Kerja Siswa tentang operasi perkalian 

aljabar dan perpangkatan aljabar untuk dikerjakan secara individu 

tetapi pelaksanaannya berkelompok. 

  Kemudian peneliti meminta salah satu siswa dari setiap 

kelompok untuk berkeliling mencari teman dari kelompok lain agar 

dapat membantu menjawab pertanyaan yang tidak diketahui atau 

diragukan jawabannya, dengan cara meminta penjelasan atau 

gagasan kepada teman dalam memecahkan masalah yang diberikan. 

Setelah mendapatkan informasi dari kelompok lain peneliti meminta 

siswa untuk kembali kekelompok masing-masing. Siswa yang 

memperoleh informasi menjelaskan kembali kepada teman 

kelompoknya dan      kemudian informasi tersebut dipertimbangkan 

atau didiskusikan kembali bersama teman sekelompok, sehingga 

mendapatkan berbagai alternatif solusi permasalahan. 
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Gambar 9                                            

            Siswa menjelaskan kembali kepada kelompoknya 
 
 

Setelah siswa selesai mengerjakan tugas masing-masing 

peneliti meminta Cahya Aprilia untuk maju kedepan 

mempresentasikan hasil yang diperoleh sementara siswa lain 

memperhatikan dan memberikan saran terhadap hasil dari Cahya 

Aprilia. Peneliti memeriksa dan meluruskan jawaban siswa supaya 

memperoleh kepastian tentang kebenaran. 

Kegiatan  penutup peneliti mengarahkan siswa untuk 

membuat rangkuman tentang perkalian dan perpangkatan bentuk 

aljabar, kemudian peneliti menutup pertemuan pada hari itu dengan 

salam. 

Pada pertemuan kedua di kelas eksperimen ini peneliti 

masih sulit untuk mengkontrol seluruh siswa untuk menciptakan 

proses pembelajaran yang efektif karena masalah ini peneliti 

mengalami kekurangan waktu dalam proses kegiatan penutup.  
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c) Deskripsi Pertemuan Ketiga pada Kelas Eksperimen 

Pertemuan ketiga pada kelas eksperimen dilaksanakan hari 

Senin tanggal 31 Agustus 2015 pukul 10.50 WIB sampai dengan 

13.50 WIB. Pada pertemuan ketiga dengan materi membuat 

model matematika dan menyelesaikannya menggunakan operasi 

hitung aljabar. 

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengabsensi siswa 

terlebih dahulu, kemudian peneliti menyampaikan motivasi dan 

apersepsi kepada siswa untuk belajar dengan rajin dan giat dan 

bertanya tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Peneliti 

memberikan 1 contoh soal dipapan tulis yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya “ �2� + 2�	3 = ⋯ “ , siswa menjawab soal 

tersebut secara bersama-sama dan peneliti menuliskan jawaban 

yang disebutkan siswa kepapan tulis. Setelah itu peneliti 

memberitahukan materi yang akan dipelajari 

Pada kegiatan inti peneliti memperlihatkan sebuah roti yang 

panjangnya 7 cm, kemudian peneliti meminta Kms. Dzaid Ahmad 

Feedayin memakan roti tersebut satu gigitan, kemudian setelah 

roti dimakan sepanjang y cm peneliti membagi roti tersebut 

menjadi dua bagian sama panjang. Dari peristiwa tersebut peneliti 

bertanya “ Berapa panjang roti setelah dimakan Dzaid ?” Dan 

berapa panjang roti setelah dipotong menjadi dua bagian sama 

yang sama ?” , peneliti membimbing siswa untuk menjawab 

pertanyaan secara bersama. 
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Selanjutnya peneliti meminta siswa untuk membentuk 

kelompok sesuai dengan anggota kelompok yang sebelumnya. 

Peneliti membagikan Lembar Kerja Siswa tentang 

meyelesaikannya model matematika untuk dikerjakan secara 

individu tetapi pelaksanaannya berkelompok. 

   Kemudian peneliti meminta salah satu siswa dari setiap 

kelompok untuk berkeliling mencari teman dari kelompok lain agar 

dapat membantu menjawab pertanyaan yang tidak diketahui atau 

diragukan jawabannya, dengan cara meminta penjelasan atau 

gagasan kepada teman dalam memecahkan masalah yang 

diberikan. Setelah mendapatkan informasi dari kelompok lain 

peneliti meminta siswa untuk kembali kekelompok masing-masing. 

Siswa yang memperoleh informasi menjelaskan kembali kepada 

teman kelompoknya dan      kemudian informasi tersebut 

dipertimbangkan atau didiskusikan kembali bersama teman 

sekelompok, sehingga mendapatkan berbagai alternatif solusi 

permasalahan. Sementara peneliti berkeliling mengawasi serta 

membimbing siswa selama proses diskusi berlangsung. 

 

 

 

 

 
 
            Gambar 10                                                      Gambar 11 

Siswa menjelaskan kembali kekelompoknya     Siswa mencari informasi kekelompok lain 
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Setelah siswa selesai mengerjakan tugas masing-masing peneliti 

meminta M. Eddyan Mulyana Saputra untuk maju kedepan 

mempresentasikan hasil yang diperoleh sementara siswa lain memperhatikan 

dan memberikan saran terhadap hasil dari M. Eddyan Mulyana Saputra. 

Peneliti memeriksa dan meluruskan jawaban siswa supaya memperoleh 

kepastian tentang kebenaran. 

Kegiatan  penutup peneliti mengarahkan siswa untuk membuat 

rangkuman tentang perkalian dan perpangkatan bentuk aljabar, kemudian 

peneliti menutup pertemuan pada hari itu dengan salam. 

Pada pertemuan ketiga di kelas eksperimen ini peneliti  mengalami 

kesulitan untuk membimbing masing-masing kelompok dalam proses 

pembelajaran, namun peneliti tidak mengalami kesulitan dalam mengontrol 

kelas. 

d) Deskripsi Pertemuan Keempat pada Kelas Eksperimen 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 

September 2015. Dalam pertemuan keempat kali ini, sebelum 

melaksanakan evaluasi, terlebih dahulu peneliti mengarahkan siswa 

untuk mempersiapkan diri dengan mengulang kembali materi yang 

telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Setelah dirasa cukup 

siswa diberikan soal evaluasi yang terdiri dari lima soal yang 

mengacu pada indikator komunikasi matematis pada materi operasi 

bentuk aljabar yang sebelumnya soal tersebut sudah divalidasi. 
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Peneliti mengarahkan pada siswa untuk mengerjakan soal-

soal yang diberikan, dan siswa mengerjakan soal dengan seksama. 

Setelah selesai siswa diarahkan untuk mengumpulkan jawaban 

yang telah mereka kerjakan. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 12 
                                Siswa mengerjakan soal test 

 
1) Deskripsi Pelaksanaan Penelitian pada Kelas Kontrol 

a) Deskripsi Pertemuan Pertama pada Kelas Kontrol 

Pertemuan pertama pada kelas kontrol dilaksanakan pada 

hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015. Pada pertemuan pertama 

dengan materi operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk 

aljabar 

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengabsensi siswa 

terlebih dahulu, kemudian peneliti menyampaikan motivasi dan 

apersepsi kepada siswa. Peneliti memberikan gambaran pada 

siswa tentang pentingnya memahami operasi bentuk aljabar yaitu 

apabila siswa mampu menguasai materi dengan baik, maka siswa 

akan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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Kemudian peneliti mengajak siswa untuk bertanya jawab dalam 

diskusi kecil untuk mengingatkan materi aljabar pada kelas VII “ 

Siapakah yang masih mengingat apa itu aljabar ? dan bagaimana 

bentuk aljabar ? “ secara bersama-sama beberapa siswa 

mengangkat tangan mereka untuk dipilih menjawab pertanyaan 

yang diajukan. Peneliti memilih Salsabilla untuk menjawab “ 

bentuk aljabar itu terdiri atas variabel, koefisien, dan konstanta “ 

dilanjutkan oleh Fakhri Labib Al Idrus “ bentuk aljabar itu adalah 

2� � � � 3 “ kemudian peneliti membenarkan semua jawaban 

siswa kemudian meluruskan jawaban dari siswa bahwa bentuk 

aljabar itu sendiri adalah kalimat matematika yang merupakan 

kombinasi antara koefisien, variabel, dan konstanta. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13 

Peneliti memberikan motivasi pada siswa 
 

Pada tahap kegiatan inti, peneliti menjelaskan atau 

memperkenalkan materi operasi penjumlahan dan pengurangan 

bentuk aljabar dan memberikan contoh soal.  
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Setelah itu peneliti memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya, Lismareta mengajukan pertanyaan bagaimana 

cara mengelompokkan suku-suku sejenis. Sehingga peneliti 

menjelaskan lagi materi tersebut. kemudian peneliti memberikan 

latihan soal, Setelah selesai mengerjakan soal peneliti memanggil 

siswa untuk menjawab latihan tersebut di papan tulis, sementara 

siswa lain diminta untuk memperhatikan, memeriksa dan 

memberikan tanggapan terhadap jawaban yang ada di papan tulis. 

Pada akhir pembelajaran atau penutup,  guru bersama siswa 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan meminta siswa 

mempelajari materi selanjutnya tentang operasi perkalian dan 

perpangkatan bentuk aljabar. Proses pembelajaran pada hari  itu 

peneliti tutup dengan salam. 

b) Deskripsi Pertemuan Kedua pada Kelas Kontrol 

Pertemuan kedua pada kelas kontrol dilaksanakan hari Rabu 

tanggal 26 Agustus 2015. Pada pertemuan kedua dengan materi 

operasi perkalian dan perpangkatan bentuk aljabar. 

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengabsensi siswa 

terlebih dahulu, kemudian peneliti menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapaai yaitu menentukan hasil operasi 

perkalian dan perpangkatan bentuk aljabar. 

Pada kegiatan inti, peneliti memberikan sebuah gambar 

lahan berbentuk persegi panjang dan persegi dari gambar tersebut 

peneliti menyebutkan bahwa panjang dari lahan tersebut adalah 
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2x + 4 maka berapakah luas dari kebun tersebut. Untuk lebih 

jelasnya peneliti menjelaskan tentang materi perkalian dan 

perpangkatan bentuk aljabar. 

 

 

 

 
    
 
 

       
 

    Gambar 14 
    Peneliti menjelaskan materi pembelajaran 

 

Setelah itu peneliti memberikan soal latihan untuk 

mengasah kemampuan siswa terhadap materi yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Kemudian peneliti memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang kurang dipahami oleh 

siswa. Sebagian siswa bertanya kurang memahami cara perkalian 

antara suku dua dengan suku dua lalu peneliti menjelaskan ulang 

bagaimana cara mengalikan antara suku dua dengan suku dua. 

Pada akhir pembelajaran atau penutup,  guru bersama siswa 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan memberikan 

informasi bahwa pertemuan selanjutnya akan diadakan tes akhir 

yang mencakup materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua. 

 

 



57 
 

 

 

c) Deskripsi Pertemuan Ketiga pada Kelas Kontrol 

Pertemuan ketiga pada kelas kontrol dilaksanakan hari Rabu 

tanggal 2 September 2015. Pada pertemuan ketiga dengan materi 

membuat model matematika dan menyelesaikannya. 

Pada tahap pendahuluan, peneliti mengabsensi siswa terlebih 

dahulu, kemudian peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai yaitu menentukan membuat model matematika 

dan mampu menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan 

operasi hitung aljabar. 

Pada tahap kegiatan inti, peneliti menjelaskan materi 

pembelajaran dan memberikan contoh soal. Setelah itu peneliti 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, namun tidak 

ada satupun siswa yang mengajukan pertanyaan mengenai materi 

pembelajaran. kemudian peneliti memberikan latihan soal, 

Setelah selesai mengerjakan soal peneliti meminta siswa untuk 

mengumpulkannya, kemudian peneliti membahas beberapa soal 

di papan tulis 

Pada akhir pembelajaran atau penutup,  guru bersama siswa 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan meminta siswa 

mempelajari materi selanjutnya tentang operasi perkalian dan 

perpangkatan bentuk aljabar. Proses pembelajaran pada hari  itu 

peneliti tutup dengan salam. 
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d) Deskripsi Pertemuan Keempat pada Kelas Kontrol 

Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 

September 2015. Dalam pertemuan ketiga kali ini, sebelum 

melaksanakan evaluasi, terlebih dahulu peneliti mengarahkan 

siswa untuk mempersiapkan diri dengan mengulang kembali 

materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Setelah 

dirasa cukup siswa diberikan soal evaluasi yang terdiri dari lima 

soal yang mengacu pada indikator berpikir logis operasi bentuk 

aljabar yang sebelumnya soal tersebut sudah divalidasi. 

Peneliti mengarahkan siswa untuk mengerjakan soal-soal 

yang diberikan, dan siswa mengerjakan soal dengan seksama. 

Setelah selesai siswa diarahkan untuk mengumpulkan jawaban 

yang telah mereka kerjakan. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15 
             Siswa mengerjakan soal posttest yang diberikan 
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3. Analisis Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini diambil data yaitu hasil 

post-test berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Maka akan dilakukan analisis data kognitif : 

a. Uji Normalitas 

Analisis data kemampuan komunikasi matematis siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dengan strategi active knowledge sharing pada 

materi operasi bentuk aljabar yang didapat dari post-test. Skor akhir post-

test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol selengkapnya dicantumkan 

pada lampiran 17. 

Tabel 11 
Hasil Rata-rata Post-test Kelas Eksperimen dan Kelas   

              Kontrol 
a.  

b.  

Kelas Rata-rata Simpangan Baku Jumlah Siswa 

Eksperimen 
71 13,31 32 

Kontrol 
64,5 11,80 32 

c.   

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata hasil post-test kelas 

eksperimen setelah mengikuti pembelajaran dengan strategi active knowledge 

sharing mengalami peningkatan dibandingkan dengan kelas kontrol yang 

hanya diajarkan dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Seperti 

yang terlihat pada grafik dibawah ini : 
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Gambar 16 
Grafik Rata-Rata Hasil Post-test 

Kemampuan Komunikasi Matematis Pada Kelas Eksperimen 
dan Kelas Kontrol 

 
 

Skor kemampuan komunikasi matematis siswa setelah mengikuti 

pembelajaran yang merupakan hasil post-test baik kelas eksperimen yang 

dalam pembelajarannya menggunakan strategi active knowledge sharing, 

maupun kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional 

berdistribusi normal Perhitungan ini dapat dilihat di lampiran 17. 

Hal ini sudah dilakukan pengujian menggunakan rumus uji  

kemiringan kurva baik dikelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Selengkapnya uji normalitas skor tes kemampuan komunikasi matematis 

siswa akhir (post-test) setelah mengikuti pembelajaran terdapat didalam tabel 

dibawah ini. 

Tabel 12 
Hasil Uji Normaliatas Post-test 

d.  

Kelas "������  Kesimpulan 

Eksperimen  #0,187 #1 $ %& $ 1 berdistribusi Normal 

Kontrol  #0,364 #1 $ %& $ 1 berdistribusi Normal 
e.  

 

b. Uji Homogenitas 

Sedangkan dari uji homogenitas varians yang menggunakan statistik 

F dapat disimpulkan bahwa hasil post-test data kemampuan komunikasi 

60

70

80

eksperimen kontrol

rata-rata

rata-rata
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matematis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians 

yang homogen. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil perhitungan 

yang diperoleh yaitu varians (s2) kelas eksperimen dengan n = 32 sebesar 

177,290	dan varians (s2) kelas kontrol dengan n = 32 sebesar 139,354. 

Dari penghitungan di atas diperoleh = Fhitung 1,27 dan dari daftar distribusi 

F melalui perhitungan interpolasi dengan dk pembilang = 32-1 = 31, dan 

dk penyebut = 32-1 = 31, dengan α = 0.05. 

Dimana dk untuk pembilang 31 dan penyebut 31. dengan α = 0,05 

karena untuk dk pembilang 31 tidak terdapat dalam distribusi maka 

besarnya ditentukan dengan menggunakan rumus interpolasi yang 

diperoleh Ftabel=1,75. Karena Fhitung =	1,27 maka Fhitung ≤ F)
*+�,),,*� 

sehingga H0 diterima, dengan demikian sampel yang digunakan dalam 

penelitian merupakan sampel yang homogen. 

c. Pengujian Hipotesa Penelitian 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji perbedaan dua rata–rata 

yaitu uji t satu pihak, yaitu pihak kanan dengan rumus uji t. 

Hipotesisnya sebagai berikut: 

Ho: -. = 	 -/	 :  Tidak ada pengaruh yang berarti dalam Strategi Pembelajaran 

Active Knowledge Sharing terhadap kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas VIII di MTs Negeri 1 Palembang. 

Ha :	-. > 	 -/ :  Ada pengaruh positif dalam Strategi Pembelajaran Active 

Knowledge Sharing terhadap  kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas VIII di MTs Negeri 1 Palembang. 
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  Ketentuannya adalah H0 diterima jika thitung< ttabel Dengan derajat 

kebebasan 1%	 = 	 (2. � 2/	– 	2� dan taraf signifikan ∝ = 5% dan H0 

ditolak jika 56789:; > 58<=>?	(Sudjana, 2005 : 238). Karena dalam 

perhitungan sebelumnya telah diperoleh bahwa kedua data tersebut 

homogen, maka  rumus t hitung yang digunakan adalah sebagai berikut : 

t = 
@A)B@A*

C )
D)

E F )
D*

  dengan s = C�:)B.�G)*F�:*B.�G**	
:)F:*B/  

 Dari hasil uji t, diperoleh thitung = 2,0663	dengan dk = 62 dan taraf 

signifikan 5%, maka  ttabel  adalah 1,6698. Sehingga didapat thitung > ttabel, 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, berdasarkan kriteria pengujian uji t dapat 

disimpulkan bahwa Ada pengaruh positif dalam dalam Strategi Pembelajaran 

Active Knowledge Sharing terhadap  kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas VIII di MTs Negeri 1 Palembang. Perhitungan hipotesis 

selengkapnya dicantumkan pada lampiran 17. 

B. Pembahasan 

1. Pembelajaran 

Pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen yaitu kelas 

VIII.K MTs Negeri 1 Palembang menggunakan strategi pembelajaran 

active knowledge sharing, dalam pembelajaranya siswa lebih aktif 

berbagi pengetahuan mengenai matematika, hal ini terlihat saat siswa 

berbagi pengetahuannya dengan kelompok lain dan membagi lagi 

informasi tersebut dengan kelompoknya sendiri, hal ini disebabkan 

karena siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Pembelajaran 

menggunakan strategi active knowledge sharing yang dilaksanakan 
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secara berkelompok keaktifan siswa ditonjolkan pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung antara lain: 

a. Guru menyiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi pelajaran yang akan diajarkan. 

Pada langkah pertama ini peneliti telah menyiapkan atau 

merencanakan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada siswa 

menyangkut materi yang akan dipelajari. Sebelum peneliti mengajukan 

pertanyaan terlebih dahulu peneliti membagikan sebuah kertas yang berisi 

gambar-gambar mainan anak-anak. Kemudian peneliti mulai bertanya ada 

berapa jenis mainan yang ada dalam gambar ? Berapa jumlah setiap 

mainan ?”. Kemudian peneliti meminta siswa untuk mengekspresikan ide 

matematika kedalam bentuk aljabar. 

Dalam kegiatan ini  peserta didik dapat menentukan bentuk 

aljabar dari sebuah perumpamaan atau soal yang diberikan peneliti. 

Dalam kegiatan ini juga melibatkan peserta didik mencari informasi yang 

luas tentang materi yang akan dipelajari dengan menggunakan strategi 

active knowledge sharing. Juga melibatkan peserta didik secara aktif 

dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

b. Meminta anak didik menjawab berbagai pertanyaan dengan sebaik-

baiknya 

Dalam kegiatan ini peneliti memfasilitasi peserta didik dengan 

menggunakan strategi active knowledge sharing, juga memfasilitasi 

peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual berupa LKS yang 

telah didiskusikan bersama kelompok masing-masing. 
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c. Minta beberapa anak didik dari setiap kelompok berkeliling mencari 

teman yang dapat membantu menjawab pertanyaan yang tidak diketahui 

atau diragukan jawabannya. Tekankan pada mereka untuk saling 

membantu dalam kebaikan  

pada tahap 3 inilah terjadi proses komunikasi matematis secara 

lisan, dimana siswa saling memberi dan menerima serta berbagi 

informasi dari teman-teman kelompok lain. Setelah siswa menerima 

informasi tersebut,  siswa menjelaskan kembali informasi yang didapat 

kepada kelompoknya, sehingga didapatkan solusi yang terbaik. 

d. Meminta anak didik untuk kembali ke tempat duduk mereka, kemudian 

periksa kembali jawaban yang diperoleh. Jawablah pertanyaan-

pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh anak didik. 

Dalam kegiatan ini peneliti bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui peserta didik, dalam kegiatan ini juga peneliti bersama 

peserta didik bertanya jawab meluruskan kesalahan  pemahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan. 

2. Hasil Kerja Siswa 

Pada setiap pertemuan di kelas eksperimen peneliti membagi siswa 

menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompoknya diberikan LKS 

(Lembar Kerja Siswa). Pada pertemuan pertama diberikan materi 

pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan  bentuk aljabar, 

pada pertemuan kedua diberikan materi pembelajaran tentang perkalian 

dan perpangkatan bentuk aljabar, dan pertemuan ketiga diberikan materi 
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pembelajaran tentang membuat model matematika dan menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam LKS terdapat beberapa petunjuk atau materi tentang 

pembelajaran yang akan dipelajari, dalam LKS tersebut peneliti menuntut 

untuk siswa bisa dalam menyelesaikan LKS dengan sebaik mungkin dan 

siswa diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada teman kelompok 

lain ketika mengalami kesulitan dalam menjawab beberapa soal. 

a. LKS pertemuan pertama 

 Pada LKS pertemuan pertama ini diberikan materi tentang 

penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum masuk 

kemateri siswa dituntun untuk mengetahui makna dari variabel, 

koefisien, dan konstanta. Kesulitan yang dialami siswa pada saat 

pembelajaran dalam mengenal tentang bentuk aljabar adalah 

kesulitan dalam mendefinisikan kata-kata tersebut dalam kalimat 

yang lebih efektif. Contoh saja saat terjadi dilapangan ketika peneliti 

meminta siswa untuk menyebutkan pengertian dari variabel Danu 

Yusuf menjawab bahwa variabel itu seperti a, b, c, d,... yang tidak 

tahu nilainya, kemudian Tasya Ameliya menjawab variabel adalah 

lambang huruf yang nilainya akan dicari. Dari kedua jawaban 

tersebut peneliti menyimpulkan bahwa siswa mampu mengerti 

dengan makna variabel secara bahasa mereka dan berkesulitan dalam 

merangkai kalimat yang lebih efektif dimana variabel itu sendiri 

adalah suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dan 

dilambangkan dengan huruf. Untuk materi penjumlahan dan 
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pengurangan siswa tidak mengalami kesulitan karena pada saat 

proses pengerjaan soal terlebih dahulu siswa mengelompokkan suku-

suku yang sejenis. 

 Berikut jawaban siswa di kelas eksperimen yang menunjukkan 

bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa dalam 

mengekspresikan ide matematikanya sudah muncul, hal ini dapat 

dilihat dari cara siswa menjawab Lks 1. Siswa sudah mampu 

menyimbolkan atau menotasikan kata-kata dengan menggunakan 

variabel x, y, z, dan mampu menyelesaikannya. 

 

 

 

 

 

Gambar 17 
                    Lembar kerja siswa 1 di kelas eksperimen 

 
b. LKS pertemuan kedua 

  Pada LKS pertemuan kedua ini dipelajari materi tentang 

perkalian dan perpangkatan bentuk aljabar. Kesulitan yang peneliti 

alami pada pertemuan kedua ini adalah pada saat proses perkalian 

suku dua dengan suku dua (	� � H	�(	� � I	�. Kesalahan yang terjadi 

adalah saat proses perkalian ada beberapa siswa yang memperoleh 

informasi yang keliru dari kelompok lain yaitu tidak secara terurut 

sehingga ada beberapa yang terulang kembali (	2� � 5	�(	2� � 3	� = 

4�/ � 	5.2� � 5.3 � 2�. 3 = 4�/ � 	16� � 15.	Dari cara siswa yang 
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mengerjakannya secara tidak terurut sehingga menimbulkan 

kekeliruan. Melihat kesalahan tersebut kemudian peneliti 

meluruskan jawaban siswa pada saat mempersentasikan, peneliti 

memberitahukan untuk membuat panah sebelum melakukan 

perkalian (	2� � 5	�(	2� � 3	� 

 

 

 

 Maka hasil yang diperoleh adalah 4�/ � 	6� � 10� � 15 =

4�/ � 	16� � 15. Untuk materi pada perpangkatan sama halnya 

pada materi perkalian kesulitan siswa terjadi saat perkalian antara 

suku dua dengan suku dua. 

 Salah satu jawaban siswa pada kelas eksperimen dapat dilihat 

dari gambar dibawah ini. Dari jawaban siswa tersebut diketahui 

bahwa siswa sudah cukup mampu menyelesaikan permasalahan 

perkalian bentuk aljabar yang diilustrasikan dari soal cerita 

mengenai luas suatu persegi panjang. 

 

 

 

 
 
 

Gambar 18 
                  Lembar kerja siswa 2 di kelas eksperimen 

 
 
 

(	2� � 5	�(	2� � 3	� 
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c. LKS pertemuan ketiga 

Pada LKS pertemuan ketiga ini dipelajari materi tentang membuat 

model matematika dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari dengan menggunakan operasi bentuk aljabar. Pada proses 

pembelajaran berlangsung siswa tidak mengalami kesulitan dalam 

menjawab soal-soal komunikasi matematis, namun masih ada 

beberapa siswa khususnya pada kelompok lima yang belum 

memahami cara mensubstitusi, hal ini dikarenakan siswa tersebut 

bercerita diluar materi pada saat diskusi kelompok, sehingga terjadi 

kekeliruan dalam menjawab soal dalam LKS 3.  

 

 

 

 

 

Gambar 19 
   Lembar kerja siswa 3 di kelas eksperimen 

  Yang menunjukkan bahwa siswa tersebut sudah cukup mampu       
            memecahkan masalah dalam soal cerita 

 
3. Analisis perbutir soal 

1) Pada soal No 1 di kelas eksperimen jumlah persentase yang diperoleh 

adalah 77,08% sedangkan pada kelas kontrol diperoleh persentase 76,04%. 

Hal ini disebabkan karena pada kelas kontrol ada beberapa siswa yang 

tidak membuat kesimpulan dan ada juga beberapa siswa yang membuat 

kesimpulan dengan menuliskan kembali variabelnya seperti berikut “ 

kesimpulan : Boneka beruang = 5x, boneka kelinci = 7y, dan boneka panda 
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= 12z”. Seharusnya siswa menuliskan kesimpulan “ Jadi jumlah boneka 

beruang ada 5, boneka kelinci ada 7, dan boneka panda ada 12”. Hal ini 

terjadi karena pada saat proses pembelajaran di kelas kontrol siswa banyak 

yang sibuk dengan kegiatannya sendiri sehingga tidak memperhatikan 

penjelasan yang diberikan peneliti, sehingga pada saat siswa menyusun 

konjektur beberapa siswa tersebut kekurangan informasi yang diperlukan 

yang mengakibatkan kekeliruan. Sedangkan pada kelas eksperimen hanya 

terdapat beberapa siswa yang menjawab salah sehingga persentase untuk 

soal no 1 memiliki selisih 1,04 antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

sama halnya pada kelas eksperimen. Pada saat guru menjelaskan materi 

pembelajaran beberapa siswa tersebut tidak memperhatikan dengan baik 

penjelasan dari guru sehingga pada saat latihan maupun test beberapa 

siswa tersebut mengalami kesulitan. 

 Berikut jawaban siswa di kelas eksperimen yang menunjukkan 

bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa dalam mengekspresikan 

ide matematikanya sudah muncul. Siswa sudah mampu menyatakan 

permasalahan dengan menyimbolkan atau menotasikan kata-kata dalam 

soal dengan menyatakannya dalam bentuk variabel x, y, z.  

 

 

 

 

 
 

Gambar 20 
Jawaban posttest soal no 1 dari siswa kelas eksperimen 
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 Sedangkan di kelas kontrol masih banyak siswa yang belum 

menunjukkan kemampuan komunikasi matematisnya, hal ini terlihat ketika 

siswa tersebut menjawab soal test nomor 1 siswa masih bingung dalam 

menentukan atau menyimbol kata-kata menngunakan variabel, sehingga 

dalam perhitungan dan kesimpulan akan menimbulkan kekeliruan. 

 

 

 

 

 
Gambar 21 

Jawaban posttest soal no 1 dari siswa kelas kontrol 
 

2) Pada soal No 2 di kelas eksperimen dengan persentase 89,58% sedangkan 

pada kelas kontrol diperoleh persentase 76,04%. Pada soal no 2 kelas 

eksperimen lebih unggul dibandingkan kelas kontrol. Permasalahan pada 

soal no 2 ini adalah kesulitan siswa dalam menuliskan cara penyelesaian, 

kesulitan dalam pengelompokan suku-suku sejenis dan tidak memberikan 

alasan terhadap jawaban yang diperoleh. Pada kelas kontrol ada beberapa 

siswa tidak menjawab soal yang diberikan sedangkan pada kelas 

eksperimen semua siswa menjawab soal namun beberapa menjawab salah. 

 Pada kelas eksperimen beberapa siswa sudah mampu 

menyelesaikan soal kemampuan komunikasi dengan baik, contohnya pada 

gambar diberikut ini yang menyatakan siswa sudah bisa menyatakan 
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situasi masalah ke dalam bentuk model matematika serta mampu 

menyelesaikannya. 

 

 

 

 

 
Gambar 22 

Jawaban posttest siswa no 2 pada kelas eksperimen 
 

3) Pada soal No 3 di kelas eksperimen memperoleh  persentase 59,37% 

sedangkan pada kelas kontrol memperoleh persentase 31,25%. Selisih 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 28,12% dimana kelas 

eksperimen lebih unggul dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini 

dikarenakan pada kelas kontrol kebanyakan siswa tidak menjawab sesuai 

dengan pertanyaan yaitu tidak menggambarkan bentuk bangun datar 

persegi panjang. Pada kelas eksperimen ada beberapa siswa yang 

melakukan kesalahan seperti yang dilakukan pada kelas kontrol. 

  

 

 

 

 

  
 

 Gambar 23 
Jawaban Posttest siswa no 3 dari kelas kontrol 
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Sedangkan pada kelas eksperiman siswa sudah baik dalam 

menyatakan permasalahan kedalam bentuk ekspresi matematika yaitu 

dengan menyatakan gambar yang memenuhi indikator dua. 

 

 

 

 
 
 

  Gambar 24 
          Jawaban siswa no 3 dari kelas eksperimen 

4) Pada soal No 4 di kelas eksperimen jumlah persentase 73,95%  sedangkan 

pada kelas kontrol persentase 79,16% berkriteria baik. Selisih antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah 5,21% dimana kelas kontrol lebih 

unggul dibandingkan dengan kelas eksperimen. Penyebabnya adalah siswa 

kelas eksperimen mengalami kesulitan dalam menentukan langkah-

langkah cara penyelesaian, menentukan pola/gambar, salah dalam 

perhitungan, dan memberikan alasan jawaban yang diperoleh.       

Pada kelas eksperimen siswa sudah mulai baik dalam 

mengerjakan soal sesuai indikator, namun masih ada beberapa siswa yang 

belum memenuhi indikator. 

 

 

 

 
         
         Gambar 25 
                Jawaban siswa no 4 dari kelas eksperimen 
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5) Pada soal No 5 di kelas eksperimen dengan persentase 56,23% sedangkan 

pada kelas kontrol diperoleh persentase 55,20%. Selisih antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah 1,03% dimana kelas eksperimen lebih 

unggul dibandingkan dengan kelas kontrol karena ada banyak siswa pada 

kelas kontrol yang salah dalam perhitungan substitusi dan beberapa tidak 

menuliskan kesimpulan sedangkan pada kelas eksperimen hanya ada 

beberapa siswa saja. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar  26 
Jawaban no 5 dari siswa kelas eksperimen 

Menunjukkan bahwa siswa tersebut sudah cukup mampu 
menyatakan situasi masalah ke dalam bentuk model matematika 

dan  mampu menyelesaikannya 
 

Dari analisa di atas, diketahui pada soal no 1, 2, 3 dan  5 kelas 

eksperimen pencapaian indikator kemampuan komunikasi matematis siswa 

lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol, hal ini menandakan bahwa strategi 

active knowledge sharing berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Sedangkan pada soal 4 kelas kontrol lebih unggul dari kelas 

eksperimen dalam pencapaian indikator kemampuan komunikasi matematis.  

 

 



74 
 

 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penulis menyadari penelitian ini belum sempurna, meskipun 

berbagai upaya telah dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini, namun 

masih ada beberapa faktor yang sulit dikendalikan sehingga membuat 

penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Jumlah siswa yang terlalu banyak sehingga kesulitan memantau siswa 

secara perorangan. 

2. waktu yang masih relatif singkat sehingga masih kekurangan waktu 

dalam proses kegiatan penutup. 

3. Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan peneliti hanyalah 

menggunakan soal tes yang hanya mengukur kemampuan komunikasi 

matematis siswa secara tertulis saja, sedangkan pada kemampuan 

komunikasi matematis lisan peneliti tidak ada alat untuk mengukur 

kemampuannya. 

 

 

 

 

 


