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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang memiliki sifat unik atau khas. 

Objek dari matematika adalah benda-benda yang bersifat abstrak dan tidak dapat 

diamati oleh panca indera yang berkenaan dengan ide-ide atau konsep-konsep 

abstrak yang tersusun secara hirarkis dan penalarannya deduktif, konsisten dan 

logis. Sederhananya matematika adalah suatu ilmu pengetahuan yang sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan pada dasarnya hampir setiap orang 

menganggap bahwa matematika sebagai salah satu bentuk disiplin ilmu hitung 

dengan kumpulan rumus-rumus yang digunakan untuk mengkalkulasi, mengukur 

dan sejenisnya. Seperti itulah yang tertanam pada persepsi setiap orang pada 

umumnya, dengan beranggapan bahwa terhadap matematika tidak lebih dari 

sekedar ilmu yang membahas tentang angka, bilangan, dan simbol-simbol 

penunjangnya. Sebenarnya matematika bukanlah sekedar ilmu yang membahas 

tentang perhitungan atau ukuran semata, akan tetapi matematika juga merupakan 

sekumpulan bahasa yang diwakili oleh simbol-simbol dan angka. Keabstrakan 

tersebut menyebabkan matematika tidak mudah dipelajari, sehingga banyak 

peserta didik merasa kesulitan dalam belajar matematika, oleh karena itu perlu 

adanya “jembatan” yang bisa menghubungkan antara keilmuan matematika dan 

pembelajaran matematika. Salah satu cara untuk menjembatani agar matematika 

yang bersifat abstak tersebut mudah dimengerti oleh peserta didik dengan 

memanfaatkan media pembelajaran dalam pembelajaran matematika. 
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Di dalam draft panduan KTSP mata pelajaran matematika (BSNP:2006), 

mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut:  

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau logaritma, secara, luwes, akurat, efisien 

dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel dan diagram untuk 

memperjelas keadaan suatu masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

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

Sejalan dengan hal tersebut, NCTM merekomendasikan lima kompetensi 

dasar yang dapat tergali selama pembelajaran matematika (Henita, 2009: 1) yaitu: 

1. Kemampuan pemecahan masalah (problem solving) 

2. Kemampuan komunikasi (communication) 

3. Kemampuan koneksi (connection) 

4. Kemampuan penalaran (reasoning) 

5. Kemampuan representasi (representation) 

Kelima kemampuan ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap peserta 

didik melalui pembelajaran matematika. Salah satu kompetensi kemampuan 

matematika yang harus tercapai adalah kemampuan komunikasi matematik. 

Komunikasi matematik merupakan kemampuan matematik esensial yang 

tercantum dalam kurikulum matematika sekolah menengah (NCTM, 1999, KTSP, 

2006). Komponen tujuan pembelajaran matematika tersebut antara lain: dapat 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau ekspresi 
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matematik untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, 

perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya 

diri dalam pemecahan masalah. 

Pentingnya seorang peserta didik memiliki kemampuan komunikasi 

matematik antara lain dikemukakan Baroody (Yonandi, 2010) dengan rasional:  

1. Matematika adalah bahasa esensial yang tidak hanya sebagai alat berpikir, 

menemukan rumus, menyelesaikan masalah, atau menyimpulkan saja, 

namun matematika juga memiliki nilai yang tak terbatas untuk 

menyatakan beragam ide secara jelas, teliti dan tepat. 

2. Matematika dan belajar matematika adalah jantungnya kegiatan sosial 

manusia, misalnya dalam pembelajran matematika interaksi antara guru 

dan siswa, antara siswa dengan siswa, antara bahan pembelajaran 

matematika dan siswa adalah faktor-faktor penting dalam memajukan 

potensi siswa. 

Menurut Lindquist (1996:2), “jika kita sepakat bahwa matematika itu 

merupakan suatu bahasa dan bahasa tersebut sebagai bahasa terbaik dalam 

komunitasnya, maka mudah dipahami bahwa komunikasi merupakan esensi dari 

mengajar, belajar, dan meng-asses matematika”. Jadi jelaslah bahwa komunikasi 

matematik merupakan kemampuan mendasar yang seharusnya dimiliki oleh 

pelaku dan pengguna matematika selama belajar, mengajar dan meng-asses 

matematika. 

Menurut Asikin (2002:493) menyatakan bahwa, 

kesadaran tentang pentinya memperhatikan kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi dengan menggunakan matematika yang dipelajari di 

sekolah perlu ditumbuhkan, sebab salah satu fungsi dari pelajaran  

matematika adalah sebagai cara mengkomunikasikan gagasan secara 

sistematis dan efisien. 
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Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang begitu cepat, 

perubahan perilaku masyarakat, pemahaman cara belajar anak, kemajuan media 

pendidikan komunikasi dan informasi yang memberi arti tersendiri bagi kegiatan 

pendidikan. Tantangan tersebut menjadi salah satu dasar pentingnya pendekatan 

teknologis dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran. 

Pentingnya pendekatan teknologis dalam pengelolaan tersebut 

dimaksudkan agar dapat membantu proses pendidikan dalam pencapaian tujuan 

pendidikan, yakni al-insan al-kamil. Di samping itu, pendidikan sebagai bagian 

dari kebudayaan merupakan sarana penerus nilai-nilai dan gagasan-gagasan 

sehingga setiap orang mampu berperan serta dalam transformasi nilai demi yang 

berkualitas salah salah satu yang harus ditingkatkan adalah kualitas guru yang 

berkualitas. Guru yang berkualitas adalah guru yang memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni memiliki kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (UU RI 

No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). 

Misalnya, dalam melaksanakan kompetensi pedagogik, guru dituntuk 

memiliki kemampuan secara metodologis dalam hal perencanaan dan pelaksaan 

pembelajaran. Termasuk di dalamnya penguasaan dalam penggunaan dalam 

pembelajaran matematika. Penggunaan media atau alat bantu disadari oleh banyak 

praktisi pendidikan sangat membantu aktivitas proses pembelajaran baik di dalam 

maupun di luar kelas, terutama membantu peningkatan prestai belajar siswa. 

Keterbatasan media pembelajaran dan lemahnya kemampuan guru 

menjadi permasalahan yang sering terjadi. Guru jarang menggunakan alat peraga 

matematika pada proses pembelajaran matematika saat menyampaikan materi, 
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khususnya terhadap materi-materi yang berkaitan dengan bangun ruang yang 

bersifat abstrak. Permasalahan seperti itu juga terjadi di SMP Negeri 17 Bandung, 

hal ini disebabkan karena belum terdapatnya laboratorium matematika yang 

menyediakan berbagai alat peraga matematika dan keterbatasan kemampuan yang 

dimiliki oleh guru sehingga masih kesulitan untuk mengajarkan materi-materi 

pembelajaran matematika yang bersifat abstrak dan sulit dipahami oleh siswa. 

Selain menggunakan alat peraga matematika dalam pembelajaran 

matematika, sebenarnya pembelajaran matematika dapat juga dilakukan 

menggunakan multimedia. Menurut Munadi (2008:149) multimedia dapat 

menyajikan tampilan yang multidimensional, sehingga akan cocok jika digunakan 

untuk mengajarkan materi bangun ruang yang bersifat tiga dimensi. Dengan cara 

penyajian yang menarik menggunakan pembelajaran multimedia akan membantu 

para peserta didik untuk lebih memahami konsep-konsep yang akan dipelajari. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka judul 

penelitian ini adalah “PENCAPAIAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIK MELALUI PEMBELAJARAN MULTIMEDIA ADOBE 

FLASH DENGAN PEMBELAJARAN ALAT PERAGA MATEMATIKA.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, masalah yang 

akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

pembelajaran multimedia adobe flash dan pembelajaran alat peraga 

matematika? 
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2. Apakah terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematik 

melalui pembelajaran multimedia adobe flash, pembelajaran alat peraga 

matematika dan pembelajaran konvensional? 

3. Bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran matematika memalui 

pembelajaran multimedia adobe flash dan pembelajaran alat peraga 

matematika? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan melakukan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui pembelajaran multimedia adobe flash dan pembelajaran alat peraga 

matematika. 

2. Untuk mengetahui perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematik 

melalui pembelajaran multimedia adobe flash, pembelajaran alat peraga 

matematika dan pembelajaran konvensional. 

3. Untuk mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran matematika melalui 

pembelajaran multimedia adobe flash dan pembelajaran alat peraga 

matematika. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Siswa dapat menggunakan pembelajaran multimedia adobe flash dan 

pembelajaran alat peraga matematika untuk meningkatkan pencapaian 

kemampuan komunikasi matematik. 
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2. Mempermudah guru dalam menyampaikan pembelajaran, pengetahuan, 

pengalaman sebagai bahan pelajaran bagi siswa. 

3. Siswa dapat memvisualisasikan atau mengimajinasikan materi-materi yang 

telah disampaikan oleh guru. 

4. Sebagai referensi dan informasi bahwa untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematik, siswa dapat menggunakan media pembelajaran 

matematika 

5. Sebagai bahan pertimbangan jika ingin mengkaji lebih jauh dan mendalam 

lagi mengenai pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran. 

E. Batasan Masalah 

Dikarenakan cakupan penelitian ini sangat luas, maka peneliti memberikan 

mengenai masalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran multimedia adobe flash, pembelajaran alat 

peraga matematika dan pembelajaran konvensional. 

2. Untuk subpokok bahasan yang akan diteliti yaitu, unsur-unsur, jaring-jaring, 

luas permukaan, dan volume kubus dan balok pada kelas VIII semester genap. 

3. Adapun indikator yang akan digunakan adalah kemampuan komunikasi 

matematik. 

F. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Komunikasi Matematik 

 Kemampuan komunikasi matematika siswa terdiri dari komunikasi lisan 

dan tulisan.  Komunikasi lisan terjadi saat proses pembelajaran seperti, tanya 
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jawab antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa saat diskusi kelompok. 

Sedangkan komunikasi tulisan adalah kemampuan untuk menyatakan ide atau 

gagasan kedalam bentuk gambar atau grafik, atau menyatakan situasi kedalam 

model matematika. 

2. Media Pembelajaran Matematika 

Media pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua, 

yaitu: 

a. Multimedia Adobe Flash 

Multimedia yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Adobe Flash 

yang nantinya akan disajikan dalam bentuk presentasi. Multimedia diambil dari 

kata multi dan media. Multi berarti banyak atau bermacam-macam dan media 

berarti perantara. Jadi, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat 

dan menggaungkan teks, grafik, audio, video, dengan menggunakan tools yang 

memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Sedangkan 

adobe flash adalah salah satu perangkat lunak komputer yang bisa digunakan 

sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran matematika. 

b. Alat Peraga Matematika 

Alat peraga matematika yang peneliti gunakan adalah model kerangka 

kubus dan balok, jaring-jaring kubus dan balok serta kubus satuan yang sudah 

tersedia di labolatorium pendidikan matematika. 

3. Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran secara konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah pembelajaran dengan metode yang  berpusat pada guru. Metode-metode 

yang digunakan ceramah, tanya jawab dan diskusi. 
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G. Kerangka Pemikiran 

Materi pembelajaran matematika yang abstrak dan sulit dijelaskan secara 

verbal seperti bangun ruang harus dikenalkan kepada siswa dengan pengertian 

yang benar.  Menurut Alejandre (2005:1) “geometry can seem almost like 

learning a foreign language. There are a lot of vocabulary words and formulas to 

remember, as well as names of figure and their properties”. Maksudnya adalah 

geometri itu bagaikan bahasa asing yang mempunyai banyak kosakata, dan 

kosakata dalam geometri adalah unsur-unsur yang terdapat pada benda tersebut, 

jadi untuk menjelaskan unsur-unsur yang terdapat pada bangun ruang maka 

dianggap perlu untuk menggunakan media pembelajaran. Terdapat berbagai 

macam media pembelajaran yang ada dan media pembelajaran yang 

memungkinkan digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah adalah 

multimedia adobe flash dan alat peraga matematika. 

Menggunakan pembelajaran alat peraga matematika pada materi bangun 

ruang sisi datar akan sangat efektif dan menyenangkan, karena alat peraga 

matematika tersebut menghadirkan secara nyata materi yang pelajari pada bentuk 

yang sesungguhnya (Munadi. 2008:107), menggunakan pembelajaran multimedia 

adobe flash dalam materi bangun ruang sisi datar akan sangat efektif karena 

dengan multimedia adobe flash siswa akan melibatkan indera penglihatan. 

Terdapat dua jenis pesan yang dimuat dalam media visual, yakni pesan verbal dan 

nonverbal yang dimungkinkan informasi atau pesannya mudah dimengerti 

(Munadi.2008:81). Multimedia yang digunakan alah adobe flash yang nantinya 

dikemas secara menarik dan interaktif dalam bentuk presentasi di kelas. Kedua 
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media pembelajaran tersebut dapat menampilkan materi yang abstrak menjadi 

kongkret maka keduanya dapat mempermudah siswa dalam memahami pelajaran 

sehingga dapat mengkomunikasian antara gambar-gambar yang dilihat ke dalam 

model-model matematika. 

 Ciri-ciri (karakteristik) umum media adalah kemampuan merekam, 

menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. 

Kemudian yang dimaksud bahasa yang dipakai menyampaikan pesan adalah 

bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Terakhir adalah efek yang ditimbulkannya, 

bentuk konkret dari efek ini adalah terjadinya perubahan tingkah laku dan sikap 

siswa sebagai akibat interaksi antara siswa dengan pesan; baik perubahan secara 

individu maupun secara kelompok. Hal ini merupakan tujuan utama dari media, 

yakni mengefektifkan proses komunikasi pembelajaran sehingga tercapai tujuan 

yang diinginkan (perubahan tingkah laku) dalam pembelajaran. 

Menurut Skemp (Jihad, 2008:168) komunikasi matematika adalah 

kemampuan yang meliputi: 

(1) Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram kedalam  ide 

matematika 

(2) Menjelaskan ide, situasi dan relasi  matamatika, secara lisan atau tulisan, 

dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar. 

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

(4) Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. 

(5) Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis 

(6) Membuat konjengtur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan 

generalisasi 

(7) Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah 

dipelajari 

 

Dalam penelitian ini yang akan dibahas dan diteliti adalah tentang 

kemampuan komunikasi matematik siswa yang akan difokuskan pada: 



11 

 

 

1. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram kedalam ide 

matematika 

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

3. Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika, secara lisan atau tulisan, 

dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar 

 

Dari penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran dapat dituliskan dalam 

Gambar 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran 

H. Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang diungkapkan dalam kerangka 

pemikiran, maka rumusan hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

“Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematik melalui 

pembelajaran multimedia adobe flash, pembelajaran alat peraga matematika dan 

pembelajaran konvensional ”. 

I. Langkah-langkah Penelitian 

1. Menentukan Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan dijadikan adalah SMP Negeri 17 Bandung, Jalan Pacuan 

Kuda Arcamanik-Bandung, dengan beberapa alasan: 

Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran 

Konvensional 

 

Pembelajaran 

Multimedia Adobe Flash 

Indikator Kemampuan Komunikasi Matematik: 

1. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram kedalam ide 

matematika 

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

3. Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika, secara lisan atau tulisan, 

dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar. 

 

Pembelajaran Alat 

Peraga Matematika 
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a. Sarana dan prasarana yang cukup memadai karena di sekolah ini rata-rata 

setiap 3 kelasnya mempunyai fasilitas LCD proyektor, sehingga 

memungkinkan untuk melakukan pembelajaran matematika melalui 

pembelajaran multimedia yang nantinya disajikan dalam bentuk presentasi. 

b. Fasilitas laboratorium komputer yang cukup memadai dan cukup luas untuk 

melakukan pembelajaran matematika melalui pembelajaran multimedia di 

dalam ruang komputer. 

c. Guru mata pelajaran jarang menggunakan alat peraga matematika dalam 

menyampaikan materi, sehingga sebagian siswa kurang mengerti konsep-

konsep matematika yang diajarkan. 

d. Kurang dimaksimalkannya fasilitas LCD proyektor oleh semua guru 

matematika. 

2. Sumber Data 

Penelitian yang akan dilakukan ini harus mempunyai subjek yang jelas. 

Subjek yang dimaksud adalah populasi dan sampel. 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 17  

Bandung kelas VIII semester genap tahun ajaran 2013/2014 yang terdiri atas 12 

kelas. 

b. Sampel 

Adapun cara pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random 

sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-A, VIII-H dan 

VIII-J di SMP Negeri 17 Bandung yang dipilih secara acak dari keseluruhan kelas 
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VIII yang berjumlah 12 kelas dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi sampel. Dari pengambilan tersebut terpilih pasangan kelas yaitu 

Kelas VIII-AHJ yang selanjutnya Kelas VIII-A sebagai kelas eksperimen I 

dengan menggunakan pembelajaran multimedia adobe flash, kelas VIII-J sebagai 

kelas eksperimen II dengan menggunakan pembelajaran alat peraga matematika, 

dan kelas VIII-H sebagai kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional. Jumlah seluruh kelas sampel terdiri atas kelas VIII-A, VIII-H dan 

VIII-J adalah sebanyak 102 orang siswa, 34 orang siswa dari kelas VIII-A, 34 

orang siswa dari kelas VIII-J dan 34 orang siswa dari kelas VII-H. 

3. Menentukan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan dan 

data kuantitatif, yaitu: 

a. Data kualitatif yang dikuantitatifkan 

 Yaitu data hasil observasi aktivitas siswa dan guru di kelas ketika 

menggunakan pembelajaran multimedia adobe flash dan pembelajaran alat peraga 

matematika. 

b. Data kuantitatif 

 Yaitu data hasil tes berupa angka yang diperoleh dari nilai hasil tes awal 

(Pretest) dan tes akhir (Posttest). 

4. Alur Penelitian 

 Adapun alur dalam penelitian ini akan disajikan pada Gambar 1.2 sebagai 

berikut: 
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Gambar 1.2. Alur Penelitian 

5. Menentukan Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian eksperimen 

yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu dalam 

hal ini pembelajaran terhadap kelompok yang diberi perlakuan yang disebut 

kelompok eksperimen dan sebagai pembanding digunakan kelompok kontrol yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. Metode eksperimen yang digunakan 

adalah jenis quasi experimental (eksperimen semu). 

Kelas VIII SMPN 17 

Kelas Eksprerimen I Kelas Eksperimen II 

Pretest Pretest Pretest 

Kelas Kontrol 

Pembelajaran 

Multimedia Adobe Flash 

Pembelajaran 

Alat Peraga Matematika 

Pembelajaran 

Konvensional 

Posttest Posttest Posttest 

1. Lembar Observasi aktivitas 

guru dan siswa 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

3. Lembar Skala Sikap 

Pengumpulan Data 

Analisis Data 

Simpulan 
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Desain penelitian yang akan digunakan adalah Nonequivalent Control 

group Design.  Dalam penelitian ini terdapat tiga kelompok yakni kelas 

eksperimen satu, kelas eksperimen dua, dan kelas kontrol. Siswa pada kelas 

eksperimen satu mendapatkan pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pembelajaran multimedia adobe flash, sedangkan siswa pada kelas eksperimen 

dua mendapatkan pembelajaran matematika menggunakan pembelajaran alat 

peraga matematika, dan siswa pada kelas kontrol mendapatkan pembelajaran 

konvensional. Dalam desain ini dilakukan pretest dan posttest. Tujuan 

dilaksanakan Pretest adalah untuk mengetahui kemampuan komunikasi 

matematik siswa sebelum diberikan perlakuan. Adapun desain penelitiannya 

digambarkan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Desain Penelitian 

Kelas Pretest Treatment Posttest 

E1 O X1 O 

E2 O X2 O 

Kontrol O  O 

(Darmadi, 2011:202) 

Keterangan: 

E1 : Kelas eksperimen satu 

E2 : Kelas eksperimen dua  

O : Soal Pretest dan Posttest 

X1 : Treatment dengan menggunakan pembelajaran multimedia Adobe Flash 

X2 : Treatment dengan menggunakan pembelajaran alat peraga matematika 

6. Menentukan Instrumen Penelitian 

 Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

a. Lembar Observasi 

 Observasi aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran dilakukan ketika 

guru melakukan pembelajaran matematika menggunakan pembelajaran 
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multimedia adobe flash dan ketika pembelajaran matematika menggunakan 

pembelajaran alat peraga matematika. Lembar ini telah disusun secara sistematis 

supaya observasi yang dilakukan terstruktur dan mengerucut serta memudahkan 

observer dalam mengobservasi. 

Tabel 1.2. Aspek Observasi Siswa dan Guru 

 Aspek Indikator 

Guru 

Kesiapan Siswa 

 

Menyampaikan tujuan pembelajaran  

Memotivasi siswa 

Fasilitator 

Memberi bimbingan dan petunjuk/ bantuan 

kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

Mendesain skenario pembelajaran yang membuat 

siswa aktif. 

Interaksi 
Membuat siswa terlibat langsung dalam 

pembelajaran 

Pengelolaan 
Pengelolaan waktu kegiatan belajar mengajar 

secara efektif. 

Siswa 

Minat Mengikuti aktivitas belajar dalam kelas. 

Kontribusi 

 

Mengikuti petunjuk dan mengerjakan tugas yang 

ada dalam bahan ajar. 

Partisipasi dalam diskusi 

Interaksi 

 

 

Mengemukakan pendapat/pertanyaan 

Mampu memberikan banyak komentar pada 

materi yang sedang dipelajari. 

Kedisiplinan 

Patuh pada perintah guru 

Menunjukan sikap tubuh dan ketertarikan dalam 

pembelajaran. 

b. Tes 

 Dalam penelitian ini, akan diadakan tes sebanyak dua kali yaitu tes awal 

(Pretest) dan tes akhir (Posttest). Adapun tes kemampuan komunikasi matematik 

yaitu tes uraian. Alasan peneliti memilih soal uraian yaitu agar proses berpikir, 

langkah-langkah pengerjaan, ketelitian serta dapat berbagai macam penyelesaian 

dapat dengan leluasa dituangkan oleh siswa sehingga kemampuan komunikasi 

matematik siswa dapat diukur. 
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 Soal-soal yang digunakan dalam pretest dan posttest ini terlebih dahulu 

telah dilakukan uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilas, dan tingkat 

kesukaran. Soal uji coba terdiri dari 5 soal tentang kubus balok yang meliputi 

jaring-jaring kubus dan balok, luas permukaan kubus dan balok, dan volume 

kubus dan balok yang disesuaikan dengan indikator komunikasi matematik siswa. 

Pada pentelitian ini kriteria soal yang digunakan yaitu 2 soal mudah, 2 soal sedang 

dan 1 soal sukar. 

 Untuk mengetahui kualitas soal komunikasi matematik yang dibuat, maka 

digunakan rubrik skoring yang terdapat pada Table 1.3. berikut: 

Tabel 1.3. Rubrik Skoring Komunikasi Matematik 

Tingkat 

Pemahaman 
Kriteria Skor 

Tidak Paham Jawaban hanya mengulang pertanyaan 0 

Miskonsepsi 
Jawaban menunjukkan salah paham yang mendasar 

tentang konsep yang dipelajari 
1 

Miskonsepsi 

Sebagian 

Jawaban memberikan sebagian informasi yang benar 

tapi menunjukkan adanya kesalahan konsep dalam 

menjelaskan 

2 

Paham 

sebagian 

Jawaban benar dan mengandung paling sedikit satu 

konsep ilmiah serta tidak mengandung suatu 

kesalahan konsep 

3 

Paham 

Seluruhnya 

Jawaban benar dan mengandung seluruh konsep 

ilmiah 
4 

(Susilawati, 2009: 219) 

c. Lembar Skala Sikap 

 Instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap siswa terhadap 

pembelajaran matematika berupa lembar skala sikap. Model skala sikap yang 

digunakan adalah skala sikap Likert yang berjumlah 26 pernyataan terdiri dari 13 

pernyataan positif dan 13 pernyataan negatif. Pilihan angket skala sikap ini terdiri 
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dari empat pilihan yaitu sikap sangat setuju (SS), sikap setuju (S), sikap tidak 

setuju (TS), dan sikap sangat tidak setuju (STS). Skala sikap tersebut disusun 

menjadi 2 komponen yaitu sikap terhadap pembelajaran matematika yang 

menggunakan pembelajaran multimedia adobe flash terdiri dari 13 pernyataan dan 

sikap terhadap pembelajaran matematika yang menggunakan pembelajaran alat 

peraga matematika terdiri atas 13 pernyataan. 

7. Analisis Instrumen Penelitian 

a. Observasi  

Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen observasi yaitu lembar 

observasi aktivitas siswa dan guru, dilakukan uji validitas konstruk terlebih 

dahulu, dengan mengonsultasikan kepada dosen pembimbing. 

b. Tes 

Sebelum dipergunakan dalam penelitian, instrumen tes ini terlebih dahulu 

diuji coba, untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat 

kesukaran soal tersebut. Adapun langkah-langkah menganalisis hasil uji coba 

instrumen yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan validitas dengan menggunakan rumus korelasi product-moment 

angka kasar, yaitu : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{ 𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}

 

Keterangan:      

𝑟𝑥𝑦 = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y  

𝑋 = Skor tiap butir soal 

𝑌 = Skor total tiap siswa uji coba 

𝑁 = Banyaknya siswa uji coba 

(Arikunto, 2010:72) 
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 Adapun kriteria validitas dapat dilihat pada Tabel 1.4 

Tabel 1.4. Kriteria Validitas Soal 

Koefisien Korelasi Interprestasi 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦 <  0,90 Tinggi 

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦 <  0,70 Sedang 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦 <  0,40 Rendah 

0,00 ≤ 𝑟𝑥𝑦 <  0,20 Sangat Rendah 

      𝑟𝑥𝑦 <  0,00 Tidak Valid 

(Suherman, 2003 : 113) 

 Berdasarkan analisis validitas item pada lampiran A diperoleh hasil seperti 

pada Tabel 1.5 

Tabel 1.5.  Simpulan Hasil Analisis Validitas Item Soal 

 

 

 

 

 

2) Menentukan reliabilitas dengan rumus: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2

) 

 Keterangan: 

𝑟11 =  Reliabilitas yang dicari  

n =  Banyaknya butir soal 

1 =  Bilangan Konstan 

𝑆𝑖
2
 =  Jumlah varian Skor tiap item 

𝑆𝑡
2
 =  Varians skor total 

( Jihad & Haris, 2009 : 180) 

No Nilai rxy Interpretasi 

1 0.61359 Sedang 

2 0.63393 Sedang 

3 0.74334 Tinggi 

4 0.48432 Sedang 

5 0.59724 Sedang 

6 0.77996 Tinggi 

7 0.64397 Sedang 

8 0.80340 Tinggi 
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Adapun kriteria reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 1.6. 

Tabel 1.6. Kriteria Reliabilitas Soal 

Koefisien Korelasi Derajat Reliabilitas 

𝑟11 ≤  0,20 Sangat Rendah 

0,20 < 𝑟11 ≤  0,40 Rendah 

0,40 < 𝑟11 ≤  0,70 Sedang 

0,70 < 𝑟11 ≤  0,90 Tinggi 

0,90 < 𝑟11 ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

                                                                    (Jihad & Haris, 2009 : 181) 

 Berdasarkan analisis instrumen uji coba soal pada lampiran A diperoleh 

nilai koefisien reliabilitasnya adalah 0.7536508 dengan interpretasi tinggi.  

3) Menentukan daya pembeda dengan rumus: 

𝐷𝐵 =
∑ �̅�𝐴

𝑆𝑀𝐼 × 𝑁𝐴
−

∑ �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼 × 𝑁𝐴
 

 Keterangan: 

𝐷𝐵  = Daya beda 

∑ �̅�𝐴 = Jumlah jawaban siswa kelompok atas yang benar 

∑ �̅�𝐵 = Jumlah jawaban siswa kelompok bawah yang benar 

𝑆𝑀𝐼  = Skor maksimal ideal 

𝑁𝐴  = Banyaknya peserta tes 

 Adapun klasifikasi daya beda dapat dilihat pada Tabel 1.7. 

Berdasarkan analisis daya pembeda tiap item pada lampiran A diperoleh 

hasil seperti pada Tabel 1.8 

Tabel 1.7. Klasifikasi Daya Pembeda 

Angka Daya Pembeda Interpretasi 

DP ≤ 0,00 Sangat Jelek 

0,00 <DP ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup 

0,40 <DP ≤ 0,70 Baik 

0,70 <DP ≤ 1,00 Baik Sekali 

                                                                    (Suherman, 2003: 161) 
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Tabel 1.8.  Simpulan Hasil Analisis Daya Beda 

No Nilai Daya Beda Interprestasi 

1 0.28125 Cukup 

2 0.3125 Cukup 

3 0.5 Baik 

4 0.34375 Cukup 

5 0.28125 Cukup 

6 0.5 Baik 

7 0.46875 Baik 

8 0.671875 Baik 

4) Menentukan indeks kesukaran butir soal dengan rumus: 

𝐼𝐾 =
∑ �̅�𝐴

 𝑆𝑀𝐼 × 𝑁𝐴
 

Keterangan:  

IK  =  Indeks kesukaran  

∑ �̅�𝐴 =  Jumlah jawaban siswa 

SMI =  Skor maksimal ideal 

NA  =  Banyaknyapeserta tes 

 Adapun kriteria indeks kesukaran dapat dilihat pada Tabel 1.9 

Tabel 1.9. Indeks Kesukaran 

Besarnya Indeks Kesukaran Interpretasi 

𝐼𝐾 =  0,00 Sangat Sukar 

0,00 < 𝐼𝐾 ≤  0,30 Sukar 

0,30 <  𝐼𝐾 ≤  0,70 Sedang 

0,70 < 𝐼𝐾 < 1  Mudah 

𝐼𝐾 = 1 Sangat Mudah 

                                                                         (Suherman, 2003: 170) 

 Berdasarkan analisis tingkat kesukaran tiap item pada lampiran A 

diperoleh hasil seperti pada Tabel 1.10 

Untuk melihat hasil analisis tiap butir soal secara menyeluruh dapat dilihat 

pada Tabel 1.11 
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Tabel 1.10.  Simpulan Hasil Analisis Tingkat Kesukaran 

No Indeks Kesukaran Interprestasi 

1 0.57576 Soal Sedang 

2 0.58333 Soal Sedang 

3 0.71970 Soal Mudah 

4 0.54924 Soal Sedang 

5 0.62879 Soal Sedang 

6 0.62879 Soal Sedang 

7 0.65909 Soal Sedang 

8 0.47348 Soal Sedang 

Tabel 1.11. Ringkasan Analisis Hasil Uji Coba Soal 

NO 
Validitas Daya Beda Tingkat Kesukaran Tingkat 

Kesukaran 

Prediksi 

Guru 

Keterangan 
Nilai Kriteria Nilai Kriteria Nilai Kriteria 

1 0.61 Sedang 0.28 Cukup 0.58 Sedang Mudah Revisi 

2 0.63 Sedang 0.31 Cukup 0.58 Sedang Sedang Layak 

3 0.74 Tinggi 0.5 Baik 0.72 Mudah Sedang Revisi 

4 0.48 Sedang 0.34 Cukup 0.55 Sedang Sukar Revisi 

5 0.60 Sedang 0.28 Cukup 0.63 Sedang Mudah Revisi 

6 0.78 Tinggi 0.5 Baik 0.63 Sedang Sedang Layak 

7 0.64 Sedang 0.47 Baik 0.66 Sedang Sedang Layak 

8 0.80 Tinggi 0.67 Baik 0.47 Sedang Sukar Revisi 

 Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti mengambil soal nomor 1, 2, 4, 

5 dan 6 sebagai soal pretest dan posttest. Untuk soal no 1, 4 dan 5 terlebih dahulu 

direvisi sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai soal pretest dan posttest. 

Sedangkan yang lainnya direvisi dan akan dijadikan sebagai latihan siswa. 

c. Analisis Lembar Skala Sikap 

 Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen skala sikap dibimbingkan 

terlebih dahulu dengan dosen pembimbing. Dalam penelitian ini skala sikap yang 

digunakan berupa pertanyaan yang memiliki empat alterniatif, yaitu: SS (sangat 

setuju), S (sutuju), TS (tidak setuju), dan STS (sangat tidak setuju).  Jawaban 

Angket ini hanya diberikan pada kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II, 
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untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran multimedia adobe flash  

dan pembelajarana alat peraga matematika. 

 Adapun pemberian skor untuk pernyataan positif dapat dilihat  pada Tabel 

1.12 sebagai berikut: 

Tabel 1.12. Skor Pernyataan Positif 

Pernyataan  Skor  

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 Sedangkan pemberian skor untuk pernyataan negatif seperti pada Tabel 

1.13 sebagai berikut: 

Tabel 1.13. Skor Pernyataan Negatif 

Pernyataan  Skor  

Sangat Setuju (SS) 1 

Setuju (S) 2 

Tidak Setuju (TS) 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 4 

8. Teknik Pengumpulan Data 

 Secara garis besar teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pada 

Tabel 1.14. adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.14. Teknik Pengumpulan Data 

No. Tujuan 
Sumber 

Data 

Instrumen yang 

Dipakai 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 

Aktivitas Guru dan 

Siswamenggunakan  

pembelajaran multimedia 

adobe flash 

Guru  

dan siswa 

Lembar observasi 

yang terintegrasi 
Observasi 

2 

Aktivitas Guru dan Siswa 

menggunakan  pembelajaran 

alat peraga matematika 

Guru  

dan siswa 

Lembar observasi 

yang terintegrasi 
Observasi 

3 
Perbedaan pencapaian 

komunikasi matematik siswa 
Siswa Tes uraian 

Pretest dan 

posttest 
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No. Tujuan 
Sumber 

Data 

Instrumen yang 

Dipakai 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

setelah menggunakan 

pembelajaran multimedia 

adobe flash, alat peraga 

matematika dan model 

konvensional 

4 

Sikap siswa setelah 

menggunakan pembelajaran 

multimedia adobe flash, alat 

peraga matematika dan model 

konvensional 

Siswa 
Lembar observasi 

yang terintegrasi 
Observasi 

 

9. Analisis Data 

a. Untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, yaitu tentang aktifitas guru 

dan siswa selama pembelajaran, maka dilakukan analisis lembar observasi. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran yang 

menggunakan pembelajaran multimedia adobe flash dan alat peraga matematika 

yang meliputi aktivitas siswa dan aktivitas guru selama pembelajaran 

berlangsung. maka digunakan pendeskripsian pelaksanaan pembelajaran secara 

umum dengan menganalisis lembar observasi serta dokumentasi berupa foto-

foto kegiatan pembelajaran.  

Langkah-langkah analisis Lembar Observasi dalam penelitian ini, 

sebagai berikut : 

1) Menghitung jumlah skor keterlaksanaan yang telah diperoleh. 

2) Mengubah jumlah skor untuk setiap pertemuan yang telah diperoleh menjadi 

nilai persentase dengan rumus : 

NP =
R

SMI
× 100% 
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Keterangan : 

NP  = Nilai Persentase 

R   = Jumlah skor yang diperoleh 

SMI  = Skor keterlaksanaan yang diharapkan 

100%  = Angka tetap 

 

3) Menghitung persentase keterlaksanaan tertinggi dan terendah serta membuat 

deskripsi berdasarkan komentar observer. 

4) Menghitung nilai keterlaksanaan rata-rata dari semua pertemuan, dengan 

rumus :  

NP =
NP1 + NP2 + NP3

3
 

5) Menghitung rata-rata persentase keterlaksanaan untuk semua pertemuan 

berdasarkan setiap tahapan model. 

6) Mengubah persentase yang diperoleh kedalam kriteria keterlaksanaan yang 

disajikan pada Tabel 1.15. berikut. 

Tabel 1.15. Kriteria Keterlaksanaan 

 

 

 

 

7) Kemudian disajikan kedalam bentuk diagram/grafik untuk mengetahui 

keterlaksanaan. 

b. Untuk menjawab rumusan masalah nomor 2, yaitu tentang perbedaan 

pencapaian kemampuan komunikasi matematik siswa yang menggunakan 

pembelajaran multimedia adobe flash, pembelajaran alat peraga matematika, dan 

pembelajaran konvensional digunakan analisi pengujian ANOVA (Analisis of 

Persentase (%) Kriteria keterlaksanaan 

80 − 100 Baik Sekali 

60 − 79 Baik 

40 − 59 Cukup 

20 − 36 Kurang 

0 − 19 Kurang Sekali 
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Variance) satu jalur dan data penelitian yang diambil adalah tes awal (pretest) dan 

tes akhir (posttest) dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut: 

1) Sampel berasal dari populasi yang akan di uji berdistribusi normal 

2) Varians dari populasi tersebut adalah sama (homogenitas varians) 

3) Sampel tidak berhubungan satu sama lain 

 Asumsi yang digunakan dalam melakukan analisis ANOVA satu jalur 

yaitu: 

1) Uji normalitas data hasil pretest dan posttest 

a) Merumuskan hipotesis 

  Ho : Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi 

 matematik antara siswa yang menggunakan pembelajaran multimedia 

 adobe flash, pembelajaran alat peraga matematika dan pembelajaran 

 konvensional. 

  Ha : Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematik 

 antara siswa yang menggunakan pembelajaran multimedia adobe flash, 

 pembelajaran alat peraga matematika dan pembelajaran konvensional. 

b) Menentukan nilai uji statistik data hasil pretest dan posttest 

  Untuk mendapatkan nilai Chi Kuadrat (𝑥2) hitung, sebagai berikut: 

𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = ∑ {

(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)
2

𝐸𝑖
} 

  Keterangan: 

   𝑥2 = Chi Kuadrat 

   𝑂𝑖 = Frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke-i pretest dan posttest 

   𝐸𝑖 = Frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi ke-i pretest dan posttest 

c) Menentukan taraf nyata (á) data hasil pretest dan posttest 

  Untuk mendapatkan nilai Chi Kuadrat (𝑥2) tabel, sebagai berikut: 

𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  𝑥2

(1−á)(𝑑𝑘) 
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  Keterangan: 

   𝑑𝑘 = derajat kebebasan 

   𝑑𝑘 = k – 3 

   𝑘 = banyak kelas interval 

d) Menentukan kriteria pengujuan hipotesis 

  Ho ditolak jika 𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

  Ho diterima jika𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

e) Memberikan kesimpulan 

(Kariadinata, 2011: 30-31) 

2) Menguji homogenitas varians atau lebih dengan tes Bartlett dan uji 𝑥2 

3) ANOVA (Analisis of Variance) 

4) Menguji hipotesis 

(Kariadinata, 2011: 128) 

 Jika asumsi telah dipenuhi, maka akan dilakukan analisis ANOVA satu 

jalur sesuai dengan langkah-langkahnya, sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

Ho : Tidak terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi atematik 

antara siswa yang menggunakan pembelajaran multimedia  adobe flash, 

pembelajaran alat peraga matematika dan pembelajaran  konvensional. 

Ha : Terdapat perbedaan pencapaian kemampuan komunikasi matematik 

antara siswa yang menggunakan pembelajaran multimedia adobe flash, 

pembelajaran alat peraga matematika dan pembelajaran konvensional. 

2) Menguji homogenitas tiga varians atau lebih (Tes Barlett) data hasil pretest 

dan posttest 

a) Menentukan variansi-variansi setiap kelompok data 

b) Menghitung variansi gabungan 

  Menggunakan rumus:  𝑉𝑔𝑎𝑏 =
∑(𝑛1−1)𝑉1

∑(𝑛1−1)
 

c) Menghitung nilai B (Bartlett) 

  Menggunakan rumus:  B = (Log Vg) ∑(n1 − 1) 

d) Menghitung nilai 𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
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  Menggunakan rumus:  𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = ln 10 {𝐵 − ∑(𝑛1 − 1)(log 𝑉𝑖)} 

e) Mencari nilai 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

  Menggunakan rumus 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑥2

(0,99)(k−1) dengan k = banyaknya 

 perlakuan 

f) Pengujian homogenitas varians 

(1) Jika  𝐶2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka ketiga variansi homogen 

(2) Jika 𝑥2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑥2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka ketiga variansi tidak homogen 

 Adapun langkah-langkah pengujiannya jika semua asumsi terpenuhi, maka 

pengujian dilanjutkan ke ANOVA. 

3) Analisis ANOVA satu jalur 

a) Membuat tabel persiapan statistik 

b) Membuat tabel ringkasan ANOVA satu jalur, seperti pada Tabel 1.16. 

Tabel 1.16. Ringkasan ANOVA 

Sumber 

Variasi (SV) 

Jumlah 

Kuadrat (JK) 

Derajat 

Kebebasan (db) 

Rerata 

Kuadrat 

(RK) 

F 

Antar 

Kelompok (a) 
JKa dba RKa 

RKa

RKd
 

Dalam 

Kelompok 

(d) 

JKd dbd RKd 

Total (T) JKT - - 

 Keterangan: 

(1) JKa = Jumlah kuadrat antar kelompok, rumusnya sebagai berikut: 

 JKa = [∑
(∑ 𝑋𝑎)2

𝑁𝑎
] −

(∑ 𝑋𝑇)2

𝑁𝑖
 

(2) JKT = Jumlah kuadrat total, rumusnya sebagai berikut: 

 JKT = ∑ 𝑋𝑇
2 −

(∑ 𝑋𝑇)2

𝑁𝑇
 

(3) JKd = JKT – JKa 

(4) dba = Derajat kebebasan antar kelompok, rumusnya sebagai berikut: 

 dba = a – 1 ; a = banyaknya kelompok 

(5) dbd = Derajat kebebasan dalam kelompok, rumusnya sebagai berikut: 

 dbd = NT – a ; NT = jumlah total data 

(6) dbT = Derajat kebebasan total, rumusnya sebagai berikut: 

 dbT = NT – 1 

(7) RKa = Rerata kuadrat antar kelompok, rumusnya sebagai berikut: 

 RKa = 
JKa

dba
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(8) RKd = Rerata kuadrat dalam kelompok, rumusnya sebagai berikut: 

 RKd = 
JKd

dbd
 

c) Mencari nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

 Menggunakan rumus sebagi berikut:  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
RKa

RKd
 

d) Mencari nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏 ⮺𝑙 

 Menggunakan rumus sebagai berikut:  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙dbf = dbk lawan dbd 

e) Pengujian hipotesis 

(1) Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ho diterima sedangkan Ha ditolak 

(2) Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ho ditolak sedangkan Ha diterima 

Catatan: 

 Jika dari hasil pengujian H1 diterima, berarti terdapat perbedaan dari 

ketiga kelompok data maka untuk mengetahui urutan yang lebih baik dapat 

ditempuh dengan menghitung perbedaan yang lebih kecil dari perbedaan rata-rata 

yang dinyatakan signifikan (PKS), adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a) Mencari nilai PKS dengan rumus: 

 𝑃𝐾𝑆 =  𝑡0,975(𝑑𝑏𝑑)√
2𝑅𝐾𝑑

𝑛
 

 Jika masing-masing kelompok memiliki n yang sama. Namun, jika masing-

masing kelompok memiliki n yang tidak sama, dihitung sepasang-sepasang, 

dengan rumus: 

 𝑃𝐾𝑆 =  𝑡0,975(𝑑𝑏𝑑)√𝑅𝐾𝑑 (
1

𝑛1
+

1

𝑛2
) 

b) Membuat tabel perbedaan rata-rata 

Tabel 1.17. Perbedaan Rata-Rata 

 A B C 

A  |𝑋𝐴
̅̅ ̅̅ − 𝑋𝐵

̅̅ ̅̅ | |𝑋𝐴
̅̅ ̅̅ − 𝑋𝐶

̅̅ ̅̅ | 

B |𝑋𝐵
̅̅ ̅̅ − 𝑋𝐴

̅̅ ̅̅ |  |𝑋𝐵
̅̅ ̅̅ − 𝑋𝐶

̅̅ ̅̅ | 

C |𝑋𝐶
̅̅ ̅̅ − 𝑋𝐴

̅̅ ̅̅ | |𝑋𝐶
̅̅ ̅̅ − 𝑋𝐵

̅̅ ̅̅ |  

c) Menentukan urutan yang lebih baik 

 Bandingkan semua perbedaan setiap dua rata-rata pada tabel diatas dengan 

nilai PKS. Jika semuanya lebih besar dari PKS, maka ke-I kelompok data 

berbeda signifikan. Dengan demikian bisa langsung diurutkan dari tabel 

persiapan dengan melihat rata-rata hitungnya. Seandainya perbedaan dua rata-

rata suatu pasangan adalah lebih kecil atau sama dengan nilai PKS maka 

sampel I dan sampel II tidak terdapat perbedaan (sama). 

(Kariadinata, 2011:129-132) 
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 Apabila salah satu asumsi dari data pengujian ANOVA tidak terpenuhi 

maka data di analisis dengan uji statistik nonparametrik salah satunya uji Kruskal 

Wallis (Uji H). Adapun langkah-langkah Uji H sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis 

b) Membuat daftar rank 

c) Menentukan nilai H dengan rumus: 

𝐻 =
12

𝑁(𝑁 + 1)
∑

𝑅𝑖
2

𝑛𝑖

𝑎

𝑖=1

− (3𝑁 + 1) 

Keterangan: 

N = Banyaknya seluruh data 

𝑅𝑖 = Jumlah rank tiap kelompok 

𝑛𝑖 = banyaknya data tiap kelompok 

d) Menguji hipotesis dengan membandingkan nilai H dengan nilai 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 

derajat kebebasan df = a – 1, dengan kriteria: 

(1) Jika H < 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

(2) Jika H > 𝑥2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

(Sugiyono, 2011: 219) 

c. Untuk menjawab rumusan masalah nomor 3, yakni untuk mengetahui 

sikap siswa yang menggunakan pembelajaran multimedia adobe flash dan 

pembelajaran alat peraga matematika. Data pada lembar skala sikap dihitung 

dengan penentuan skor skala sikap secara apriori, yaitu setiap item dihitung 

berdasarkan jawaban responden.  

Langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata skor sikap siswa, 

kemudian dibandingkan dengan skor netral. Adapun kategori skala sikap menurut 

Juariah (2008: 45) sebagai berikut: 

x̅ > 2,50 : positif 

x̅ = 2,50 : netral 

x̅ < 2,50 : negatif 

keterangan: 

�̅� = rata-rata skor siswa tiap item 
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 Selain menganalisis rata-rata skor sikap siswa, dilakukan juga analisis 

presentase sikap siswa. Untuk melihat presentase sikap siswa yang memiliki 

respon positif terhadap pembelajaran yang diterapkan, dihitung berdasar kriteria 

Kuntjaraningrat (Lismayanti, 2008: 57) sebagai berikut; 

Persentase Jawaban =  
frekuensi jawaban

banyak responden
 x 100% 

 Besarnya persentase hasil perhitungan tersebut, dapat diinterpretasikan 

dalam Tabel 1.18 berikut: 

Tabel 1.18 Interpretasi Jawaban Skala Sikap 

Presentase 

Jawaban (%) 
Intepretasi 

0 

1 - 25 

26 - 49 

50 

51 - 75 

76 - 99 

100 

Tidak seorangpun siswa yang merespon 

Sebagian kecil siswa yang merespon 

Hampir setengahnya siswa yang merespon 

Setengahnya siswa yang merespon 

Sebagian besar siswa yang merespon 

Pada umumnya siswa merespon 

Seluruhnya siswa yang merespon 

Kuntjaraningrat  (Lismayanti, 2008: 57) 


