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PENGARUH STRATEGI TPS DENGAN PETA KONSEP DAN KOMUNIKASI 

MATEMATIKA PADA HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

 

Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) pengaruh strategi pembelajaran 

TPS berbasis peta konsep terhadap hasil belajar matematika, (2) untuk mengetahui 

pengaruh tingkat komunikasi matematika peserta didik terhadap hasil belajar 

matematika, (3) untuk mengetahui interaksi antara strategi pembelajaran TPS berbasis 

peta konsep serta komunikasi matematika terhadap hasil belajar matematika. 

Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan desain penelitian quasi eksperimental. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 

Wonosari 2019/2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

cluster random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan 

tes. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 

Hasil analisis dengan taraf signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa: (1) terdapat 

perbedaan pengaruh strategi pembelajaran TPS berbasis peta konsep terhadap hasil 

belajar matematika dengan FA = 5,392894462 (2) terdapat pengaruh tingkat 

komunikasi matematika peserta didik terhadap hasil belajar metematika dengan FB = 

3,469959896 (3) tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dengan tingkat 

komunikasi matematika peserta didik terhadap hasil belajar matematika dengan FAB = 

2,057998679. 

 

Kata kunci: TPS, peta konsep, komunikasi matematika, hasil belajar matematika  

 

Abstract 

This study aims to analyze: (1) to determine the effect of TPS learning strategies based 

on concept maps startegies on mathematics learning outcomes, (2) to determine the 

effect of students mathematical communication level on mathematics learning 

outcomes, (3) to determine interaction between TPS learning strategies based on 

concept maps as well as mathematical communication on mathematics learning 

outcomes. This research is quantitative type with a quasi experimental research 

design. The population in this study were all eighth grade students of SMP Negeri 

Wonosari 2019/2020. The sampling technique in this study uses cluster random 

sampling. The data collection method uses documentation and tests. Data analysis 

techniques used two ways analysis of variance with unequal cells. The result of the 

analysis with significance level of 0.05 indicate that: (1) there is a difference in the 

influence of the TPS based learning map concept and comes with FA=5.392894462 

(2) there is an influence of the level mathematical communicaton of students towards 

learning outcomes in mathematics with FB = 3.469959896 (3) there is no interaction 

between learning strategies with the level of mathematical communication of students 

to learning outcomes of mathematics with FAB = 2.057998679. 

 

Keywords: TPS, concepts maps , mathematics communication, mathematics learning 

outcomes.  
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1. PENDAHULUAN  

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki seseorang siswa setelah dia menerima 

penggalaman belajar (Sudjana, 2005: 22). Pada proses pembelajaran, hasil belajar 

merupakan suatu hal penting karena menjadi petunjuk guru untuk mengetahui sejauh 

mana keberhasilan dalam kegiatan belajar yang sudah dilakukan. Hasil belajar dapat 

diketahui melalui evaluasi untuk mengukur dan menilai apakah siswa sudah menguasai 

ilmu yang dipelajari atas bimbingan dari guru sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. 

Senanda dengan itu, Sanjaya (2005:7) hasil belajar merupakan gambaran kemampuan 

siswa dalam memenuhi suatu dasar. Hasil belajar matematika seseorang dapat dikatakan 

berhasil atau tidak, salah satunya dapat dilihat melalui nilai-nilai matematika yang 

berhasil diperolehnya.  

Hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan. Menurut survey 

Programme for Internasional Study Assement (PISA) pada tahun 2015 dibawah 

Organization for economic Cooperation Development (OECD) indonesia menduduki 

peringkat ke 63 dari 69 negara kemampuan peserta didiknya. Berdasarkan UNESCO, mutu 

pendidikan indonesia khususnya matematika berada pada peringkat 34 dari 38 negara yang 

diamati. Data selain itu dari hasil suervei Pusat Statistik Internasional untuk Pendidikan ( 

Nasional Cente fir education in Statistic) Indonesia menempati peringkat 39 dalam 

pembelajaran matematika terhadap 41 negara. Berdasarkan Litbang Kemendikbud menyatakan 

hasil secara umum perolehan nilai rerata Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Ajaran 2016/2017 

menurun dibanding dengan Tahun Ajaran 2015/2016 dari nilai 54,25 menjadi 51,10. Hal ini juga 

dapat dilihat dari perolehan Ujian Nasional Matematika tahun 2018 hasil Nilai Ujian Nasional hanya 

43,34 lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata Ujian Nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia 

64,00 dan IPA 47,45. Sementara itu, SMP Negeri 1 Wonosari memperoleh nilai rata-rata Ujian 

Nasional matematika hanya 44,63. Hasil belajar matematika yang rendah dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor 

yang berasal dari diri individu siswa. Selain itu penyebabnya berasal dari faktor luar diri 

siswa yaitu model pembelajaran yang kurang menarik, fasilitas dan sumber belajar yang 

kurang memadai serta suasana belajar yang kurang menarik. Selain itu penyebab hasil 
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belajar matematika yang rendah adalah kurangnya mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematika. 

Seperti halnya laporan TIMSS tahun 2007 untuk siswa kelas VIII, indonesia menempati 

urutan ke-36 dari 49 negara dengan nilai rata-rata kemampuan komunikasi matematika yang 

diterpakan oleh TIMSS yaitu 5,00 (Gunawan,2014). Berdasarrkan hasil TIMSS tersebut, Indonesia 

berada pada peringkat yang rendah yang menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematika 

siswa Indonesia masih rendah. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Prayitno (2013) bahwa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia masih rendah. 

Komunikasi matematika sangat diperlukan siswa dalam memahami setiap materi yang 

disampaikan oleh guru. Principle and Standarss for School Mathematics NCTM 

menyebutkan bahwasanya standar kemampuan yang harus dikuasai siswa adalah 

mengekspresikan ide-ide matematika secara jelas dan koheren, menggunakan bahasa 

matematika dalam berbagai ekspresi matematia, meningkatkan pengetauan matematika, 

serta mengkomunikasikan pemikiran matematika kepada siswa lain. 

 Menurut Ramdhani (2012:52) komunikasi matematika siswa harus dapat 

Merepresentasikan objek-objek nyata, menjelaskan ide dan menyatakan peristiwa sehari-

hari dalam bahasa atau simbol matematika. Menurut Agustyaningrum (2011: 38) 

komunikasi merupakan komponen penting pembelajaran matematika. Karakteristik pada 

matematika yang abstrak seperti adanya diagram, grafik, simbol, dan istilah 

mengakibatkan komunikasi matematika siswa begitu rendah dikarenakan tidak ada 

koneksi komunikasi dalam pembelajaran matematika. Siswa harus dapat menafsirkan 

gagasan atau ide-ide matematika secara lisan maupun tertulis, atau mendemontrasikan apa 

yang ada dalam permasalahan matematika. 

Penelitan ini memilikitiga tujuan: 1) Untuk menganalisis pengaruh yang signifikan 

antar strategi pembelajaran TPS berbasis peta konsep terhadap hasil belajar, 2) untuk 

menganalisis pengaruh yang signifikan antara tingkat komunikasi matematika siswa 

terhadap hasil belajar matematika siswa, dan 3) Untuk menganalisis adanya interaksi antar 

strategi pembelajaran dengan komunikasi matematika siswa terhadap hasil belajar 
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2. METODE 

Jenis penelitian berdasarkan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian ini adalah quasi 

experimental design atau desain kuasi-eksperimental jenis Posttest only, non-equivalent 

control group design. Sutama (2015:57) memaparkan desain kuasi-eksperimental 

merupakan pengembangan dari eksperimental sejati yang praktis sulit dilakukan. Menurut 

Sugiyono (2012: 114) Quasi experimental adalah eksperimen yang memiliki perlakuan 

pengukuran-pengukuran dampak, unit-unit eksperimen namun tidak menggunakan sampel 

secara acak. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua kelas sebagai sampel, yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen merupakan kelompok siswa yang 

diberi perlakuan dengan strategi pembelajaran TPS berbasis peta konsep dan kelas kontrol 

yang diberi perlakuan dengan strategi pembelajaran konvesional. Sebelum diberi perlakuan 

kedua kelas di uji kemampuan awalnya untuk mengetahui apakah kedua sampel memiliki 

kemampuan yang sama, pengujian menggunakan uji t (Independent Sample t-Test). Tehnik 

untuk uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas komunikasi 

matematika meng-gunakan rumus korelasi Product Moment. Uji reliabilitas soal 

komunikasi matematika menggunakan rumus Cronbach’s Alpha. Sebelum dilakukan 

analisis, terlebih dahulu dilakukan uji prasarat analisis yaitu uji normalitas dengan 

menggunakan uji Liliefors dan uji homogenitas menggunakan metode Bartlett. Teknik 

analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama. 

Apabila hasil analisis variansi dua jalan sel tak sama menunjukkan bahwa hipotesis nol 

ditolak maka dilakukan uji komparasi ganda dengan menggunakan metode Scheffe. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum kedua kelas sampel diberikan perlakuan, terlebih dahulu dilakukan uji 

keseimbangan untuk memastikan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai 

kemampuan awal yang sama atau seimbang. Data yang digunakan adalah nilai UAS 

genap tahun ajaran 2018/2019. Berdasarkan perhitungan menggunakan uji t, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai 

kemampuan awal yang sama sebelum diberikan perlakuan. Penelitian dilakukan selama 

2 m i n g g u  yaitu sebanyak empat kali pertemuan untuk setiap kelasnya. Pada akhir 
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pertemuan yaitu pertemuan keempat, siswa diberikan tes evaluasi hasil belajar 

matematika. 

Tes hasil belajar matematika digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data 

hasil belajar siswa. Tes hasil belajar matematika berupa soal uraian sebanyak 25 soal 

pertanyaan. Sebelum instrumen berupa soal komunikasi diberikan pada kelas sampel maka 

terlebih dahulu diuji cobakan pada kelas try out. Tes soal komunikasi matematika diuji 

cobakan pada 32 siswa dikelas non sampel. Diuji cobakan dikelas non sampel dengan taraf 

signifikasi 5% diperoleh 6 soal dinyatakan valid. Instrumen yang di nyatakan valid maka 

selanjutnya diuji reliabilitas dengan taraf signifikasi 5%. Hasil dan uji reliabilitas 

didapatkan bahwa instrumen soal komunikasi matematika siswa dinyatakan reliabel. 

Karena telah dinyatak valid dan reliabel kemudian diberikan kepada kelas sampel 

penelitian.  

Instrumen yang lah diberikan dikelas eksperimen dan kontrol, maka akan 

diperoleh data hasil belajar dan matematika siswa. Setelah data diperoleh dilakukan uji 

prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan homogenitas dengan taraf signifikasinya 5%. 

Berdasarkan pengujian diperoleh data sampel berdistribusi normal dan memiliki variansi 

populasi yang sama (homogen). 

Setelah data yang terkumpul dinyatakan berdistribusi normal dan memiliki analisis 

variansi yang sama terpenuhi, maka dilakukan uji hipotesis dengan analisis variansi dua 

jalur dengan sel tak sama. 

Tabel 1. Hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 

Sumber JK Dk RK Fobs Ftabel Keputusan Uji 

Strategi 

pembelajaran(A) 768,128 
1 

580,951 5,393 
4,0266 Ho Ditolak 

 

Komunikasi 

matematika (B) 988,476 
2 

440,058 3,470 
3,175 Ho Ditolak 

 

Interaksi(AB) 586,255 2 115,154 2,058 3,175 HoDiterima 
 

Galat (G) 7406,536 52 137,496 - - - 

Total (T) 9749,396 57 - - - - 

 

Hasil pengujian pada tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat dua hipotesis yang 

dinyatakan ditolak yaitu pada hipotesis pertama dan kedua, maka hal ini perlu dilakukan 
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uji lanjut dengan metode scheffe. Rangkuman rerata marginal dari kedua strategi 

pembelajaran dan komunikasi matematika siswa dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Hasil rangkuman rerata marginal strategi pembelajaran dan komunikasi 

matematika siswa 

Model Pembelajaran Komunikasi Matematika Rerata Marginal 
Tinggi Sedang Rendah 

TPS berbasis peta konsep  73,25 72,692 71,776 72,573 
Konvesional 72,333 71,933 58,667 67,644 

Rerata Marginal 72,792 72,313 65,222  

 

Berdasarkan rangkuman tabel 2 hasil perhitungan analisis variansi 2 jalur sel tak 

sama maka dapat disimpulkan berikut. 

3.1 Hipotesis pertama menunjukkan ada pengaruh strategi pembelajaran (TPS 

berbasis peta konsep dan konvesional) terhadap hasil belajar matematika. 

Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan sel tak sama dengan taraf signifikansi 5% 

didapatkan FA = 5,393> Ftabel = 4,0266 berarti HOA ditolak artinya ada pengaruh strategi 

pembelajaran terhadap hasil belajar matematika. karena dalam penelitan ini terdapat dua 

strategi pembelajaran maka uji pasca anava tidak perlu dilakukan uji komparasi ganda 

antar baris, namun dengan mengetahuinya dengan membandingkan rerata marginal antar 

strategi pembelajaran. Kelompok siswa yang diberi perlakuan dengan strategi 

pembelajaran TPS berbasis peta konsep memiliki nilai rerata marginal sebesar 72,573 

sedangkan kelompok siswa yang diberi perlakuan dengan strategi pembelajaran 

konvesional memiliki nilai reta marginal sebesar 67,644. Rerata marginal menunjukkan 

bahwa kelas TPS berbasis peta konsep lebih tinggi daripada kelas konvesional, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran TPS berbasis peta konsep memberikan 

pengaruh lebih baik dibandingkan dengan strategi pembelajaran konvesional terhadap 

hasil belajar matematika pada pokok bahasan sistem koordinat. 

 Hal ini didukung dilapangan, kelas ekperimen yang menggunakan strategi TPS 

lebih aktif dalam pembelajaran. Siswa sangat antusias menerima pembelajaran yang 

berbeda dari biasanya, sehingga siswa semakin aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran di 

awali dengan menjelaskan sub bab yang terkait dan menyajikan masalah sebagai 

contohnya. Permasalahan yang diberikan, diberikan diambil dari kehidupan sehari-hari 
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siswa untuk mempermudah siswa memahaminya. Selajutnya membagi siswa menjadi 

kelompok dan memberikan permasalahan untuk mendiskusikan bersama pasangannya. 

Pada bagian ini siswa terlihat aktif bertanya tentang kesulitan yang dialaminya sehinga 

siswa dapat lebih memahami materi yang menurutnya sulit. Hal ini mengajarkan siswa 

menafsirkan masalah dan mengubah ke dalam bentuk matematika. Kemudian hasil 

tersebut disampaikan kepada kelompok yang lain dan kelompok yang lain menanggapi 

dengan bertanya jika terdapat jawaban yang berdeda dalam hasil diskusinya. Hal ini 

mengajarkan siswa lebih berani menyampaikan pendapat kepada orang lain. 

Berbeda dengan pembelajaran konvesional siswa terlihat kurang aktif sehingga guru 

yang mendominasi saat pembelajaran tersebut. Setelah siswa mengerjakan lembar kerja 

peserta didik dan guru meminta mempresentasikan hasil beberapa siswa tidak ada siswa 

yang berani mempresentasikan hasil jawabnya didepan. Akhirnya guru yang menunjuk 

beberapa siswa yang mempresentasikan hasil perkerjaannya. Namun setelah beberapa 

siswa maju untuk mempresentasikan pekerjaannya tidak semua yang lain memperhatikan. 

Sehingga hanya beberapa yang paham materi yang diajarkan. Siswa yang pasif juga 

membuat guru kesulittan dalam mengukur pemahaman siswa dalam mempelajari materi 

yang diberikan. Kondisi tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kelen 

(2015) yang menyatakan bahwa penerapan peta konsep dapat mengurangi kepasifan siswa 

dan memacu peningkatan minat serta partisipasi siswa dalam pembelajaran. Sedangkan 

pembelajaran konvensional siswa hanya belajar dengan mengikuti jalannya pelajaran yang 

diberikan oleh guru. Sehingga membuat siswa kurang aktif da-lam pembelajaran. Siswa 

hanya mencatat dan mendengarkan sehinga komu-nikasi dua arah antara guru dan siswa 

kurang berjalan dengan baik. 
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Gambar 1. Strategi pembelajaran dengan peta konsep pada bahasan  

sistem koordinat cartesius di kelas eksperimen. 

 

Selain menggunakan strategi pembelajaran TPS pada kelas eksperimen juga 

digunakan peta konsep seperti gambar 1. Guru dalam melakukan strategi peta konsep ini 

sebagai fasilitator dan pada pembelajaran ini siswa dituntun untuk menyelesaikan masalah 

yang tersedia. Dalam pembuatan peta konsep berdasarkan permasalahan yang diberikan, 

setiap kelompok membuat bagan dan mengisi sesuai contoh yang ada. Bagan dibuat 

masing masing kelompok rata-rata sama tetapi yang membedakan adalah jawaban tiap 

kelompok serta keterangannya.  

Hal ini menunjukkan bahwa siswa dapat menuangkan kemapuan komunikasi 

matematik dan ide-ide dalam bentuk peta pikiran berdasarkan permasalahan yang 

diberikan. Kemudian dengan pembelajaran TPS, Siswa berdiskusi berpasangan dengan 

teman sebangku menyelesaikan masalah. Hal tersebut menambah semangat siswa karena 

mereka berkerja sama memikirkan penyelesaian jawaban berdua yang efektif daripada 

secara kelompok besar maupun dibandingkan individu. Bekerja sama dengan berpasangan 

mengakibatkan peserta didik berkontribusi dalam kelompok, semua kelompok mau 

memikirkan penyelesaian dengan berpasangan, Selain itu ditambah penggunaan strategi 

peta konsep sangat mempermudah siswa mengerti materi yang diajarkan, sehingga ketika 

dihadapkan pada soal siswa menggunakan peta konsep yang mempermudah mengerjakan.  
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qarareh (2010: 158 

menunjukkan bahwa kelas eksperimen yang menerapkan metode peta konsep secara 

signifikan pencapaiannya lebih baik daripada kelas kontrol yang menggunakan kelas 

konvesional. Hal itu dikuatkan oleh Awola (2011:16) menyatakan bahwa penerapan peta 

konsep sangat efektif dalam pembelajaran matematika karena dapat meningkatkan 

penguasaan materi. Sehingga berpengaruh pada hasil belajar matematika siswa  

Penelitian yang sama dilakukan Erdogan (2016:14) menunjukkan bahwa 

memetakan konsep dengan strategi pembelajaran yang diterapkan memberikan efek positif. 

Penggunaan peta konsep dalam hal keberhasilan akademik lebih tinggi daripada 

menggunakan metode pembelajaran konvensional. Hasilnya menunjukkan bahwa 

keberhasilan akademik lebih tinggi dalam strategi pengajaran pemetaan konsep daripada di 

pengajaran konvensional. Selain itu, Wahyuningrum (2010) mengungkapkan kefektifan 

pembelajaran dengan menggunakan peta konsep dapat lebih mudah siswa dalam 

memahami konsep materi. Ditinjau dari segi waktu peta konsep juga dapat mengefisienkan 

penggunaan waktu dalam mempelajari materi karena dengan peta konsep memangkas 

waktu dengan mengubah pola pemahaman yang memakan waktu menjadi gambaran 

singkat yang sudah memwakili dengan menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan. 

Senada dengan penelitian di atas, Martha (2015:144) dalam penelitiannya yang 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa yang diterapkan Strategi 

Think Pair Share akan lebih baik hasil akademiknya daripada menggunakan strategi 

konvensional. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi TPS berbasis 

peta konsep lebih efektif digunakan yang dapat membuat siswa antusias dalam kegiatan 

pembelajaran dan menjadi lebih aktif, kreatif, percaya diri dan bekerja sama kelompok 

kecil sehingga dapat mengoptimalkan hasil belajar matematika.  

3.2 Hipotesis kedua menunjukkan terdapat pengaruh komunikasi matematika 

terhadap hasil belajar matematika 

Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan sel tak sama dengan taraf signifikansi 5% 

didapatkan FB = 3,4699 > Ftabel = 3,1751 berarti HOB ditolak, Karena keputusan H0B ditolak 

maka harus dilakukan uji komparasi rerata antar kolom dengan metode scheffe. Uji 
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komparasi rerata antar kolom dengan metode scheffe digunakan untuk mengetahui tingkat 

komunikasi matematika mana yang berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 

matematika siswa.. Hasil perhitungan dirangkum pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3. Rangkuman hasil uji komparasi rerata antar kolom 

H0 H1 Fobs Ftabel Keputusan 

                0,012957174 6,350 H0 diterima 

                7,194701079 6,350 H0 ditolak 

        
        

7,142760729 

 

6,350 H0 ditolak 

 

Berdasarkan tabel 3 hasil uji komparasi rerata antar kolom diperoleh bahwa, (1) 

tidak terdapat pengaruh hasil belajar matematika antara siswa yang memiliki tingkat 

komunikasi matematika tinggi dan siswa yang memiliki tingkat komunikasi matematika 

sedang, (2) terdapat pengaruh hasil belajar matematika antara siswa yang memiliki tingkat 

komunikasi matematika tinggi dan siswa yang memiliki tingkat komunikasi matematika 

rendah, (3)terdapat pengaruh hasil belajar matematika antara siswa yang memiliki tingkat 

komunikasi matematika sedang dan siswa yang memiliki tingkat komunikasi matematika 

rendah. 

Komparasi pertama H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan pengaruh 

komunikasi matematika siswa tinggi dan komunikasi matematika siswa sedang terhadap 

hasil belajar. Untuk mengetahui tingkat komunikasi matematika siswa yang lebih baik 

yaitu dengan membandingkan rerata marginalnya. Tingkat komunikasi matematika siswa 

tinggi sama baik dengan siswa komunikasi matematika siswa sedang. Rerata marginal 

komunikasi matematika siswa tinggi sebesar 72,791 dan rerata marginal minat belajar 

sedang 72,313. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa dengan 

komunikasi matematik tinggi sama dengan komunikasi matematika siswa yang sedang. 

Pada komparasi kedua H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan pengaruh tingkat 

komunikasi matematika siswa tinggi dan tingkat komunikasi matematika siswa rendah. 

Untuk mengetahui tingkat komunikasi matematika siswa yang lebih baik yaitu dengan 

membandingkan rerata marginalnya. Tingkat komunikasi matematika siswa yang tinggi 

lebih baik daripada siswa yang komunikasi matematika rendah. Rerata marginal 



11 

   

komunikasi matematika siswa tinggi sebesar 72,792 lebih dari rerata komunikasi 

matematika siswa rendah 63,333. Sehingga dapat disimpulkan siswa yang memiliki 

komunikasi matematika lebih baik daripada siswa yang memiliki komunikasi matematika 

rendah.  

Pada komparasi ketiga H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan pengaruh tingkat 

komunikasi matematika siswa sedang dan tingkat komunikasi matematika siswa rendah. 

Untuk mengetahui tingkat komunikasi matematika siswa yang lebih baik yaitu dengan 

membandingkan rerata marginalnya. Rerata marginal komunikasi matematika siswa 

sedang sebesar 72,312 lebih dari rerata marginal komunikasi matematika rendah 63,333. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi matematika siswa sedang lebih baik 

dibandingkan komunikasi matematika siswa rendah. 

Hasil belajar lebih maksimal apabila didorong dengan komunikasi matematika, 

siswa yang mempunyai komunikasi matematika tinggi akan menjadi lebih mudah 

mengerjakan sehingga menjadi semangat dan tekun dalam proses pembelajaran, dan 

dengan komunikasi matematika kualitas hasil belajar dapat diwujudkan dengan baik, 

sehingga hasilnya belajar yang optimal tercapai. Tingginya komunikasi matematika 

berhubungan dengan tingginya hasil belajar. Seseorang yang memiliki kemampuan 

komunikasi matematika tinggi menunjukkan hasil yang baik, dengan kata lain bahwa siswa 

yang mampu menafsirkan permasalahan dan dapat mengubah kedalam permasalahan 

matematika akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Menurut Stahl (2010:114) 

menyimpulkan bahwa komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan matematika 

sangat diperlukan. Terutama dalam sebuah kelompok diperlukan interaksi dari setiap 

individu . Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ramellan,dkk (2012) dan 

menyimpulkan bahwa siswa yang belajar dengan strategi pembelajaran interaktif memiliki 

kemampuan komunikasi matematika yang lebih baik daripada pembelajaran konvesional. 

Kondisi ini didukung dilapangan bahwa peserta didik dengan komunikasi 

matematika siswa tinggi dan sedang dapat memahami materi yang diajarkan sehingga 

cenderung aktif dalam proses pembelajaran dan diskusi serta berani mempresentasikan 

hasil diskusinya kedepan kelas. Sedangkan peserta didik yang komunikasi matematikannya 

rendah membutuhkan wakttu yang lama untuk memahami materi yang diajarkan. Siswa 
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yang memiliki tingkat kemampuan komunikasi rendah cenderung pasif dalam 

pembelajaran dan kegiatan diskusi serta mereka tergolong siswa yang suka membuat 

kegaduhan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hasil pekerjaan siswa mengerjakan 

soal sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Pekerjaan Siswa Komunikasi Matematika Tinggi 

Gambar 2 menunjukkan siswa mengerjakan siswa sangat antusias dan guru hanya 

sebagai fasilitator. Indikator yang digunakan dalam penelitian kemampuan komunikasi 

matematika yaitu (1) Menggunakan kemampuan menyimak dan membaca, mengamati untuk 

menginterpretasikan dan mengeavaluasi suatu ide matematika, (2)Menggambarkan situasi 

masalah dan menyatakan situasi masalah menggunakan gambar, diagram, dan grafik, (3) 

Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa matematika (4) Menyusun peryataan 

matematika yang relevan pada situasi masalah. Pada soal nomer satu sudah meliputi dari 

semua indilkator.  

Jika hasil pekerjaan siswa benar maka dikatakan siswa tersebut mempunyai 

kemampuan komunikasi matematika yang tergolong tinggi. Siswa antusias ketika guru 

memberikan soal dan langsung mengerjakannya. Seperti gambar 1 siswa dengan benar 

menjawab pertanyaan dengan tepat. Siswa dapat membaca masalah kemudian 

menggambarkan situasi masalah dalam gambar dan dapat menyusun peryataan matematika 

yang relevan pada situasi masalah dengan benar. 
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Gambar 3. Hasil pekerjaan siswa komunikasi matematika sedang 

Gambar 3 merupakan hasil pekerjaan siswa yang memiliki komunikasi sedang, 

berbeda dengan Gambar 3 siswa sudah mampu menjawab namun tidak semuanya soal 

dikerjakan. Hal ini karena siswa dibentuk kelompok sebelumnya pada setiap pertemuan 

saat penelitian, sehingga terbiasa mengerjakan secara kelompok. Sehingga siswa tidak ada 

tanggung jawab untuk mengerjakan semua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil pekerjaan siswa komunikasi matematika rendah 

Gambar 4 merupakan hasil pekerjaan siswa dengan kemampuan komunikasi 

rendah. Siswa berusaha mengerjakan soal yang diberikan seperti gambar 4 hasil pekerjaan 

siswa menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan menyatakan peristiwa sehari-hari ke 

dalam bentuk matematik, Banyak siswa yang salah bahkan tidak membuat gambar yang 

ada disoal. Bahkan siswa memilih tidak menjawab soal ketika siswa merasa kesulitan 

terhadap permasalah yang ada. Siswa memilih untuk tidak mengerjakan. 
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 Siswa yang memiliki komunikasi matematika rendah dikelas eksperimen jauh lebih 

baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematika 

dikelas kontrol. Rerata nilai komunikasi matematika rendah dikelas eksperimen yaitu 71 

sedangkan rerata hasil tes dikelas kontrol hanya 58. kelas kontrol atau kelas konvesional 

menunjukkan nilai yang sangat dibawah dari kelompok komunikasi matematika rendah 

dikelas eksperimen karena pengaruh dari strategi belajar yang diberikan dikelas 

eksperimen memberikan dampak yang positif sehingga ada rasa ingin mngerjakan 

soal,serta saat mengerjakan tercipta situasi yang kondusif dibandingkan situasi siswa 

dikelas konvesional yang sering asyik mengobrol dengan teman yang lain bahkan 

membiarkan soal tidak dijawab soal seperti yang ditunjukkan gambar 5 situasi 

pembelajaran kelas konvesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kelas konvesional 

Sesuai dengan Sunarmi dkk (2015 : 2) kemampuan komunikasi matematika siswa 

kelas hasilnyapun setiap individu berbeda-beda. Siswa yang memiliki kemampuan 

komunikasi matematis tinggi maka akan mencapai indikator yang ditentukan. Dari uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara komunikasi matematika siswa 

terhadap hasil belajar.  
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3.3 Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara strategi 

pembelajaran TPS berbasis peta konsep dan konvesional dengan komunikasi 

matematika terhadap hasil belajar matematika. 

Berdasarkan hasil analisis variansi dua jal sel tak sama dengan taraf signifikansi 5% 

didapatkan FAB = 2,058 < Ftabel = 3,1751 berarti HOAB diterima. Hal ini berarti tidak 

terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan komunikasi matematika siswa terhadap 

hasil belajar matematika. Maka tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran TPS 

berbasis peta konsep dan konves ional  dengan komunikasi  matemat ika  siswa 

terhadap hasil belajar matematika. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pada penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Wonosari tidak terjadi interaksi antara 

strategi pembelajaran yang diberikan dengan komunikasi matematika terhadap hasil belajar 

matematika siswa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widuri Barokatin 

dan Nining Setyaningsih (2018) bahwa tidak adanya interaksi strategi pembelajaran dan 

komunikasi matematika terhadap hasil belajar matematika. Tidak ada interaksi antara 

strategi pembelajaran dengan komunikasi matematika siswa peserta didik terhadap hasil 

belajar dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor intern maupun ekstern. Faktor intern 

seperti jasmani individu, psikologis dan kematangan. Sedangkan faktor ekstern seperti 

faktor keluraga, sekolah dan masyarakat (Raharjo, 2012: 28). Faktor-faktor tersebut baik 

secara terpisah maupun bersamaan memberi pengaruh tertentu terhadap hasil belajar yang 

tercapai peserta didik. Sedangkan penelitian dilapangan yang dilakukan Prasetyo bimo dan 

Nining Setyaningsih (2019) yang menyatakan bahwa tidak terdapat intreraksi model 

pembelajaran dan kemampuan komunikasi matematika terhadap hasil belajar peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 3 Sawit.  

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama 

terdapat perbedaan pengaruh startegi pembelajaran TPS berbasis peta konsep dan 

kovesional terhadap hasil belajar matematika. Strategi pembelajaran TPS berbasis peta 
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konsep lebih baik dengan konvesional. Kedua terdapat perbedaan pengaruh tingkat 

komunikasi matematika siswa terhadap hasil belajar matematika. Disimpulkan bahwa hasil 

belajar peserta didik dengan tingkat komunikasi matematika tinggi sama baik dengan siswa 

yang memiliki komunikasi matematika sedang. Sedangkan hasil belajar siswa yang 

memiliki komunikasi matematika tinggi lebih baik dibandingkan siswa yang memiliki 

komunikasi matematika rendah, dan hasil belajar siswa tingkat komunikasi matematika 

sedang lebih baik daripada komunikasi matematika rendah. Ketiga tidak terdapat interaksi 

antara strategi pembelajaran dan komunikasi matematika terhadap hasil belajar 

matematika.  
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