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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis: (1) Pengaruh 

implementasi model Inquiry Learning berbasis Numbered Heads Together dan 

Group Investigation terhadap hasil belajar matematika, (2) Pengaruh kemampuan 

komunikasi matematis siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) Interaksi 

model pembelajaran dengan komunikasi matematis siswa terhadap hasil belajar 

matematika. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain kuasi-

eksperimental. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTs 

Al Islam Jamsaren tahun ajaran 2019/2020. Sampel penelitian terdiri dari dua 

kelas kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan cluster random sampling. Teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini menggunakan metode tes, angket, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 

Hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% yaitu: (1) Terdapat pengaruh 

model Inquiry Learning berbasis Numbered Heads Together dan Group 

Investigation terhadap hasil belajar matematika, dengan FA = 9,19 (2) Terdapat 

pengaruh kemampuan komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika 

dengan FB = 233,26 (3) Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran 

dengan komunikasi matematis siswa terhadap hasil belajar matematika, dengan 

FAB = 0,22. 

Kata Kunci: group investigation, hasil belajar matematika, inquiry learning, 

komunikasi matematis, numbered heads together. 

Abstract 

The purpose of this study was to examine and analyze: (1) The effect of 

the implementation of Inquiry Learning model based on Numbered Heads 

Together and Group Investigation on mathematics learning outcomes, (2) The 

effect of students' mathematical communication skills on mathematics learning 

outcomes, (3) The interaction of learning models with communication 

mathematical students towards mathematics learning outcomes. This research is a 

quantitative research with a quasi-experimental design. The population in this 

study were all students of class VIII MTs Al Islam Jamsaren in the academic year 

2019/2020. The research sample consisted of two classes, namely the 

experimental class and the control class. The sampling technique in this study 

uses cluster random sampling. Data collection techniques in this study using the 

test method, questionnaire, and documentation. Data analysis technique used two 

ways analysis of variance test with unequal cells. The results of data analysis with 

a significance level of 5%, namely: (1) There is an influence of inquiry learning 

model based on numbered heads together and group investigation on mathematics 

learning outcomes, with FA = 9.19 (2) There is an influence of mathematical 
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communication ability on mathematics learning outcomes with FB = 233.26 (3) 

There is no interaction between the learning model with students' mathematical 

communication with mathematics learning outcomes, with FAB = 0.22. 

Keywords: group investigation, inquiry learning, mathematical communication, 

mathematics learning outcomes, numbered heads together. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki peran penting dalam upaya mempersiapkan sumber daya 

manusia agar mampu bersaing secara mutu dan kualitas. Maka sistem pendidikan 

harus dikelola dengan baik sehingga menghasilkan kemampuan untuk bersaingan 

dimasa depan. Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa,“Pendidikan merupakan usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya dalam masyarakat, bangsa dan 

negara”. 

Oleh karena itu, tiap individu membutuhkan pendidikan agar dapat 

terciptanya sumber daya manusia yang mampu bersaing berdasarkan kemajuan 

keilmuan dan teknologi. Salah satu keilmuan yang perlu dipelajari individu yaitu 

ilmu matematika. 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang sangat bermanfaat untuk 

kehidupan sehari-hari. Sehingga matematika diajarkan pada semua jenjang 

pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi. 

Pembelajaran matematika berfungsi mengembangkan kemampuan untuk 

menghitung, mengukur, menurunkan, dan menggunakan rumus matematika yang 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari (Sahrudin, 2014 : 2). Begitu pentingnya 

peranan matematika seperti yang diuraikan diatas seharusnya matematika menjadi 

mata pelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Namun  kenyataannya hasil 

belajar matematika cenderung rendah dan belum sesuai harapan. Berdasarkan 

hasil survey internasional TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) 

(Kemendikbud, 2015) yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan 
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dikoordinasikan oleh IEA (the International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement) menunjukkan bahwa poin rata-rata hasil belajar 

matematika siswa di Indonesia masih di bawah rata-rata internasional. 

Hasil belajar menjadi tolak ukur dalam menentukan keberhasilan individu 

pada mata pelajaran yang telah dipelajari. Ukuran hasil belajar individu dapat 

dilihat dari kemampuan keterampilan individu dalam memecahkan masalah serta 

tindakan dan keahlian yang diperoleh individu saat menerima pembelajaran. 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal (Munadi, 2012: 124). Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri individu yang bersumber dari siswa meliputi motivasi, minat, 

penalaran, komunikasi matematika, kemampuan pemecahan masalah. Sedangkan 

faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu yang 

bersumber dari guru meliputi model pembelajaran, fasilitas belajar, gaya 

mengajar. 

Komunikasi matematika menjadi salah satu faktor penting dalam 

pembelajaran matematika. Menurut Astuti dan Leonard (2012: 103), masalah 

penting dalam pembelajaran matematika adalah pentingnya pengembangan 

kemampuan komunikasi matematika siswa. Qohar (2011:1), individu yang 

memiliki kemampuan komunikasi matematika dapat membuat seseorang bisa 

menggunakan matematika untuk kepentingan sendiri maupun orang lain, sehingga 

akan meningkatkan sikap positif terhadap matematika. 

Komunikasi merupakan cara untuk menyampaikan pesan dari pembawa 

pesan kepada penerima pesan untuk memberi informasi, pendapat atau perilaku 

baik secara langsung maupun tak langsung. Ketika para siswa berpikir, merespon, 

berdiskusi, menjelaskan, menulis, membaca, mendengarkan dan mengkaji tentang 

konsep matematika, mereka memperoleh kuntungan ganda yaitu berkomunikasi 

untuk mempelajari matematika dan belajar untuk berkomunikasi ssecara 

matematika. 

Salah satu model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keaktifan 

siswa selama proses belajar mengajar berlangsung adalah model inquiry learning. 

Model inquiry learning adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada 



4 
 

siswa dimana kelompok-kelompok siswa, dihadapkan pada suatu persoalan atau 

mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan didalam suatu prosedur dan 

struktur kelompok yang digariskan secara jelas (Oemar Hamalik, 2012:63). 

Metode ini mengembangkan kemampuan berfikir yang dipupuk dengan adanya 

kesempatan untuk mengobservasi problema, mengumpulkan data, menganalisa 

data, menyusun suatu hipotesa, mencari hubungan (data) yang hilang dari data 

yang telah terkumpul untuk kemudian menarik kesimpulan yang merupakan hasil 

pemecahan masalah tersebut. 

Model inquiry learning dapat dikombinasikan dengan model pembelajaran 

kooperatif antara lain adalah numbered heads together dan group investigation. 

Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk memberikan siswa dengan pengetahuan, 

konsep, keterampilan dan pemahaman. Pembelajaran kooperatif sangat membantu 

dalam mengembangkan sikap siswa dan keterampilan kognitif. Model 

pembelajaran kooperatif numbered heads together (NHT) membantu menciptakan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa yang kondusif dan hidup. Siswa lebih 

terdorong untuk memahami materi karena semua anggota kelompok bertanggung 

jawab atas tugas tersebut. Siswa yang lamban akan lebih antusias untuk bertanya 

kepada orang lain yang lebih baik dalam memahami materi sehingga potensi 

mereka dapat dikembangkan secara maksimal dan prestasi mereka dapat 

ditingkatkan sebagai hasilnya (Mustami, 2018: 124). Model pembelajaran 

kooperatif tipe Group Investigation dapat dipakai guru untuk mengembangkan 

kreativitas peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan tiga hipotesis, yaitu: (1) Terdapat 

perbedaan pengaruh model inquiry learning berbasis numbered heads together 

dan model inquiry learning berbasis group investigation terhadap hasil belajar 

matematika. (2) Terdapat perbedaan pengaruh tingkat kemampuan komunikasi 

matematis terhadap hasil belajar matematika. (3) Terdapat perbedaan interaksi 

antara model pembelajaran inquiry learning berbasis numbered heads together 

dan model pembelajaran inquiry learning berbasis group investigation dengan 

kemampuan komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis: (1) Pengaruh model 

inquiry learning berbasis numbered heads together dan model inquiry learning 

berbasis group investigation terhadap hasil belajar matematika (2)Pengaruh 

tingkat kemampuan komunikasi matematis (tinggi, sedang, dan rendah) terhadap 

hasil belajar matematika (3) Interaksi antara model pembelajaran dengan 

komunikais matematis terhadap hasil belajar matematika. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain kuasi-eksperimental. 

Populasi dalam penelititan ini adalah seluruh seluruh siswa kelas VIII Mts Al 

Islam Jamsaren tahun ajaran 2019/2020 Sampel penelitian terdiri dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pengambilan sampel dengan teknik cluster random 

sampling, sehingga didapatkan sampel dari dua kelas yaitu kelas VIII A sebagai 

kelas eksperimen dan kelas VIII C sebagai kelas kontrol. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, angket, dan 

dokumentasi. Metode tes untuk memperoleh data hasil belajar matematika siswa, 

metode angket digunakan untuk mengetahui tingkat komunikasi matematis siswa, 

dan metode dokumentasi diperlukan untuk mengetahui daftar nama siswa serta 

nilai UTS semester gasal tahun ajaran 2019/2020. Data UTS selanjutnya 

digunakan untuk melakukan uji keseimbangan sebelum kedua kelas sampel 

mendapatkan perlakuan, uji keseimbangan tersebut menggunakan uji t. Sebelum 

instrumen tes diberikan kepada kelas sampel, terlebih dahulu instrumen tes 

dilakukan uji coba kepada kelas try out untuk mengetahui apakah instrumen 

tersebut valid dan reliabel. 

Uji validitas instrumen menggunakan rumus korelasi product moment dan uji 

reliabilitas untuk instrumen hasil belajar matematika menggunakan rumus Kuder 

Richadson (KR-20) sedangkan untuk instrumen angket komunikasi matematis 

menggunakan rumus Alpha. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan  teknik statistik dengan uji analisis variansi dua jalan 

dengan sel tak sama menggunakan taraf signifikansi 5%.  

Sebelum dilakukan analisis variansi perlu dilakukan uji prasyarat analisis 

variansi, yaitu uji normalitas dengan menggunakan metode Liliefors untuk 
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menguji apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak 

dan uji homogenitas dengan metode Bartlett untuk menguji sampel berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak. Uji komparasi ganda dengan metode Scheffe 

dilakukan jika hipotesis H0 ditolak pada analisis variansi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dimulai dengan melakukan uji keseimbangan untuk mengetahui 

apakah kedua sampel memiliki kemampuan yang seimbang atau tidak. Uji 

keseimbangan diambil dari nilai hasil tengah semester ganjil. Berdasarkan hasil 

uji keseimbangan dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mempunyai kemampuan matematika yang seimbang sebelum perlakuan. 

Instrumen dalam penelitian ini meliputi tes dan angket. Instrumen tes berbentuk 

soal uraian dengan materi sistem persamaan linear dua variabel yang terdiri dari 4 

soal dan instrument angket komunikasi matematis yang terdiri dari 3 soal. 

Instrumen soal diujikan kepada 31 siswa di kelas uji coba. Setelah diuji validitas, 

untuk soal tes yang valid sebanyak 4 soal dan 3 soal angket komunikasi matematis 

yang valid. Instrumen penelitian yang telah valid dan reliabel selanjutnya 

diberikan kepada sampel penelitian yaitu kelas eksperimen dengan model inquiry 

learning berbasis numbered heads together pada kelas VIII A dan kelas kontrol 

dengan model inquiry learning berbasis group investigation pada kelas VIIIC. 

Data komunikasi matematis siswa dalam penelitian ini diperoleh dari tes 

angket komunikasi matematis. Berdasarkan hasil tes diperoleh data kemampuan 

komunikasi matematis yang disajikan pada tabel 1 sebagai berikut. 

Tabel 1. Deskripsi Data Komunikasi Matematis Siswa 

Model Pembelajaran 
Komunikasi Matematis 

Total 
Tinggi Sedang Rendah 

Inquiry Learning berbasis 

Numbered Heads Together 
6 siswa 19 siswa 7 siswa 32 siswa 

Inquiry Learning berbasis 

Group Investigatian 
6 siswa 18 siswa 8 siswa 32 siswa 

Total 12 siswa 37 siswa 15 siswa 64 siswa 
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Berdasarkan Tabel 1. Deskripsi Data Komunikasi Matematis Siswa 

menunjukkan bahwa pada kelas Inquiry Learning berbasis Numbered Heads 

Together pada kategori tinggi 12 siswa, sedang 37 siswa, dan rendah 15 siswa. 

Hasil penelitian yang sudah digolongkan terhadap kategori dilakukan uji prasyarat 

analisis yakni uji normalitas dan uji homogenitas. Dari hasil uji normalitas dapat 

disimpulkan bahwa setiap sampel berasal dari populasi berdistribusi normal dan 

hasil uji homogenitas menyimpulkan bahwa kedua sampel mempunyai variansi 

populasi yang homogen. Maka analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 

dapat dilakukan. 

Tabel 2. Rangkuman Hasil Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak 

Sama 

Sumber Variansi JK Dk RK Fobs Fα Keputusan Uji 

Model 

Pembelajaran (A) 

336,18 1 336,18 9,19 4,01 H0 ditolak  

Komunikasi 

Matematis (B) 

17070,11 2 8535,05 233,26 3,16 H0 ditolak 

Interaksi (AB) 15,85 2 7,92 0,22 3,16 H0 diterima 

Galat (G) 2122,26 58 36,59 - - - 

Total (T) 19544,40 63 - - - - 

Berdasarkan Tabel 2. Rangkuman Hasil Analisis Variansi Dua Jalan dengan 

Sel Tak Sama dapat disimpulkan bahwa uji antar baris (A) diperoleh FA= 9,19 > 

Ftabel= 4,01 yang berarti H0A ditolak, sehingga terdapat pengaruh model inquiry 

learning berbasis numbered heads together  dengan group investigation terhadap 

hasil belajar matematika. Hasil perhitungan uji antar kolom (B) diperoleh FB= 

233,26> Ftabel= 3,16 sehingga H0B ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika. Sedangkan hasil 

perhitungan uji antar sel dan kolom (AB) diperoleh FAB= 0,22 > Ftabel=3,16 

sehingga H0 diterima yang berarti bahwa tidak terdapat interaksi model inquiry 

learning berbasis numbered heads together dan group investigation dengan 

komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika. 
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Dengan demikian, untuk H0A dan H0B ditolak, perlu dilakukan uji lanjut 

menggunakan metode komparasi ganda antar kolom untuk mengetahui manakah 

yang secara signifikan memberi pengaruh yang berbeda. Berikut ini adalah 

kesimpulan rerata marginal data hasil perhitungan uji lanjut.  

Tabel 3. Rerata Marginal Data Hasil Belajar Siswa 

Model 

Pembelajaran (A) 

Komunikasi Matematika (B) 
Rerata Marginal 

B1 B2 B3 

A1 88,57 71,32 45 68,30 

A2 85 65,28 39,17 63,15 

Rerata Marginal 86,79 68,30 42,08  

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa H0A ditolak yang berarti terdapat 

pengaruh model inquiry learning berbasis numbered heads together dan group 

investigation terhadap hasil belajar matematika. Karena hanya ada dua metode 

pembelajaran sehingga tidak perlu dilakukan uji lanjut pasca anava tetapi harus 

dilakukan dengan menunjukkan hasil rerata marginalnya. Hasil perhitungan data 

rerata marginalnya disajikan pada Tabel 3. 

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa rerata marginal model inquiry learning 

berbasis numbered heads together (A1) lebih tinggi dibandingkan model inquiry 

learning berbasis group investigation (A2). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa model inquiry learning berbasis numbered heads together lebih baik 

daripada model pembelajaran inquiry learning berbasis group investigation. 

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa H0B ditolak yang berarti terdapat 

pengaruh komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan uji komparasi ganda rerata antar kolom. Hasil perhitungan uji 

komparasi ganda rerata antar kolom disajikan dalam Tabel 4 sebagai berikut.  

Tabel 4. Hasil Komparasi Ganda Rerata Antar Kolom 

H0 H1 Fobs 2 F0,05;2;58 Keputusan 

μ1 = μ2 μ1 ≠ μ2 99,71 6,31 H0 ditolak 

μ1 = μ3 μ1 ≠ μ3 364,08 6,31 H0 ditolak 

μ2 = μ3 μ2 ≠ μ3 170,16 6,31 H0 ditolak 
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Berdasarkan Tabel 4 Hasil Komparasi Ganda Rerata Antar Kolom dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa: (1) komunikasi matematis tinggi lebih berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika dibandingkan komunikasi matematis sedang, 

(2) komunikasi matematis tinggi lebih berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika dibandingkan komunikasi matematis rendah, (3) komunikasi 

matematis sedang lebih berpengaruh terhadap hasil belajar matematika 

dibandingkan komunikasi matematis rendah. 

3.1 Hipotesis Pertama 

Berdasarkan analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama pada data hasil 

belajar matematika dengan tingkat signifikansi 5%, diperoleh FA = 9,19 dan Ftabel 

= 4,01. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa FA = 9,19 > Ftabel = 4,01 

sehingga keputusan uji yang diperoleh adalah H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat 

pengaruh model inquiry learning berbasis numbered heads together dan group 

investigation terhadap hasil belajar matematika.  

Dari perhitungan rerata marginal pada Tabel 5 diperoleh hasil belajar 

matematika siswa dengan model inquiry learning berbasis numbered heads 

together sebesar 68,30 dan rata – rata marginal hasil belajar matematika siswa 

dengan model inquiry learning berbasis group investigation sebesar 63,15. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model inquiry learning berbasis 

numbered heads together lebih baik dibandingkan model inquiry learning 

berbasis group investigation. 

Hal ini didukung dengan kondisi di lapangan, peneliti memberi rangsangan 

dengan memberikan gambaran yang berhubungan dengan sistem persamaan 

linear dua variabel dan mengelompokkan siswa secara heterogen hingga memberi 

nomor setiap masing-masing anggota kelompok. Peneliti memberi permasalahan 

yang harus diselesaikan oleh masingmasing kelompok, pada proses ini 

diharapkan siswa bertukar pikiran atau saling bekerja sama untuk menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan. Peneliti memanggil nomor yang dimiliki siswa 

untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya secara acak, hal tersebut 

memungkinkan siswa untuk selalu siap jika nomor yang dimilikinya dipanggil. 

Sehingga siswa akan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Dalam penerapan 
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model inqury learning berbasis numbered heads together peneliti hanya sebagai 

fasilitator dan membantu siswa jika ada yang kurang dipahami maupun kesulitan 

akan pembelajaran.  

Pada akhir pembelajaran, peneliti beersama siswa melakukan evaluasi hasil 

dari permasalahan yang diberikan hingga memberikan kesimpulan dari materi 

belajar yang benar jika diperlukan. Dalam penerapannya model inqury learning 

berbasis numbered heads together memungkinkan siswa setiap kelompok 

bertanggung jawab akan semua jawaban yang diperoleh kelompoknya dan dalam 

model ini terdapat tahap dimana siswa didalam kelompok menyatukan 

pendapatnya terhadap jawaban atas permasalahan yang diberikan dan 

menyakinkan setiap anggota dalam kelompoknya mengetahui jawaban dari 

permasalahan yang diberikan. Untuk model inqury learning berbasis group 

investigation, siswa menyelesaikan ataupun menginvestigasi suatu masalah yang 

diberkan secara berkelompok. Pada saat diskusi kelompok untuk menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan masingmasing kelompok menyiapkan perwakilan 

untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Dalam model 

pembelajaran ini peneliti hanya sebagai fasilitator dan membantu jika siswa 

mengalami kesulitan dan diharapkan adanya tanya jawab saat sesi presentasi 

berjalan. Pada akhir pembelajaran peneliti bersama-sama siswa menyimpulkan 

hasil dari diskusi secara menyeluruh hingga menarik kesimpulan akan materi 

pembelajaran. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Lie 

(2008) yaitu dengan strategi Numbered Heads Together dapat membuat siswa 

siap untuk menghadapi permasalahan yang diberikan. Dian Dwi Astutik dkk 

(2016) dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan tingkat 

koefisien korelasi antara kesiapan dalam pembelajaran dengan hasil belajar yang 

dicapai. Dari hasil penelitiannya terlihat bahwa semakin baik kesiapan belajar 

dari siswa maka akan semakin baik pula hasil belajar yang dicapai. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian dari Riski Apriyani 

dkk (2014) yang berpendapat bahwa strategi numbered heads together memiliki 

tahapan-tahapan yang memberikan kesempatan untuk berpikir, menjawab, saling 
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membantu satu sama lain pada diskusi kelompok. Dengan demikian, melalui 

model inquiry learning berbasis numbered heads together penguasaan materi 

pembelajaran lebih maksimal hingga membuat hasil belajar matematika yang 

dicapai lebih baik dibandingkan dengan model inqury learning berbasis group 

investigation dikarenakan dalam pembelajaran secara berkelompok siswa yang 

malas belum tentu akan ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang 

diberikan.   

3.2 Hipotesis Kedua 

Berdasarkan analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama pada data hasil 

belajar matematis dengan tingkat signifikansi 5%, diperoleh FA = 233,26 dan Ftabel 

= 3,16. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa FB = 233,26 > Ftabel = 3,16 

sehingga keputusan uji yang diperoleh adalah H0B ditolak. Hal ini berarti terdapat 

pengaruh komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika pada materi 

sistem persamaan dua variabel.. Karena keputusan uji menyatakan H0B ditolak 

maka dilakukan uji komparasi rerata antar kolom dengan menggunakan metode 

keputusan uji yang diperoleh adalah Scheffe. Uji komparasi rerata antar kolom 

digunakan untuk mengetahui tingkat komunikasi matematis mana yang lebih 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa.  

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

terdapat pengaruh antara komunikasi matematis tinggi dengan komunikasi 

matematis sedang terhadap hasil belajar matematika, (2) terdapat pengaruh antara 

komunikasi matematis tinggi dengan komunikasi matematis rendah terhadap hasil 

belajar matematika, (3) terdapat pengaruh antara komunikasi matematis sedang 

dengan komunikasi matematis rendah terhadap hasil belajar matematika. 

Berdasarkan data rata – rata marginal hasil belajar matematika siswa dengan 

komunikasi matematis tinggi sebesar 86,79, sedangkan rata – rata marginal hasil 

belajar matematika siswa dengan komunikasi matematis sedang sebesar 68,30, 

serta rata – rata marginal hasil belajar matematika siswa dengan komunikasi 

matematis rendah sebesar 42,08. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar matematika siswa dengan tingkat komunikasi matematis tinggi lebih 

baik dibandingkan tingkat komunikasi matematis sedang, hasil belajar 
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matematika siswa dengan tingkat komunikasi matematis tinggi lebih baik 

dibandingkan tingkat komunikasi matematis rendah, dan hasil belajar matematika 

siswa dengan tingkat komunikasi matematis sedang lebih baik dibandingkan 

tingkat komunikasi matematis rendah. Hal ini didukung di lapangan ketika 

penelitian bahwa tingkat komunikasi matematis siswa di kelas berbeda-beda. 

Siswa dengan tingkat komunikasi matematis tinggi terlihat aktif dalam 

pembelajaran, aktif dalam diskusi kelompok hingga mampu mengemukakan 

pendapatnya. Siswa dengan tingkat komunikasi matematis sedang mampu 

mengungkapkan pendapat yang dimiliknya walau masih sedikit malu. Sedangkan 

siswa dengan tingkat komunikasi rendah mayoritas hanya diam saat diskusi 

kelompok berjalan maupun sesi tanya jawab berjalan. Hal ini juga didukung 

dengan soal angket komunikasi matematis yang diisi oleh masing-masing siswa. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Darkasyi 

(2014) yang menyimpulkan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian lain Astuti 

Anggraini dan Leonard (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kemampuan komunikasi 

matematika dengan prestasi belajar siswa. Dengan semakin tinggi kemampuan 

komunikasi matematika siswa maka semakin tinggi prestasi belajar 

matematikanya. Kondisi yang sedemikian rupa disebabkan dengan tingkat 

komunikasi matematis yang dimiliki siswa, semakin baik kemampuan 

komunikasi matematis siswa maka siswa lebih mudah memahami materi 

pembelajaran dalam diskusi kelompok, mampu menjalin komunikasi saat diskusi 

kelompok hingga mampu mengemukakan pendapat yang dimilikinya hingga 

menyangga pendapat dari teman- temannya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laili Fauziah Sufi 

(2016) yang menyimpulkan bahwa diskusi dalam kelompok kecil yang tercermin 

dalam interaksi antar siswa dan antara siswa dengan guru yang ditekankan untuk 

berkomunikasi. Demikian pula pada saat mempresentasikan hasil kelompok siswa 

dituntut untuk berkomunikasi dengan teman dan guru.  
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3.3 Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama pada data hasil 

belajar matematika dengan tingkat signifikansi 5%, diperoleh FAB = 0,22 dan Ftabel 

= 3,16. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa FAB = 0,22 > Ftabel = 3,16 

sehingga keputusan uji yang diperoleh adalah H0AB diterima. Hal ini berarti tidak 

terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan komunikasi matematis 

terhadap hasil belajar matematika. Pada masing-masing hasil belajar matematika 

siswa dengan komunikasi matematik tinggi memiliki hasil belajar matematika 

yang lebih baik dibandingkan siswa yang memiliki komunikasi matematik sedang 

dan rendah.  Siswa dengan komunikasi matematik sedang memiliki hasil belajar 

matematik lebih rendah dibandingkan siswa yang memiliki tingkat komunikasi 

matematik rendah. Selain itu pada masing-masing tingkat komunikasi matematik 

siswa, model pembelajaran Inquiry berbasis numbered heads together 

memberikan hasil belajar matematika yang lebih baik dari model pembelajaran 

Inquiry berbasis Group Investigation. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang Nova Fahradina dkk (2014) 

menyimpulkan diantaranya tidak terdapat interaksi antara pembelajaran dan level 

siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis dan kemandirian belajar siswa. Hal tersebut disebabkan karena terdapat 

faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa, faktor tersebut dapat berasal 

dari dalam diri siswa maupun berasal dari luar diri siswa yang dalam penelitian ini 

tidak diteliti oleh peneliti.  

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan taraf signifikansi 5 %, dapat 

disimpulkan (1) Terdapat pengaruh model inquiry learning berbasis numbered 

heads together dengan group investigation terhadap hasil belajar matematika. 

Artinya proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

pembelajaran inquiry learning berbasis numbered heads together memberi 

pengaruh yang berbeda terhadap hasil belajar matematika. (2) Terdapat pengaruh 

komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika. Artinya tingkat 

komunikasi yang digolongkan dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah 



14 
 

memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap hasil belajar matematika 

siswa. (3) Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan komunikasi 

matematika siswa terhadap hasil belajar matematika.  
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