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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pendekatan pembelajaran Realistic 
Mathematics Education (RME) dan pengetahuan awal siswa terhadap 
kemampuan komunikasi dan pemahaman matematika siswa SMP kelas VII di 
kota Malang.  Penelitian merupakan penelitian kuasi eksperimen mengguna-
kan desain faktorial dengan kelompok kontrol yang non-ekuivalen. Sampel 
penelitian terdiri dari 100 siswa, yang dipilih dengan teknik cluster random 
sampling. Data  dianalisis menggunakan multivariate analysis of covariance 
(MANCOVA) faktorial 2x2. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, 
pendekatan pembelajaran RME dan pengetahuan awal mampu meningkatkan 
kemampuan komunikasi dan pemahaman matematika siswa secara sangat 
signifikan. Akan tetapi, interaksi keduanya tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap kemampuan komunikasi dan pemahaman matematika siswa.  

Kata kunci: pendekatan Realistic Mathematics Education (RME), 

pengetahuan awal, komunikasi matematika,   pemahaman matematika. 

 

Abstract 

The purpose of this study is to test the effect of the implementation of RME 
instructional approach and prior knowledge on the mathematical 
communication and understanding competencies of Yunior High School (SMP) 
students grade VII in Malang.  The study is an quasi-experiment research 
using factorial design with non-equivalent control group. The samples were 
consist of 100 students, choosen by cluster random sampling technique. The 
data were analyzed by using multivariat analysis of covariance (MANCOVA) 
factorial 2 x 2.  This study shown that, RME instructional approach and prior 
knowledge had a most significant effect on student’s mathematical communi-
cation and understanding capabilities. However, interaction of both had not 
significant influence on student’s mathematical communication and under-
standing capabilities.  

Keywords: RME instructional approach, prior knowledge, mathematical 

communication, mathematical understanding. 
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Pendahuluan 
Pengetahuan awal (prior know-

ledge) disebut juga knowledge store, prior 

knowledge stage, expertise, expert know-

ledge,  preknowledge, dan  personal know- 

ledge.  Untuk tujuan-tujuan penelitian 

empiris, pengetahuan awal didefinisikan 

sebagai keseluruhan pengetahuan aktual 

seseorang, karena: (1) telah ada sebelum 

pembelajaran, (2) terstrukturisasi di  dalam 
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skemata, (3) sebagai pengetahuan dekla-

ratif dan prosedural, (4) sebagian eksplisit 

dan sebagian tacit, (5) mengandung penge-

tahuan isi dan pengetahuan metakognitif, 

(6) dinamis di alam dan tersimpan dalam 

basis pengetahuan awal (Dochy, 1996).  

Pengetahuan awal merupakan modal 

bagi siswa dalam aktivitas pembelajaran, 

karena aktivitas pembelajaran adalah 

wahana terjadinya proses negosiasi makna 

antara guru dan siswa berkenaan dengan 

materi pembelajaran (Gardner, 1991). 

Berangkat dari pengetahuan dan peng-

alaman awal siswa, maka pada saat 

negosiasi makna berlangsung, informasi 

yang diterima berubah secara perlahan dari 

konteks umum ke dalam konteks khusus 

bidang ilmu, kemudian dihubungkan 
dengan beragam aktivitas atau kejadian 

imajiner yang akan memacu siswa untuk 

terus mencari dan menemukan (Jensen, 

1998.). Selanjutnya untuk menunjukkan 

kemampuan siswa yang dicapai melalui 

proses pembelajaran, pemahaman dan 

kebermaknaan dapat diwujudkan oleh 

siswa dalam berbagai bentuk perolehan 

belajar, misalnya kemampuan komunikasi 

matematika, kemampuan pemahaman mate 

matika, bahkan kemampuan pengambilan 
keputusan dalam pemecahan masalah.  

Penelitian Dochy (1996) tentang 

pengetahuan awal menemukan bahwa 

pengetahuan awal siswa berkontribusi 

signifikan terhadap skor-skor pasca tes atau 

perolehan belajar. Pembelajaran yang 

berorientasi pada pengetahuan awal akan 

memberikan dampak pada proses dan 

perolehan belajar yang memadai. Menurut 

pandangan konstruktivistik, pembelajaran 

bermakna dapat diwujudkan dengan 

menyediakan peluang bagi siswa untuk 
melakukan seleksi terhadap fakta-fakta 

kontekstual, dan mengintegrasikannya ke 

dalam pengetahuan awal siswa.  

 Matematika sekolah menurut kuri-

kulum 2004 memiliki empat  karakteristik, 

yakni sebagai: (1) kegiatan penelusuran 

pola dan hubungan; (2) kreativitas yang 

memerlukan imajinasi, intuisi dan penemu-

an; (3) kegiatan pemecahan masalah (pro-

blem solving); dan (4) alat berkomunikasi 

(Depdiknas, 2004). Karakteristik mate-

matika sekolah yang demikian, mestinya 

secara tidak lang-sung menggiring para 
guru untuk kreatif dan antisipatif terhadap 

keefektifan pembelajaran matematika di 

sekolah. 

Implikasi dari karakteristik mate-

matika tersebut terhadap pembelajaran di 

sekolah, antara lain: (1) memberi kesem-

patan kepada siswa untuk melakukan ke-

giatan penemuan dan penyelidikan pola-

pola untuk menentukan hubungan; (2) 

memberi kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan percobaan dengan berbagai 

cara; (3) membantu siswa memahami dan 
menemukan hubungan antara pengertian 

satu dan lainnya, (4) mendorong rasa ingin 

tahu, keinginan bertanya, kemampuan 

menyanggah dan memperkirakan, (5) meng 

hargai penemuan yang di luar perkiraan 

sebagai hal bermanfaat daripada mengang-

gapnya sebagai kesalahan, (6) mendorong 

siswa berpikir reflektif, (7) tidak me-

nyarankan hanya menggunakan satu meto-

de saja, dan (8) mendorong siswa memberi-

kan alasan perlunya kegiatan matematika.  

Selain itu, setidaknya ada tiga ke-

cenderungan pokok bagaimana orang men-

jelaskan apa dan bagaimana pengetahuan 

itu terbentuk, yaitu: (1) pengetahuan itu ada 

lah fakta; (2) pengetahuan itu merupakan 

suatu proses pembentukan, dan (3)  perlu-

nya skema yang lebih menyeluruh (Sha-

piro, 1994).  

Dengan demikian, maka  pembela-

jaran matematika yang dapat mencakup 

karakteristik matematika sekolah dan  

ketiga kecenderungan tersebut adalah 
pembelajaran yang dapat  melibatkan siswa 

secara aktif dalam mencapai kebermaknaan 

dan pemahaman.  

Hasil survai tentang pembelajaran 

matematika dan sains di SMP-SMP kota 

Malang dan Surabaya (Ardhana dkk., 
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2003) melaporkan bahwa: (1) belum ter-

implementasikannya model pembelajaran 

bermakna dalam pembelajaran matematika, 

(2) pembelajaran matematika cenderung 

bertolak dari materi pelajaran bukan dari 

tujuan pokok pembelajaran matematika dan 

kebutuhan siswa, (3) pembelajaran mate-

matika sering tidak dikaitkan dengan kon-
teks kehidupan nyata; (4) pembelajaran 

jarang dimulai dengan masalah-masalah 

kontekstual dan nyata, dan (5) pembela-

jaran cenderung menggunakan sumber-

sumber yang hanya mengakomodasi kete-

rampilan berpikir konvergen.  

Survai di atas memberikan indikasi 

bahwa secara umum pembelajaran mate-

matika di SMP cenderung  merupakan akti-

vitas regularitas konvensional. Aktivitas 

pembelajaran reguler (Reg) tersebut diduga 
kuat sebagai penghalang pencapaian ke-

mampuan komunikasi matematika dan 

pemahaman matematika.  

Perkin dan Unger (1999) meng-

anjurkan bahwa pembelajaran untuk pema-

haman harus menantang siswa untuk bela-

jar, misalnya dengan penyajian masalah-

masalah terstruktur yang mendukung pene-

rapan ketrampilan berpikir dan bekerja. 

Jadi, pembelajaran matematika untuk 

pemahaman ditujukan pada pencapaian 

learning how to learn dan learning to do. 
Pembelajaran matematika dalam pencapai-

an learning how to learn dan learning to do 

akan tampak dari proses pembelajaran yang 

berlangsung, bukan hanya semata-mata 

dari hasil pembelajaran.  

Berangkat dari berbagai teori 

pembelajaran bermakna dan teori psikologi 

kognitif, serta fakta bahwa matematika 

selalu  berhubungan dengan kenyataan, 

maka banyak dikembangkan inovasi  pem-

belajaran dengan berbagai  pendekatan. 
Tujuannya tidak lain adalah untuk me-

ningkatkan kebermaknaan dan pemahaman 

siswa  terhadap matematika. Salah satunya 

adalah pendekatan pembelajaran mate-

matika berbasis Realistic Mathematics 

Education (RME). 

Tujuan utama penelitian ini adalah 

menguji keunggulan dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pendekatan RME dan 

pengetahuan awal siswa terhadap ke-

mampuan komunikasi matematika dan 

pemahaman matematika yang ditunjukkan 
dengan kemampuan menyelesaikan soal 

cerita pada siswa SMP kelas VII. 

Kemampuan komunikasi dan pemahaman 

matematika, difokuskan pada topik 

“persamaan dan pertidaksamaan linear 

satu variabel” yang diwujudkan dalam 

bentuk soal cerita.  

 

Kajian Pustaka 

Pendekatan RME  

 Pendekatan pembelajaran mate-
matika berbasis RME adalah pembelajaran 

matematika sekolah yang dilaksanakan 

dengan menempatkan kenyataan dan ling-

kungan siswa sebagai titik awal pembe-

lajaran (Freudenthal, dalam de Lange; 

1987: 98). Jadi pembelajaran tidak dimulai 

dari definisi, teorema atau sifat-sifat dan 

selanjutnya diikuti dengan contoh-contoh 

soal. Namun sifat-sifat, definisi, teorema 

itu diharapkan ditemukan kembali oleh 

siswa. 

 Kegiatan RME dalam pembela-
jarannya di kelas, dimulai dari masalah 

kontekstual dan memberi kebebasan 

kepada siswa untuk dapat mendiskripsikan, 

menginterpretasikan dan menyelesaikan 

masalah kontekstual tersebut dengan 

caranya sendiri sesuai dengan pengetahuan 

awal yang dimiliki.. Proses penjelajahan, 

penginterpretasian, dan penemuan kembali 

dalam RME menggunakan konsep mate-

matisasi horizontal dan vertikal, yang 

diinspirasi oleh cara-cara  pemecahan in-
formal yang digunakan oleh siswa (Freu-

denthal, 1991).  
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Matematisasi horizontal, berkaitan 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki 

siswa sebelumnya bersama intuisi mereka 

digunakan sebagai alat untuk menye-

lesaikan masalah dari dunia nyata. 

Aktivitas yang dapat digolongkan dalam 
matematisasi horizontal antara lain: 

mengidentifikasi masalah, memvisualisasi-

kan masalah dengan cara yang berbeda, 

mentransformasikan masalah dunia nyata 

ke masalah matematik,  membuat skema, 

menemukan hubungan-hubungan dan ke-

terkaitan, mengingat aspek-aspek yang 

serupa dalam masalah yang berbeda, 

merumuskan masalah nyata dalam bahasa 

matematika, dan merumuskan masalah 

nyata dalam model matematika yang telah 

dikenal (de Lange 1987; Freudenthal, 
1973).  

Sedangkan matematisasi vertikal 

berkaitan dengan proses pengorganisasian 

kembali pengetahuan yang telah diperoleh 

dalam simbol-simbol matematika yang 

lebih abstrak. Aktivitas yang merupakan 

matematisasi vertikal contohnya: merepre-

sentasikan hubungan-hubungan dalam ru-

mus, menyesuaikan dan menggunakan 

model matematik yang berbeda, merumus-

kan model matematik, menghaluskan dan 
memperbaiki model, memadukan dan 

mengkombinasikan beberapa model, mem-

buktikan keteraturan, dan merumuskan 

konsep baru  matematika (de Lange (1987, 

Freudenthal, 1973). Matematisasi  meru-

pakan proses kunci dalam pendidikan 

matematika, karena matematisasi dapat: (a) 

membiasakan siswa dengan pendekatan 

matematis pada situasi sehari-hari; dan (b) 

berhubungan dengan ide tentang penemuan 

kembali (reinvention). (Freudenthal (1973, 

1991)  

Hasil penelitian Asikin (2000), 

melaporkan bahwa melalui pendekatan 

RME, (a) siswa lebih banyak kesempatan 

untuk memunculkan dan melontarkan 

pendapatnya; (b) siswa lebih banyak ke-

sempatan untuk menanggapi pendapat 

siswa lain; (c) siswa lebih banyak kesempat 

an untuk mengajukan pertanyaan kepada 

teman atau gurunya; (d) melatih siswa 

terbiasa berbicara di kelas tentang manusia 

yang sedang dipelajari. Lebih lanjut Asikin 

(2002) melaporkan, bahwa melalui pen-

dekatan RME, (1) siswa menjadi mau dan 
berani menyampaikan pendapat, (2) parti-

sipasi siswa dalam pembelajaran tinggi, 

dan (3) kecenderunngan terjadinya pe-

ningkatan kemampuan  komunikasi mate-

matika. 

 

Kemampuan Komunikasi Matematika 

Dalam pembelajaran matematika 

bermakna, salah satu aspek penting agar 

siswa mempunyai kemampuan pemecahan 

masalah matematika, adalah kemampuan 

komunikasi matematika (Baroody, 1993). 
Komunikasi matematika tidak hanya dapat 

dikaitkan dengan pemahaman matematika, 

namun juga sangat terkait dengan ke-

mampuan pemecahan masalah. Guru dapat 

menggunakan aktivitas pemecahan masalah 

untuk tujuan ganda seperti mengembang-

kan keterampilan berpikir kritis, peng-

organisasian data, dan komunikasi  (Asikin, 

2002). Kemampuan komunikasi dan 

representasi dapat mendorong siswa pada 

pemahaman yang mendalam tentang 
pemecahan masalah matematika (NCTM, 

1989).  

Kemampuan komunikasi mate-

matika merupakan kemampuan siswa 

menggunakan matematika sebagai alat 

komunikasi (bahasa matematika), dan 

kemampuan siswa mengkomunikasikan 

matematika yang dipelajari sebagai isi 

pesan yang harus disampaikan (NCTM, 

1989).  

Kemampuan komunikasi mate-

matika meliputi (1) penggunaan bahasa 
matematika yang diwujudkan dalam bentuk 

lesan, tulisan, atau visual; (2) penggunaan 

representasi matematika yang diwujudkan 

dalam bentuk tulisan atau visual; dan (3) 

kejelasan presentasi, yakni menginter-
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pretasikan ide-ide matematika, mengguna-

kan istilah matematika atau notasi mate-

matika dalam merepresentasikan ide-ide 

matematika, serta menggambarkan hu-

bungan-hubungan atau model matematika 

(NCTM, dalam Kennedy & Tipps, 1994). 

Kemampuan komunikasi mate-

matika dapat dikembangkan melalui suatu 
pembelajaran kooperatif. Dengan belajar 

kooperatif akan terjadi interaksi antar 

siswa, siswa akan berkomunikasi dengan 

temannya dalam belajar. Selain untuk 

mengembangkan komunikasi, belajar koo-

peratif juga mengatasi terjadinya mis-

konsepsi dalam diri anak.   

Dalam kaitan ini, Piaget (Baroody, 

1993) menyatakan bahwa interaksi antar-

siswa dalam kelas dapat mengatasi kecende 

rungan terjadinya miskonsepsi, dengan 
memberikan kesempatan pada siswa untuk  

menemukan kembali ide dan konsep mate-

matika  dengan bimbingan orang dewasa 

(Gravemeijer, 1994). Pendapat yang sama 

juga dikemukakan oleh Vygotsky dalam 

teori “the zone of proximal development” 

(ZPD) dalam perkembangan kognitif. ZPD 

adalah wilayah yang membatasi antara 

wilayah kemampuan potensial anak dan 

wilayah kemampuan aktual anak. Seorang 

anak dengan kemampuan potensialnya 

hanya bisa melintasi ZPD menuju wilayah 
aktual, memerlukan bantuan orang yang 

lebih dewasa atau dari teman sebaya yang 

lebih maju agar dapat memecahkan 

masalah yang dihadapi secara mandiri 

(Souviney, 1994).  

Karena rentang ZPD ini bagi setiap 

orang dan tidak diketahui dengan tepat, 

maka interaksi antara siswa dengan siswa 

atau siswa dengan guru merupakan suatu 

cara yang perlu dilakukan oleh siswa untuk 

mencapai kemampuan aktualnya. Informasi 
yang diperoleh dalam interaksi, melalui 

refleksi dapat dipakai sebagai bantuan 

untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi dan memecahkan masalah. 

Upaya ini dilakukan  melalui penjelajahan 

berbagai situasi dan masalah-masalah nyata 

(Freudenthal, 1973). Hasil penelitian 

Prastiti (1997) juga menunjukkan bahwa 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah antara lain adalah 

lemahnya dalam kemampuan komunikasi 

matematika dan pemahaman masalah 

matematika.  

 

Kemampuan Pemahaman Matematika 

Pemahaman merupakan suatu pro-

ses mental terjadinya adaptasi dan 

transformasi ilmu pengetahuan  (Gardner, 

1999). Pemahaman juga dicirikan oleh 

kemampuan seseorang mengartikulasikan 

sesuatu melalui cara-cara mengemukakan 

gagasan, perspektif, solusi, dan produk 

mereka yang siap direnungkan, ditinjau, 

dikritik, dan digunakan oleh orang lain 
(Dunlap & Grabinger, 1996). Seseorang 

dikatakan memahami apabila dia dapat 

menunjukkan unjuk kerja pemahaman 

tersebut pada jenjang kemampuan yang 

lebih tinggi, pada konteks yang sama atau 

konteks yang berbeda (Gardner, 1999).  

Sebagai contoh, jika siswa telah 

memahami konsep bentuk aljabar, maka 

dia akan mampu mengaplikasikannya 

dalam menyelesaikan masalah matematika 

yang lain, misalnya masalah matematika 

dalam bentuk soal cerita. Soal cerita 
matematika adalah soal matematika dalam 

kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam 

bentuk rangkaian kata-kata bermakna yang 

mengandung masalah yang menuntut 

pemecahan. 

Pemahaman matematika secara 

konseptual dapat dibangun melalui ke-

mampuan penalaran, komunikasi mate-

matika, dan pemecahan masalah mate-

matika (NCTM,2000). 

Aspek pengembangan pemahaman 
matematika dan kemampuan menerapkan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari 

(termasuk kemampuan pemecahan masa-

lah); secara eksplisit dimuat dalam kuriku-
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lum matematika sekolah, misalnya pada 

materi “persamaan dan pertidaksamaan 

linear satu variabel” (Depdiknas, 2004). 

Struktur materi (content) persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel 

tersebut membutuhkan penguasaan ter-
hadap konsep matematika (pengetahuan 

konseptual), pengetahuan prosedural, 

penguasaan terhadap prinsip matematika, 

dan kemampuan memecahkan masalah 

matematika. Dalam materi persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel, masa-

lah kontekstual biasanya diwujudkan da-

lam bentuk soal cerita. Soal cerita merupa-

kan salah satu materi matematika yang 

dapat bersifat pemecahan masalah.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

quasi-experiment dengan teknik pengukur-

an dua faktor (faktorial  2 x 2) pretest-

posttest nonequivalent control group 

design. Desain tersebut bertujuan menguji 

tingkat kesamaan antarkelompok dan skor-

skor pratest berfungsi sebagai kovariat 

untuk melakukan kontrol secara statistik.  

Populasi penelitian adalah siswa 

kelas VII semester pertama tahun ajaran 

2004/2005 di SMPN 4 Malang yang terdiri 
dari  tujuh kelas paralel dan SMP Labo-

ratorium UM Malang yang terdiri dari lima 

kelas paralel. Sampel penelitian terdiri dari 

100 siswa ditunjang dengan 4 kepala 

sekolah dan 4 guru matematika. Sampel 

tersebut berasal dari empat kelas yang 

diambil dari kedua sekolah. Penentuan 

sampel menggunakan teknik sampel gugus 

acak (cluster-random sampling). SMPN 4 

sebagai kelas eksperimen (menggunakan 

pendekatan RME) dan SMP Laboratorium 

UM sebagai kelas kontrol (menggunakan 
pendekatan Reg).  

Dua variabel terikat yang diteliti 

yaitu: (1) kemampuan komunikasi mate-

matika; dan (2) pemahaman matematika. 

Variabel moderatornya adalah pengetahuan 

awal siswa yang diklasifikasikan menjadi 

dua, yakni kemampuan awal tinggi dan 

kemampuan awal rendah. Dua kovariat 

yang diteliti adalah kemampuan awal 

komunikasi matematika dan kemampuan 

awal pemahaman matematika.  

Hasil belajar  kemampuan komu-

nikasi matematika adalah skor yang di-

peroleh siswa dari hasil pascatest kemampu 

an komunikasi matematika yang terdiri dari 

10 butir soal berbentuk essai dengan skor 

maksimal 60. Sedangkan pemahaman 

matematika siswa diukur dengan skor yang 

diperoleh siswa hasil pascates pemahaman 

matematika, yang terdiri dari 6 butir soal 

berbentuk essai dengan skor maksimal 60.  

Tes komunikasi dan tes pemahaman 

matematika diwujudkan dalam bentuk soal 
cerita matematika dengan materi “persama-

an dan pertidaksamaan linear satu vari-

abel”. Hasil belajar dengan skor maksimal 

60, dikategorikan dalam lima jenjang: 0–11 

termasuk sangat rendah,  12–23 termasuk 

rendah; 24–35  termasuk cukup; 36-47 

termasuk tinggi; dan 48–60 sangat tinggi. 

Sebagai bahan belajar bagi siswa 

dalam penelitian ini adalah: Buku Siswa, 

dan LKS-RME untuk kelompok ekspe-

rimen, dan Buku Siswa dan LKS–Reguler 
untuk kelompok kontrol. Buku Siswa 

berikut LKS yang digunakan siswa telah 

divalidasi dan telah diujicobakan dalam 

pembelajaran kelompok kecil. 

Soal tes kemampuan komunikasi 

dan pemahaman matematika telah meme-

nuhi syarat validitas isi, validitas butir, dan 

reliabilitas instrumen. Uji coba semua 

instrumen tersebut dilakukan melalui 

diskusi antaranggota tim peneliti, expert 

judgment mengenai content validity, user 

judgment mengenai content validity, 
maupun prosedur empirik.  

Untuk menafsirkan koefisien vali-

ditas instrumen, digunakan pengkategorian 

dari Guilford (Ruseffendi, 1990:216): 

validitas tinggi untuk rentangan r antara 
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0,70 – 0,90. Reliabilitas internal (internal 

consistency) ditentukan dengan menghi-

tung koefisien alfa Cronbach  (Mehrens & 

Lehmann, 1994). Kriteria yang diacu 

adalah koefisien alfa Cronbach ≥ 0,80 
menyatakan instrumen tersebut acceptable 

(Long, et al, 1985). Indeks kesukaran butir 

soal digunakan kriteria Arikunto (1988: 

212): rentangan 0,00 – 0,30 termasuk 

sukar, 0,30 – 0,70 termasuk sedang, dan 
0,70 – 1,00 termasuk mudah.  

Dari hasil uji coba dari 16 butir tes 

kemampuan komunikasi, diputuskan 10 

butir untuk digunakan dalam penelitian 

dengan indeks validitas butir r = 0,72, dan 

indeks reliabilitas r = 0,82 dan tingkat 

kesukaran soal antara 0,28--0,66. Untuk tes 

pemahaman matematika, dari delapan butir 

tes diputuskan enam butir yang digunakan 

dalam penelitian dengan indeks validitas 

butir r = 0,76, reliabilitas r = 0,85 dan 
tingkat kesukaran antara 0,29--0,68. 

Data dianalisis secara deskriptif dan 

statistik menggunakan MANCOVA. Uji 

normalitas sebaran data menggunakan 

statistik Kolmogorov–Smirnov dan 

Shapiro–Wilk. Uji homogenitas matriks 

varian-kovarian menggunakan Box’s Test 

dan uji kesalahan varian menggunakan 

Levene’s test.  

Rancangan MANCOVA  faktorial 2 

x 2 ditunjukkan pada Gambar 1.  
 

 

Gambar 1 

Rancangan MANCOVA Faktorial 2 x 2 

dengan Dua Variabel Bebas dan Dua 

Kovariat 

 

  
Pembelajaran 

RME 
Pembelajaran  

REG 

KAWAL 
Tinggi 

O1       O2 O3        O4 

KAWAL 
Rendah 

O5       O6 O7        O8 

Simbol O mewakili pengamatan, 

dengan indeks ganjil adalah pengamatan 

awal dan indeks genap adalah pengamatan 

akhir. Masing-masing O dipilah lagi 

menjadi dua kategori, yaitu kemampuan 

komunikasi dan pemahaman matematika. 

 

Hasil dan Bahasan   

Uji Asumsi 

 Uji asumsi yang dimaksudkan 

adalah uji normalitas sebaran data, uji 

homogenitas varian, dan uji kesamaan mat-

riks varian-kovarian. 

 Hasil uji normalitas sebaran data 

disajikan berdasarkan hasil pengelompokan 

KAWAL (kelompok kemampuan awal) 

dan hasil pengelompokan MODEL (pen-

dekatan pembelajaran). Hasil uji normalitas 

sebaran data berdasarkan KAWAL disaji-

kan pada Tabel 1 dan hasil uji normalitas 
sebaran data berdasarkan kelompok 

MODEL pada Tabel 2 

Tabel 1 

Uji Normalitas Sebaran Data Menurut Pengelompokan KAWAL 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Variabel 
Terikat 

KAWAL 

Statistik Db Sig. Statistik db Sig. 

Komunikasi 
1.00 
2.00 

.127 

.163 
50 
50 

.041 

.002 
.958 
.951 

50 
50 

.160 

.072 

Pemahaman 
1.00 
2.00 

.124 

.149 
50 
50 

.053 

.007 
.971 
.963 

50 
50 

.428 

.259 

 
Berdasarkan tabel 1, tampak 

bahwa nilai statistik Kolmogorov-Smirnov  

untuk variabel terikat kemampuan komuni-

kasi matematika baik berkemampuan awal 
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tinggi maupun rendah memiliki angka 

signifikansi lebih kecil dari 0,05,  tetapi 

menurut statistik Shapiro-Wilk memiliki 

angka signifikansi lebih besar dari 0,05 

yang berarti berdistribusi normal. Untuk 

variabel terikat pemahaman matematika 
bagi siswa yang berkemampuan awal tinggi 

nilai statistik Kolmogorov-Smirnov dan 

statistik Shapiro-Wilk memiliki angka 

signifikansi lebih besar dari 0,05 yang 

berarti berdistribusi normal Sedangkan 

untuk variabel terikat pemahaman mate-

matika bagi siswa yang berkemampuan 

awal rendah nilai statistik Kolmogorov-

Smirnov memiliki angka signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 tetapi menurut statistik 

Shapiro-Wilk memiliki angka signifikansi 
lebih besar dari 0,05 yang berarti ber-

distribusi normal. Oleh sebab itu, secara 

keseluruhan, semua sebaran data penge-

lompokan berdasarkan KAWAL ber-

distribusi normal.  

 

Tabel 2 

Uji Normalitas Sebaran Data Menurut Pengelompokan MODEL 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Variabel 
Terikat 

MODEL 

Statistik Db Sig Statistik db Sig 

Komunikasi 
1.00 
2.00 

.082 

.116 
50 
50 

.200 

.087 
.950 
.968 

50 
50 

.072 

.380 

Pemahaman 
1.00 
2.00 

.116 

.109 
50 
50 

.089 

.188 
.953 
.966 

50 
50 

.086 

.323 

 

Berdasarkan Tabel 2, tampak pula 
bahwa semua nilai-nilai statistik  Kolmo-

gorov-Smirnov dan statistik  Shapiro-Wilk 

untuk semua variabel terikat memiliki 

angka signifikansi lebih besar dari 0.05 . 

Oleh sebab itu, semua sebaran data 

pengelompokan berdasarkan MODEL ber-

distribusi normal. 

  Hasil uji homogenitas varian 

dengan tes Levene ditunjukkan pada Tabel 

3, dan  hasil analisis kesamaan matriks 

varian-kovarian antar variabel terikat 

menggunakan tes Box ditunjukkan pada 
Tabel 4, sebagai berikut. 

 

Tabel 3 

Uji Ekualitas Varian Kesalahan Levene 

 

V. Terikat F db1 db2 Sig. 

Komunikasi 1.691 3 96 .174 

Pemahaman 1.498 3 96 .220 

 

 

 

Tabel 4 
Uji Ekualitas Matriks Kovarian Box 

 

Box’s M 14.874 

F 1.590 

df1 9 

df2 105614 

Sig. .112 

Berdasarkan tabel 3, tampak bahwa 

nilai-nilai statistik F untuk variabel ke-
mampuan komunikasi matematika adalah  

F = 1,691 dengan angka signifikansi 0,174 

yang lebih besar dari 0,05. Demikian pula 

untuk variabel pemahaman matematika, 

diperoleh  F = 1,498 dengan angka signifi-

kansi 0,220 yang lebih besar dari 0,05. 

Oleh sebab itu, hipotesis nol yang me-

nyatakan “varian antar kelompok kedua 

variabel terikat adalah tidak berbeda”, 

diterima. Jadi, variabel terikat tersebut 

memiliki varian yang homogen antar 

kelompok perlakuan. 
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Berdasarkan tabel 4, tampak bahwa 

nilai statistik F =  1,590 dengan angka 

signifikansi 0,112 yang ternyata lebih besar 

dari 0,05. Oleh sebab itu, hipotesis nol 

menyatakan “matriks varian-kovarian antar 

variabel terikat adalah tidak berbeda”, 

diterima. Jadi tidak terdapat perbedaan 

yang signifikans matriks-matriks kovarian, 
yang berarti bahwa  MANCOVA bisa 

dilanjutkan. 

Uji Multivariat 

 Uji multivariat bertujuan menge-

tahui pengaruh semua variabel interikat 

terhadap semua variabel terikat secara 

bersama-sama. Hasil analisis disajikan 

pada Tabel 5. 

 

 

Tabel 5 

Uji Multivariat 

 

Source  Statistic Value F hypothesis db Error df Sig. 

Intercept    Pillai’s Trace 
                  Wilks’ Lambda 
                  Hotelling’s Trace 
                  Roy’s Largest Root 

.725 

.725 
2.635 
2.635 

122.547 
122.547 
122.547 
122.547 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

93.000 
93.000 
93.000 
93.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

KAWAL     Pillai’s Trace 
                  Wilks’ Lambda 
                  Hotelling’s Trace 
                  Roy’s Largest Root 

.367 

.633 

.580 

.580 

26.981 
26.981 
26.981 
26.981 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

93.000 
93.000 
93.000 
93.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

MODEL     Pillai’s Trace 
                  Wilks’ Lambda 
                  Hotelling’s Trace 
                  Roy’s Largest Root 

.200 

.800 

.250 

.250 

11.631 
11.631 
11.631 
11.631 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

93.000 
93.000 
93.000 
93.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

KOVARIAT  Pillai’s Trace 
                  Wilks’ Lambda 
                  Hotelling’s Trace 
                  Roy’s Largest Root 

.298 

.702 

.424 

.424 

19.711 
19.711 
19.711 
19.711 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

93.000 
93.000 
93.000 
93.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

KAWAL*   Pillai’s Trace 
MODEL    Wilks’ Lambda 
                  Hotelling’s Trace 
                  Roy’s Largest Root 

.045 

.955 

.048 

.048 

2.216 
2.216 
2.216 
2.216 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

93.000 
93.000 
93.000 
93.000 

.115 

.115 

.115 

.115 

 
Berdasar Tabel 5, diinformasikan 

temuan-temuan sebagai berikut:  

Pertama, dari sumber pengaruh 

kovariat terhadap variabel terikat ke-

mampuan komunikasi matematika, diper-
oleh nilai-nilai statistik Pillai’s Trace, 

Wilks’ Lambda, Hotelling’s Trace, dan  

Roy’s Largest Root masing-masing dengan 

angka signifikansi 0,000. Angka signifi-

kansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Sebab 

itu, nilai komunikasi matematika (kovariat) 

sebelum penelitian ini dilakukan  berpenga 

ruh signifikan terhadap kemampuan komu-

nikasi matematika dan pemahaman mate-

matika, secara bersama-sama. 

 Kedua, dari sumber pengaruh 

kemampuan awal (KAWAL) terhadap 

variabel terikat, ditemukan nilai-nilai 

statistik Pillai’s Trace, Wilks’ Lambda, 

Hotelling’s Trace, dan  Roy’s Largest Root 
masing-masing dengan angka signifikansi 

0,000. Angka signifikansi tersebut lebih 

kecil dari 0,05. Sebab itu, perbedaan 

kemampuan awal siswa berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemampuan 

komunikasi matematika dan pemahaman 

matematika secara bersama-sama. 

 Ketiga, dari sumber pengaruh 

MODEL terhadap variabel terikat, 

ditemukan nilai-nilai statistik Pillai’s 
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Trace, Wilks’ Lambda, Hotelling’s Trace, 

dan  Roy’s Largest Root masing-masing 

dengan angka signifikansi 0,000. Angka 

signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. 

Karena itu, perbedaan pendekatan pembe-

lajaran yang diimplementasikan berpenga-

ruh secara signifikan terhadap kemampuan 

komunikasi matematika dan pemahaman 

matematika secara bersama-sama. 

 Keempat, dari sumber pengaruh 

interaktif KAWAL*MODEL terhadap 

variabel terikat, ditemukan nilai-nilai 

statistik Pillai’s Trace, Wilks’ Lambda, 

Hotelling’s Trace, dan  Roy’s Largest Root 

masing-masing dengan angka signifikansi 

0,115. Angka signifikansi tersebut lebih 

besar dari 0,05. Jadi, interaksi antara ke-

mampuan awal dan pendekatan pembela-

jaran tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kemampuan komunikasi mate-

matika dan pemahaman  matematika secara 

bersama-sama. 

 

Pengaruh Antarsubjek 

 Terkait dengan eksperimen pem-

belajaran matematika SMP kelas VII ini, 

digunakan hasil pengujian pengaruh antar-

subjek dari MANCOVA faktorial 2x2 

seperti yang disajikan pada Tabel 6.  

 

 

Tabel 6  
Uji Pengaruh Antarsubjek  

  

Sources 
Dependent 
Variables 

Type III Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig 

Corrected 
Model 

Komunikasi 

Pemahaman 

717.253 a 

1578.474 b 

5 

5 

143.451 

315.695 

13.755 

45.339 

.000 

.000 

Intercept 
Komunikasi 

Pemahaman 

1409.948 

985.665 

1 

1 

1409.948 

985.665 

135.198 

141.559 

.000 

.000 

KAWAL 
Komunikasi 

Pemahaman 

240.231 

262.239 

1 

1 

240.231 

262.239 

23.035 

37.662 

.000 

.000 

MODEL 
Komunikasi 

Pemahaman 

90.864 

120.868 

1 

1 

90.864 

120.868 

8.713 

17.359 

.004 

.000 

KOVARIAT 
Komunikasi 

Pemahaman 

.476 

275.513 

1 

1 

.476 

275.513 

.046 

39.568 

.831 

.000 

KAWAL * 

MODEL 

Komunikasi 

Pemahaman 

33.659 

5.654 

1 

1 

33.659 

5.654 

3.228 

.812 

.-76 

.370 

Error 

  

Komunikasi 

Pemahaman 

980.307 

654.516 

94 

94 

10.429 

6.963 

    

Total 

  

Komunikasi 

Pemahaman 

88016.000 

117765.000 

100 

100 

      

Corrected 
Total 

Komunikasi 

Pemahaman 

1697.560 

2232.990 

99 

99 

      

a. R Squared = .423 (Adjusted R Squared = .392)  
b. R Squared = .707 (Adjusted R Squared = .691)  
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Berdasarkan Tabel 6, dapat disaji-

kan temuan-temuan sebagai berikut.  

Pertama, dari sumber pengaruh 

KOVARIAT terhadap kemampuan komu-

nikasi matematika, hasil analisis menunjuk-

kan bahwa nilai statistik F = 0,046 dengan 

angka signifikansi 0,831 yang lebih besar 

dari 0,05. Jadi, tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan kemampuan komunikasi 

matematika untuk berbagai tingkatan 

kovariat. 

 Kedua, dari sumber pengaruh 

KOVARIAT terhadap pemahaman mate-

matika, hasil analisis menunjukkan bahwa 

nilai statistik F = 39,568 dengan angka 

signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 

0,05. Jadi terdapat perbedaan yang signifi-

kan pemahaman matematika untuk berba-

gai tingkatan kovariat. 

 Ketiga, dari sumber pengaruh 

MODEL terhadap kemampuan komunikasi 

matematika, hasil analisis menunjukkan 

bahwa nilai statistik F = 8,713 dengan 

angka signifikansi 0,004 yang  lebih kecil 

dari 0,05. Hasil analisis tersebut menunjuk-

kan bahwa pendekatan pembelajaran RME 

dan Reguler memberikan pengaruh yang 

berbeda dalam pencapaian kemampuan 

komunikasi matematika. 

Keempat, dari sumber pengaruh 

MODEL terhadap pemahaman matematika, 
hasil analisis menunjukkan bahwa nilai 

statistik  F=17.359 dengan angka 

signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 

0,05. Hasil analisis tersebut menunjukkan 

bahwa pendekatan RME dan Reguler 

memberikan pengaruh yang berbeda dalam 

pencapaian pemahaman matematika. 

Kelima, dari sumber pengaruh 

kemampuan awal (KAWAL) terhadap 

kemampuan komunikasi, hasil analisis me-

nunjukkan bahwa nilai statistik F=23,035 
dengan angka signifikansi 0,000 yang lebih 

kecil dari 0,05. Hasil analisis tersebut 

mengindikasikan bahwa kemampuan awal 

tinggi dan kemampuan awal rendah 

memberikan pengaruh yang berbeda dalam 

pencapaian kemampuan komunikasi 

matematika. 

Keenam, dari sumber pengaruh 

kemampuan awal (KAWAL) terhadap 

pemahaman matematika, hasil analisis me-

nunjukkan bahwa nilai statistik F=37,662 
dengan angka signifikansi 0,000 yang lebih 

kecil dari 0,05. Hasil analisis tersebut 

mengindikasikan bahwa pengetahuan awal 

tinggi dan tinggi-rendah memberikan 

pengaruh yang berbeda dalam pencapaian 

pemahaman matematika. 

Ketujuh, dari sumber pengaruh 

interaktif KAWAL*MODEL terhadap 

kemampuan komunikasi matematika, hasil 

analisis menunjukkan bahwa nilai statistik 

F=3,228 dengan angka signifikansi 0,076. 
yang lebih besar dari 0,05. Hasil analisis 

tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada 

interaksi antara kemampuan awal siswa 

pendekatan RME dan REG dalam penca-

paian kemampuan komunikasi matematika. 

Kedelapan, dari sumber pengaruh 

interaktif KAWAL*MODEL terhadap 

pemahaman matematika, hasil analisis 

menunjukkan bahwa nilai statistik F=0,812 

dengan angka signifikansi 0,370 yang lebih 

besar dari 0,05. Hasil analisis tersebut 

mengindikasikan bahwa dalam pencapaian 
pemahaman matematika, kemampuan awal 

siswa tidak berinteraksi dengan pendekatan  

yang digunakan (RME dan REG). 

 

Kemampuan Komunikasi dan pema-

haman Matematika Berdasarkan Model 

Nilai rata-rata kemampuan komu-

nikasi dan pemahaman matematika untuk 

kedua kelompok pembelajaran disajikan 

pada Tabel 7 dan komparasi pasangan nilai 

rata-rata variabel terikat disajikan pada 
Tabel 8 berikut ini. 
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Tabel 7 

Nilai Rata-rata Terestimasi 

 

95% Confidence Interval 
Dependent 

Variabel  
Model Mean Std. Error Lower 

Bound 
Upper Bound 

Komunikasi 
1.00 

2.00 

30.340 

28.420 

.458 

.458 

29.430 

27.510 

31.250 

29.330 

Pemahaman 
1.00 

2.00 

35.097 

32.883 

.374 

.374 

34.353 

32.140 

35.840 

33.627 

 
Tabel 8 

Komparasi Pasangan Nilai Rata-rata Variabel Terikat 

 

95% confidence 

Interval for Difference Dependent 
Variabel  

 

Model  

(I) 

Model 
(J) 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Komunikasi 

  

1.00 

2.00 

2.00 

1.00 

1.919 

- 1.919 

.650 

.650 

.004 

.004 

.628 

-3.211 

3.211 

-628 

Pemahaman  
1.00 

2.00 

2.00 

1.00 

2.214 

- 2.214 

.531 

.531 

.000 

.000 

1.159 

-3.269 

3.269 

-1.159 

 

 

Tabel 7 dan 8 di atas menunjuk-

kan bahwa: 

Pertama, besarnya perbedaan nilai 

rata-rata kemampuan komunikasi mate-
matika antara pembelajaran RME (M = 

30,340 ; SD = 0, 458) dan kelompok Regu-

ler ( M = 28, 420; SD 0,458) adalah 1,919 

yang signifikan pada taraf signifikansi 

0,05. Dengan demikian, maka dalam pen-

capaian kemampuan komunikasi mate-

matika SMP kelas VII, pembelajaran RME 

lebih unggul dibandingkan dengan pem-

belajaran Reguler. 

 Kedua, besarnya perbedaan antara 

nilai rata-rata kemampuan pemahaman 

antara kelompok RME (M= 35.097, SD= 

0,374) adalah 2,214 yang signifikan pada 

taraf signifikansi 0,05. Jadi, dalam 

pencapaian pemahaman matematika, pem-
belajaran RME lebih unggul dibandingkan 

dengan pembelajaran Reguler. 

Kemampuan Komunikasi dan Pema-

haman Matematika Berdasarkan KAWAL 

Nilai rata-rata kemampuan 

komunikasi dan pemahaman matematika 

untuk kedua kelompok KAWAL disajikan 

pada Tabel 9 dan komparasi pasangan nilai 

rata-rata variabel terikat disajikan pada 

Tabel 10.  
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Tabel 9 

Nilai Rata-rata Terestimasi 

 

95% Confidence Interval Dependent  
Terikat 

KAWAL Mean 
Std. 
Error Lower Bound Upper Bound 

Komunikasi 1.00 

2.00 

31. 273 

27.487 

.510 

.510 

30.261 

26.475 

32.285 

28.499 

Pemahaman 1.00 

2.00 

35.967 

32.013 

.416 

.416 

35.141 

31.186 

36.794 

32.839 

 
Tabel 10 

Komparasi Pasangan Nilai Rata-rata Variabel Terikat 
 

95% confidence 

Interval for Difference Dependent 
Variabel  

KAWAL  

(I) 

KAWAL 
(J) 

Mean 

Defference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig 

Lower 
Bound 

Upper Bound 

Komunikasi 

  

1.00 

2.00 

2.00 

1.00 

3.785 

- 3.785 

.789 

.789 

.000 

.000 

2.219 

-5.351 

5.351 

-2.219 

Pemahaman 

  

1.00 

2.00 

2.00 

1.00 

3.955 

- 3.955 

.644 

.644 

.000 

.000 

2.675 

-5.234 

5.234 

-2.675 

 

Tabel 9 dan 10 di atas menunjukkan 

bahwa: 

Pertama, besarnya perbedaan nilai 
rata-rata kemampuan komunikasi mate-

matika antara kelompok KAWAL tinggi 

(M = 31,273 ; SD = 0,510) dan kelompok 

KAWAL rendah (M = 27, 487; SD 0,510) 

adalah 3,785 yang signifikan pada taraf 

signifikansi 0,00. Dengan demikian, maka 

dalam pencapaian kemampuan komunikasi 

matematika SMP kelas VII, kelompok 

KAWAL tinggi lebih unggul dibandingkan 

dengan kelompok KAWAL rendah 

Kedua, besarnya perbedaan nilai 

rata-rata pemahaman matematika antara 
kelompok KAWAL tinggi (M = 35,967 ; 

SD = 0,416) dan kelompok KAWAL 

rendah ( M = 32,013; SD 0,416) adalah 

3,955 (tabel 10 ) yang signifikan pada taraf 

signifikansi 0,00. Dengan demikian, maka 

dalam pencapaian pemahaman matematika 

SMP kelas VII, kelompok KAWAL tinggi 

lebih unggul dibandingkan dengan ke-

lompok KAWAL rendah. 

 

Pembahasan 

Penelitian ini telah mengungkap 

bahwa dalam pencapaian  kemampuan 

komunikasi matematika dan pemahaman 

matematika, lebih efektif digunakan 

pendekatan RME dari pada pendekatan 

REG. Temuan ini konsisten dengan hasil 

penelitian sebelumnya bahwa implementasi 

pendekatan RME telah menunjukkan hasil 

yang memuaskan dalam perolehan belajar 

matematika sekolah (Becher & Selter, 

1996). Implementasi pendekatan RME 
dapat melatih siswa untuk lebih kreatif 

dalam pemecahan masalah (Yuwono, 

2002). Temuan penelitian ini juga sesuai 

dengan yang disampaikan Asikin (2000, 

2002) seperti yang terdapat pada 

pendahuluan tulisan ini.  
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Tampak bahwa dalam pendekatan 

RME siswa mempunyai kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan komunikasi 

dan pemahamannya terhadap matematika 

yang dipelajari cukup optimal. Berbeda 

dengan pendekatan REG, siswa tidak 
mempunyai kesempatan yang banyak 

untuk mengemukakan pendapatnya, karena 

contoh penyelesaian soal sudah diberikan 

guru. Kesempatan untuk berintaraksi 

dengan teman juga kecil sekali karena 

rambu-rambu penyelesaian sudah diinfor-

masikan oleh guru. Sehingga dapat di-

pahami bahwa dalam pencapaian kemam-

puan komunikasi matematika dan pema-

haman matematika lebih efektif digunakan 

pendekatan pembelajaran berbasis RME 

dari pada pendekatan REG.  

Temuan penelitian terkait dengan 

pengaruh pendekatan pengajaran terhadap 

kemampuan komunikasi dan pemahaman 

matematika memiliki implikasi sebagai 

berikut. Pertama, untuk mencapai 

kemampuan komunikasi dan pemahaman 

matematika secara mendalam, pendekatan 

pembelajaran RME dapat diacu sebagai 

salah satu alternatif fasilitas belajar siswa. 

Pendekatan RME dapat diimplementasikan  

dengan pertanyaan-pertanyaan konseptual 
untuk membangkitkan aktivitas meta-

kognisi, berpikir kritis, kreatif, dan berpikir 

tingkat tinggi yang dipimpin guru. Kedua, 

pendekatan RME dapat diimplementasikan  

dalam teks ajar yang diorientasikan sebagai 

media yang mudah dipahami, pemberian 

masalah yang bermanfaat dan berkaitan 

dengan dunia nyata, penyedia penjelasan-

penjelasan yang dapat membantu siswa 

memecahkan masalah belajar, dan penye-

dia informasi yang bermanfaat untuk 

memecahkan masalah–masalah dalam 
kehidupan di dunia nyata. 

Temuan lain dalam penelitian ini 

adalah bahwa  kemampuan komunikasi 

matematika dan pemahaman matematika 

berbeda secara signifikan antartingkatan 

pengetahuan awal siswa.  Dengan kata lain,  

pengetahuan awal siswa berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemampuan 

komunikasi matematika dan pemahaman 

matematika. Hal ini konsisten dengan 

temuan penelitian sebelumnya  (Dochy, 

1996) yang melaporkan bahwa pengetahu-

an awal siswa berkontribusi signifikan 
terhadap skor-skor pasca tes atau perolehan 

belajar. Santyasa (2004) menyebutkan 

bahwa pemahaman konsep dan hasil 

belajar berbeda secara signifikan antar ting-

katan pengetahuan awal siswa. Sedangkan 

hasil penelitian Ardhana, dkk (2003) 

melaporkan pembelajaran yang berorientasi 

pada pengetahuan awal akan memberikan 

dampak pada proses dan perolehan belajar 

yang memadai. 

Dari perspektif konstruktivisme, 

pengetahuan awal merupakan spring board 
bagi perolehan belajar. Hal ini meng-

indikasikan bahwa pengetahuan awal se-

tidak-tidaknya berfungsi sebagai bekal ajar 

awal (entry level) yang cukup menentukan 

perolehan belajar.  

Sejalan dengan isu tersebut, 

penelitian ini telah mengungkap bahwa 

pengetahuan awal sebagai indikator bekal 

ajar awal siswa berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan komunikasi mate-

matika dan pemahaman matematika secara 
bersama-sama. Artinya, kemampuan komu-

nikasi matematika dan pemahaman mate-

matika secara bersama-sama menunjukkan 

perbedaan antartingkatan pengetahuan awal 

siswa. Menurut Dochy (1996), pembela-

aran yang menggunakan pengetahuan awal 

sebagai starting point menunjukkan bahwa 

varians hasil belajar dapat dijelaskan oleh 

varians pengetahuan awal sebesar 42%.  

Temuan penelitian ini memiliki 

implikasi sebagai berikut. Pertama, eksplo-

rasi pengetahuan awal siswa terhadap 
kemampuan komunikasi matematika dan 

pemahaman matematika cukup penting 

untuk dilakukan dalam rangka mengemas 

rancangan pembelajaran yang lebih ber-

makna. Kedua, perancangan pembelajaran 

matematika hendaknya diupayakan meng-

gunakan pengetahuan awal sebagai alter-
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natif pijakan dalam merumuskan indikator 

perolehan belajar. Ketiga, fasilitas belajar 

diorientasikan agar dapat menyediakan 

peluang bagi para siswa untuk melakukan 

seleksi terhadap konsep-konsep mate-

matika yang baru, mengorganisasikan, dan 

mengintegrasikannya ke dalam pengetahu-

an awal yang dimiliki siswa. Keempat, 

aktivitas kelas diorientasikan pada solusi 

konflik kognitif. Aktivitas ini menyediakan 

peluang bagi siswa melakukan perbaikan 

terhadap pengetahuan awal siswa, per-

luasan pengetahuan ilmiahnya, dan me-

nerapkan pengetahuan tersebut dalam 

memecahkan masalah belajar. 

Di samping temuan-temuan yang 

telah dipaparkan tersebut, penelitian ini 

juga telah mengungkapkan bahwa ternyata 

pendekatan pengajaran (RME dan REG) 
tidak berinteraksi dengan pengetahuan 

awal siswa (tinggi dan rendah) dalam 

pencapaian kemampuan komunikasi mate-

matika dan pemahaman matematika. 

Temuan ini mengindikasikan, bahwa 

pendekatan pembelajaran RME dapat di-

implementasikan untuk semua siswa tanpa 

memperhatikan latar belakang kemampu-

annya (tinggi atau rendah). Temuan-

temuan ini memiliki implikasi sebagai 

berikut. 

Pertama, untuk mencapai 
kemampuan komunikasi matematika dan 

pemahaman matematika secara mendalam 

dalam pembelajaran matematika SMP 

kelas VII, pendekatan RME dapat diacu 

sebagai alternatif pendekatan pengajaran 

atau sebagai alternatif fasilitas belajar. 

Pendekatan RME dapat diimplementasikan 

dengan memberikan masalah-masalah yang 

kontekstual dan nyata yang harus 

diselesaikan oleh siswa dengan cara yang 

mereka mampu (mula-mula secara infor-
mal) baik secara kelompok maupun secara 

mandiri. Proses berikutnya adalah diskusi 

(kelompok dan kelas) dan  guru  dapat 

memfasilitasi dengan memberikan perta-

nyaan-pertanyaan konseptual dan pro-

sedural sehingga memancing siswa untuk 

membangkitkan aktivitas metakognisi, 

berpikir kreatif, dan berpikir tingkat tinggi. 

Cara ini cocok dengan kondisi kelas yang 

sudah dibentuk dalam kelompok-kelompok 

kecil. Dalam proses diskusi guru sebagai 

mediator dan fasilitator sehingga pada  

gilirannya masalah tersebut dapat 

diselesaikan secara formal oleh siswa 
secara  benar. 

Kedua, dalam implementasi pen-

dekatan RME fasilitas belajar seperti 

perangkat pembelajaran yang meliputi 

buku siswa dan LKS dan buku penunjang 

lainnya, serta buku guru, mutlak di-

perlukan. Pada buku siswa, setiap masalah 

yang diajukan sebaiknya disertai dengan 

gambar yang sesuai dengan maksud untuk 

membantu anak berimajinasi sesuai dengan 

masalah nyata yang diajukan. Imajinasi 
anak akan membantu dalam pemahaman 

masalah yang dihadapi. 

Ketiga, setidaknya ada tiga 

kerangka pengembangan pembelajaran ma-

tematika berbasis RME untuk pencapaian 

kemampuan komunikasi matematika dan 

ada empat kerangka dalam pengembangan 

pemahaman matematika. Untuk pengem-

bangan komunikasi matematika yaitu (1) 

pengembangan bahasa komunal (develop-

ment of a communal language); dan (2) 

penggunaan belajar kooperatif (the use of 

cooperative learning); dan (3) mengem-

bangkan dasar kebenaran matematis 

(fostering mathematical justifications). 

Sedangkan untuk pemahaman matematika , 

(1) memahami masalah, (2) menentukan 

atau menyusun model matematika yang 

diperlukan dalam penyelesaian masalah; 

(3) menyelesaikan model matematika yang 

telah dibuat; dan (4) menjawab pertanyaan 

soal dalam konteks nyata. 

 

Simpulan dan saran 

Berdasarkan hasil eksperimen im-

plementasi pendekatan pengajaran mate-

matika di SMP kelas VII, dengan memper-
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hatikan kemampuan awal siswa dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut.  

Pertama, terdapat perbedaan ke-

mampuan komunikasi dan pemahaman 

matematika dalam pembelajaran mate-

matika SMP kelas VII antara yang meng-
gunakan pendekatan RME dan siswa yang 

menggunakan pendekatan Reguler. Pende-

katan RME secara signifikan lebih ungul 

dibandingkan dengan pendekatan Reguler 

dalam pencapaian  kemampuan komunikasi 

dan pemahaman matematika. 

Kedua, terdapat perbedaan ke-

mampuan komunikasi dan pemahaman 

matematika antara kelompok siswa yang 

memiliki kemampuan awal tinggi dan 

kelompok siswa yang memiliki kemampu-

an awal rendah. Pengetahuan awal siswa 
untuk berbagai tingkatan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kemampuan 

komunikasi dan pemahaman matematika. 

Ketiga, tidak terdapat pengaruh 

interaktif antara pendekatan pengajaran 

matematika (RME dan REG) dan penge-

tahuan awal (tinggi dan rendah) siswa 

terhadap kemampuan komunikasi dan 

pemahaman matematika dalam pembelajar-

an matematika siswa SMP kelas VII. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 
disarankan: 

Pertama, untuk mencapai ke-

mampuan komunikasi dan pemahaman 

matematika secara optimal dalam pembe-

lajaran matematika SMP kelas VII, 

disarankan agar pendekatan RME dipilih 

sebagai alternatif fasilitas belajar.  Dalam 

pendekatan RME perangkat pembelajaran 

seperti buku siswa, LKS mutlak diperlukan 

selain buku penunjang lainnya.  

Kedua, pendekatan RME agar 

diimplementasikan dalam wujud teks 
matematika kontekstual nyata. Dari segi isi, 

teks diorientasikan dengan memperhatikan 

pengetahuan awal siswa, dan diorientasikan 

sebagai media yang mudah dipahami, 

penyedia informasi baru yang bermanfaat 

dan berkaitan dengan dunia nyata, 

penyedia penjelasan-penjelasan yang dapat 

membantu siswa memecahkan masalah 

belajar dan masalah dalam kehidupan 

nyata. 

Ketiga, penelitian ini masih sangat 
terbatas hanya pada kemampuan mate-

matika ranah kognitif. Oleh karena itu, 

perlu penelitian lanjutan terhadap 

implementasi pendekatan RME pada 

kemampuan matematika ranah yang lain, 

misalnya afektif dan psikomotor. 

Surabaya, 17-01-07 
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