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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Komunikasi Matematika

Komunikasi dalam kamus dewan adalah menyampaikan buah

fikiran, bertukar-tukar idea atau maklumat. Pengertian komunikasi secara

implisit adalah penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain

untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau prilaku baik

secara lisan maupun tak langsung melalui simbol, tabel, diagram, atau

media.1 Melalui komunikasi, gagasan-gagasan menjadi obyek-obyek

refleksi, penghalusan, diskusi, dan perombakan.

Proses komunikasi juga membantu membangun makna dan

kelanggengan untuk gagasan-gagasan serta juga menjadikan gagasan-

gagasan itu diketahui publik. Saat siswa ditantang untuk berpikir dan

bernalar tentang matematika serta untuk mengkomunikan hasil-hasil

pemikiran mereka itu pada orang lain secara lisan atau tertulis, mereka

belajar untuk menjadi jelas dan meyakinkan. Belajar komunikasi secara

matematis yakni mengembangkan kekuatan seorang siswa untuk

menggunakan matematika melibatkan pembelajaran tentang tanda-tanda.

Ini sebaliknya dicapai dalam situasi masalah-masalah yang memberi para

siswa kesempatan untuk membaca, menulis, dan mendiskusikan ide-ide

dimana penggunaan bahasa matematika menjadi natural. Saat para siswa

1 Andi Darmawan, Komunikasi dalam Matematik, diperoleh melalui
http://andis.blogspot.com/2010/3/komunikasi-dalam-matematik.html. diakses pada 15 Juni 2013
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mengkomunikasikan ide-ide mereka dengan belajar mengklarifikasi,

memperhalus, dan menyatukan pemikiran.2

Kemampuan komunikasi meliputi kemampuan membaca dan

menulis. Ini artinya mengomunikasikan matematika dapat melalui tulisan

maupun lisan. Didukung oleh pendapat Syaban, yaitu komunikasi

matematik merepleksikan pemahaman matematik dan merupakan bagian

dari daya matematik. The Common of Learning, menyarankan, semua

siswa “.... justify and communicate solutions to problems.”3

Komunikasi secara matematik meliputi: (1) Proses mendengar

yakni individu bertindak balas terhadap apa yang didengar dan

menggalakkan berfikir menggunakan ilmu untuk membuat keputusan; (2)

Proses membaca yaitu individu mengumpul maklumat, menyusun dan

menghubungkan ide dengan konsep; (3) Proses visualisasi ialah individu

membuat pemerhatian, menganalisis, mentafsirkan dan mensintesis kepada

hal yang berupa konkrit, semi-konkrit dan simbol.

Menulis adalah suatu aktifitas yang dilakukan dengan sadar untuk

mengungkapkan dan merefleksikan pikiran. Dengan menulis berarti

seseorang telah melalui tahap proses berpikir keras yang kemudian

dituangkan kedalam kertas. Dalam komunikasi, menulis sangat diperlukan

untuk merangkum pembelajaran yang telah dilaksanakan, dituangkan

2 Wahyudin, Pembelajaran dan Model-model Pembelajaran, Bandung, 2008, hlm. 466.
3 Robert E. Salvin, Cooperative Learning, Nusa Media, Bandung, 2009. hlm. 217.
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dalam bahasa sendiri sehingga lebih mudah dipahami dan lebih lama

tersimpan dalam ingatan.

Siswa-siswa mempelajari matematika seakan-akan mereka

berbicara dan menulis tentang apa yang sedang mereka kerjakan. Mereka

dilibatkan secara aktif dalam mengerjakan matematika, ketika mereka

diminta untuk memikirkan ide-ide mereka, atau berbicara dengan dan

mendengarkan siswa lain, dalam berbagai ide, strategi dan solusi. Selain

itu, berkomunikasi haruslah memikirkan bagaimana caranya agar pesan

yang disampaikan seseorang itu dapat dipahami oleh orang lain. Untuk

mengembangkan kemampuan komunikasi, orang dapat menyampaikan

dengan berbagai bahasa termasuk bahasa matematika.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan berikut, maka pengertian

kemampuan komunikasi matematika dalam penelitian ini adalah

kemampuan siswa dalam bentuk grafik, dan atau rumus aljabar.

Kemampuan siswa dalam memberikan penjelasan atas jawaban secara

logis dan benar serta kemampuan siswa dalam menyusun dan

mengkomunikasikan suatu strategi penyelesaian masalah matematika.

Berikut indikator kemampuan komunikasi matematika yang

digunakan adalah:4

1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis,
gambar, dan diagram.

2) Mengajukan dugaan (conjectures)

4 Fajar Sadiq, Kemahiran Matematika, Depdiknas, Yogyakarta, 2009, hlm. 14
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3) Melakukan manipulasi matematika
4) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau

bukti terhadap beberapa solusi
5) Menarik kesimpulan dari pernyataan
6) Memeriksa kesahihan suatu argumen
7) Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk

membuat generalisasi.

2. Investigasi Kelompok

Penelitian yang paling luas dan sukses dari model-model

spesialisasi tugas adalah investigasi kelompok, sebuah pembelajaran

kooperatif yang berasal dari jamannya Jhon Dewey dan Herbert Telen

pada tahun 1970, tetapi telah diperbaharui dan diteliti pada beberapa tahun

terakhir ini oleh Shlomo dan Yael Sharan, serta Rachel-Lazarowitz di

Israel. Herbert Telen & John Dewey mengemukakan tujuan dari model

pembelajaran investigasi kelompok adalah mengembangkan keterampilan

untuk pertisipasi dalam proses sosial demokratis melalui penekanan yang

dikombinasikan pada keterampilan-keterampilan antar pribadi (kelompok)

dan keterampilan-keterampilan penentuan akademik.5

Investigasi kelompok memiliki akar filosofis, etnis, psikologi

penulisan sejak awal tahun abad ini. Yang paling terkenal diantara tokoh-

tokoh termuka dari orientasi pendidikan ini adalah Jhon Dewey.

Pandangan Dewey terhadap kooperasi di dalam kelas sebagai sebuah

prasyarat untuk bisa menghadapi berbagai masalah kehidupan yang

kompleks dalam masyarakat demokrasi.

5 Rusman, Manajeman Kurikulum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 225.
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Kelas adalah sebuah tempat kreatifitas kooperatif dimana siswa dan

guru membangun proses pembelajaran yang didasarkan pada perencanaan

mutual dari berbagai pengalaman, kapasitas, dan kebutuhan mereka

masing-masing. Pihak yang belajar adalah partisipan aktif dalam segala

aspek kehidupan sekolah, membuat keputusan yang menentukan tujuan

terhadap apa yang mereka kerjakan. Kelompok dijadikan sebagai sarana

sosial dalam proses ini.

Investigasi kelompok tidak dapat diimplementasikan di lingkungan

pendidikan yang tidak mendukung dialog interpersonal atau yang tidak

memperhatikan dimensi rasa sosial dari pembelajaran di dalam kelas.6

Penting bagi investigasi kelompok adalah perencanaan kooperatif siswa

atas apa yang dituntut dari mereka. Anggota kelompok mengambil bagian

dalam merencanakan berbagai dimensi dan tuntutan dari proyek mereka.

Biasanya ada pembagian tugas dalam kelompok yang mendorong

tumbuhnya interdependensi yang bersifat positif di antara anggota

kelompok.

Para siswa dapat membantu rencana kegiatan-kegiatan jangka

pendek yang hanya akan dilakukan untuk satu periode, atau bisa juga

untuk kegiatan jangka panjang. Kegiatan apa saja seperti membentuk

dewan kelompok merupakan kegiatan-kegiatan yang cukup sesuai untuk

perencanaan kooperatif. Kemampuan perencanaan kooperatif harus

6 Robert E. Salvin, Op.Cit. hlm. 216.
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diperkenalkan ke dalam kelas dan dilatih dalam berbagai situasi sebelum

kelas itu melaksanakan proyek investigasi berskala penuh.

Para guru dapat memimpin diskusi dengan seluruh kelas atau

dengan kelompok-kelompok kecil, untuk memunculkan gagasan-gagasan

penerapan tiap aspek kegiatan kelas. Guru tersebut berkeliling diantara

kelompok-kelompok yang ada dan untuk melihat bahwa mereka bisa

mengelola tugasnya, dan membantu setiap kesulitan yang mereka hadapi

dalam interaksi kelompok, termasuk masalah dalam kinerja terhadap

tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan proyek pembelajaran.

3. Multiple Intelligence Logical-Mathematical

Teori kecerdasan majemuk yang dirumuskan Horward Gardner,

seorang profesor bidang pendidikan di Universitas Harvard, telah banyak

membantu perubahan dalam sistem pembelajaran di sekolah-sekolah.

Horward Gardner telah mengembangkan model kecerdasn ini selama lebih

dari dua puluh tahun. Berawal dari penelitian Gardner tentang

penerapannya ke dalam pembelajaran di sekolah-sekolah di Amerika

Serikat, teori ini mulai banyak diterapkan di berbagai negara termasuk

Indonesia dengan kontekstualitas berbeda-beda menurut negara masing-

masing.7

7 Ahmad Wachidul Kohar, diperoleh melalui
http://bangkohar.blogspot.com/2013/integrasi-kecerdasan majemuk-dalam-matematika.html,
diakses pada 01 Juni 2013.
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Menurut Garner, model perkembangan kognitif yang dicetuskan

oleh Jean Piaget secar garis besar sebenarnya merupakan gambaran dari

pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan matematika dan logika. Jadi,

mulai dari interaksi anak dengan obyek dalam ruang waktu, melalui

pengenalan akan angka dan perkembangan pemahaman akan simbol

abstrak dan kemampuan untuk memanipulasi simbol tersebut dan

implikasi dari hipotesis. 8

Mengacu pada teori kecerdasan majemuk, untuk melaksanakan

proses belajar agar tumbuh secara optimal, guru harus memperhatikan

potensi yang dimiliki siswa, termasuk kecerdasan. Guru perlu menyadari

bahwa kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing siswa adalah

beragam. Oleh karena itu, guru perlu mengelola pembelajaran dengan

memperhatikan keberagaman kecerdasan tersebut. Dengan cara ini, guru

dapat memunculkan dan mengakui bakat khusus masing-masing siswa,

sehingga siswa merasa difasilitasi untuk mengembangkan kecerdasannya

masing-masing.

Gardner mengungkapkan bahwa topik apa pun yang kaya, dan

bergizi atau konsep apa pun yang berharga untuk diajarkan, dapat didekati

paling sedikit dalam lima cara berbeda yang secara kasar memetakan

kecerdasan majemuk. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Bellanca,

dkk bahwa meskipun topik yang diajarkan merupakan bidang studi

tunggal (single discipline) seperti geometri, dengan menggunakan teori

8 Adi W. Gunawan, Op.Cit, hlm. 233
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kecerdasan majemuk, guru dapat mengajar dengan menggunakan

kecerdasan yang berbeda-beda secara bersamaan.9

Guru dituntut untuk dapat melibatkan sebanyak mungkin

kecerdasan, yang dikemukakan Gardner. Einstein adalah orang yang

sangat cerdas pada dua jenis kecerdasan: matematis-logis dan spasial,

namun untuk kecerdasan lain ia tidak menonjol. Itulah gambaran inti

konsep multiple intelligence.10

4. Model Pembelajaran Investigasi Kelompok dengan Multiple
Intelligence Logical-Mathematical

Model pembelajaran Investigasi Kelompok dibantu dengan salah

satu metode praktis pembelajaran yakni Multiple Intelligence Logical-

Mathematical untuk mengembangkan proses pembelajaran matematika

yang lebih baik.

a. Tahap-tahapan Model Pembelajaran Investigasi Kelompok
dengan Multiple Intelligence Logical-Mathematical

Dalam investigasi kelompok, para murid bekerja melalui

enam tahapan. Dari tahap-tahapan tersebut akan terlihat beberapa

kemampuan kecerdasan logika matematis yang dimiliki oleh siswa.

Tahap-tahap dan komponen-komponennya adalah sebagai berikut:

1) Tahap Satu: Mengidentifikasikan topik dan mengatur
murid ke dalam kelompok

a) Para siswa meneliti beberapa sumber, mengusulkan sejumlah
topik, dan mengkategorikan saran-saran.

9 Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 9.
10 Ansori S. Karni, Op.Cit,hlm 133.
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b) Para siswa bergabung dengan kelompoknya untuk
mempelajari topik yang telah mereka pilih.

c) Komposisi kelompok didasarkan pada keterkaitan siswa dan
harus bersifat heterogen.

d) Guru membantu dalam pengumpulan informasi dan
memfasilitasi pengaturan.

2) Tahap Dua: Merencanakan tugas yang akan dipelajari

a) Para siswa merencanakan bersama mengenai:
Apa yang kita pelajari ?
Bagaimana kita mempelajarinya?
Siapa melakukan apa? (pembagian tugas).
Untuk tujuan atau kepentingan apa kita menginvestigasi topik
ini ?

3) Tahap Tiga: Melakukan investigasi

a) Para siswa mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan
membuat kesimpulan.

b) Tiap anggota kelompok berkontribusi untuk usaha-usaha
yang dilakukan kelompoknya.

c) Para siswa saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, dan
mensintesis semua gagasan.

4) Tahap Empat: Menyiapkan laporan akhir

a) Anggota kelompok menentukan pesan-pesan esensial dari
proyek mereka.

b) Anggota kelompok merencanakan apa yang akan mereka
laporkan, dan bagaimana mereka akan membuat presentasi
mereka.

c) Wakil-wakil kelompok membentuk sebuah panitia acara
untuk mengkoordinasikan rencana-rencara presentasi.

5) Tahap Lima: Merepresentasikan laporan akhir

a) Presentasi yang dibuat untuk seluruh kelas dalam berbagai
macam bentuk.

b) Bagian presentasi tersebut harus dapat melibatkan
pendengarnya secara aktif.

c) Para pendengar tersebut mengevaluasi kejelasan dan
penampilan presentasi berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan sebelumnya oleh seluruh anggota kelas.
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6) Tahap Enam: Evaluasi

a) Para siswa saling memberikan umpan balik mengenai topik
tersebut, mengenai tugas yang telah mereka kerjakan,
mengenai keefektifan pengalaman-pengalaman mereka.

b) Guru dan murid berkolaborasi dalam mengevaluasi
pembelajaran siswa.

c) Penilaian atas pembelajaran harus mengevaluasi pemikiran
paling tinggi.

Kelebihan model pembelajaran investigasi kelompok menurut

Dewey dan Thelan adalah: (1) Siswa dalam kelompoknya menetapkan

tujuan belajar dan membagi tugasnya sendiri; (2) Semua siswa dalam

kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis; (3) Masing-masing siswa

dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi

terhadap laporan yang akan dikumpulkan; (4) Menuntut siswa aktif dalam

kelompoknya dan dalam presentasi hasil. Sedangkan kekurangannya

adalah: (1) Membutuhkan cukup waktu yang banyak untuk melaksanakan

model tersebut; (2) Hasil laporan siswa tidak bisa langsung diketahui pada

hari pelaksanaan model pembelajaran; (3) Sulit diikuti oleh siswa yang

kurang aktif dalam pembelajaran dikelas.

Adanya kekurangan dari model pembelajaran diatas, maka nantinya

seorang guru harus mempersiapkan materi yang akan ditetapkan siswa

sebagai tujuan belajar. Maka kegiatan yang dilakukan tidak membutuhkan

waktu yang sangat lama, waktu yang dibutuhkan lebih kurang 20-30 menit

saja. Guru harus menyempatkan waktunya untuk mengoreksi hasil laporan

siswa pada hari pelaksanaan model pembelajaran. Bagi siswa yang kurang

aktif dikelompok, maka guru juga harus cermat dalam membagikan
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kelompok dan membimbing dalam pemberian tugas siswa tersebut

dikelompoknya kemudian nantinya bisa lebih dilatih kecerdasan verbal-

linguistiknya. Dengan demikian, kekurangan dari model pembelajaran

investigasi kelompok dengan Multiple Intelligence Logical-Mathematical

dapat teratasi dengan baik.

5. Hubungan Antara Model Pembelajaran Investigasi Kelompok dengan
Multiple Intelligence Logical-Mathematical terhadap Komunikasi
Matematika

Komunikasi matematik mencakup komunikasi tertulis maupun

lisan atau verbal. Komunikasi tertulis dapat berupa penggunaan kata-kata,

gambar, tabel, dan sebagainya yang menggambarkan proses berpikir

siswa. Komunikasi tertulis juga dapat berupa uraian pemecahan masalah

atau pembuktian matematika yang menggambarkan kemampuan siswa

dalam mengorganisasi berbagai konsep untuk menyelesaikan masalah.

Sedangkan komunikasi lisan dapat berupa pengungkapan dan penjelasan

verbal suatu gagasan matematika. Komunikasi lisan dapat terjadi melalui

interaksi antarsiswa misalnya dalam pembelajaran dengan setting diskusi

kelompok.11

Hal ini merupakan hal yang terpenting dalam pelaksanaan

pembelajaran ialah peranan guru harus membuat model pembelajaran

untuk kemampuan komunikasi dan sosial yang diharapkan oleh para

siswa. Investigasi kelompok menekankan pada proyek-proyek yang

berkaitan dengan pembelajaran, dan salah satunya adalah kegiatan

11 Ali Mahmudi, Komunikasi dalam Pembelajaran Matematika, Makalah FMIPA UNY:
tidak diterbitkan, 2008
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berdiskusi. Dalam diskusi, guru membuat model-model dari berbagai

kemampuan mendengarkan, membuat ungkapan, memberi reaksi yang

tidak menghakimi, mendorong partisipasi, dan sebagainya. Diskusi ini

dapat ditunjukkan pada penentuan tujuan pembelajaran jangka pendek dan

sebagai sarana untuk meraihnya.

Kemampuan komunikasi matematika adalah kemampuan dalam

matematika yang meliputi penggunaan keahlian: membaca, menulis,

menyimak, menelaah, menginterpretasikan dan mengevaluasi ide, simbol,

istilah, serta informasi matematika. Siswa dikatakan memiliki kemampuan

komunikasi matematika bila siswa tersebut dapat menjelaskan ide, situasi

dan relasi matematika secara tertulis dengan gambar, aljabar begitu juga

sebaliknya. Mengkomunikasikan matematika bisa berlangsung antara guru

dengan siswa, antara buku dengan siswa, dan antara siswa dengan siswa.

Pembelajaran matematika perlu dirancang sedemikian rupa

sehingga dapat merangsang siswa untuk berkomunikasi dengan baik.

Proses komunikasi yang baik ini diharapkan dapat merangsang siswa

untuk mengembangkan berbagai ide-ide matematika melalui proyek yang

direncanakan dalam pembelajaran matematika. Hal ini sesuai dengan

model pembelajaran Investigasi Kelompok dengan Multiple Intelegence

Logical-Mathematical.

Menulis mengenai matematika mendorong siswa untuk

merepleksikan pekerjaan mereka dan mengklarifikasi ide-ide untuk

mereka sendiri. Selain itu juga bisa membantu siswa untuk
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menggabungkan pemikiran mereka karena menulis merefleksi pada apa

yang mereka kerjakan dan mengklasifikasi pikiran-pikiran mereka tentang

gagasan-gagasan yang muncul dialam pelajaran di kelas. Nantinya, mereka

akan menemukan membaca apa yang siswa tulis tentang pikiran-pikiran

mereka sendiri adalah bermanfaat merupakan cara yang istimewa untuk

para guru dalam mengidentifikasi pengertian dan miskonsepsi dari siswa.

Menelaah dan mendiskusikan tulisan yang matematis sebagai

teladan dan juga tulisan matematis sebagai permasalahan bisa bermanfaat

disemua tingkatan kelas. Oleh karena assesment tertulis atas pengetahuan

matematis para siswa kini semakin lazim, para siswa akan perlu berlatih

menanggapi tuntutan-tuntutan assesment yang khas semacam itu. Proses

belajar menulis secara matematis adalah mirip dengan proses belajar

menulis dalam gaya menulis lain mana pun.

Berlatih dengan pengarahan adalah penting. Demikian juga

perhatian pada hal-hal yang spesifik dari argmen yang bersifat matematis,

termasuk penggunaan dan makna-makna khusus dari bahasa matematis

serta berbagai representasi dan standar untuk penjelasan dan pembuktian.

Saat para siswa berlatih berkomunikasi, mereka harus berekspresi dengan

dengan semakin jelas dan nyata. Mereka juga harus mengenali gaya-gaya

yang lazim di dalam dialog dan argumen yang matematis.

B. Penelitian Relevan

Pada tahun 2011, Jemi Maniagasi mahasiswa Universitas Sebelas Maret

Surakarta Jurusan Pendidikan Matematika melakukan penelitian dengan judul
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“Penerapan Model Pembelajaran GI (Group Investigation) dengan Multiple

Intelligence Logical-Mathematical terhadap Komunikasi Matematika Siswa

kelas VIII SMPN 1 Jetis Ponorogo Jawa Timur” dengan hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa penerapan model GI dapat meningkatkan Komunikasi

Matematika siswa kelas VIII SMP.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Jemi dengan penelitian

yang penulis teliti adalah Jemi melakukan penelitian dengan kecerdasan logika

matematika pada materi garis lurus. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

penulis adalah penelitian pada materi relasi dan fungsi dengan aspek yang

sama yakni komunikasi matematika.

C. Variabel Penelitian dan Konsep Operasional

1. Variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel bebas (X) adalah penggunaan model pembelajaran investigasi

kelompok dengan multiple intelligence logical-mathematical.

b. Variabel terikat (Y) adalah komunikasi matematika siswa.

2. Konsep Operasional

Konsep yang dioperasionalkan pada penelitian ini meliputi

penerapan model pembelajaran Investigasi Kelompok dengan Multiple

Intelligence Ligical-Mathematical dan kemampuan Komunikasi Matematika

siswa.
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a. Model Pembelajaran Investigasi Kelompok dengan Multiple
Intelligence Logical-Mathematical

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti

dalam melaksakanan model pembelajaran Investigasi Kelompok

dengan Multiple Intelligence Logical-Mathematical adalah sebagai

berikut :

1) Persiapan

- Guru memilih pokok bahasan.

- Guru membuat RPP untuk setiap pertemuan.

- Menentukan skor dasar individu. Skor dasar berdasarkan dari skor

tes individu pada evaluasi sebelum diberi tindakan.

- Seluruh siswa mendengarkan penjelasan dari guru.

- Membentuk kelompok-kelompok kooperatif.

- Menentukan posisi kelompok dan perpindahan pada waktu

pembelajaran.

2) Tahap Pelaksanaan

- Pendahuluan

Pendahuluan diberikan dengan maksud untuk

memperkenalkan pembelajaran dengan teknik Investigasi

Kelompok kepada siswa. Selain Guru juga menjelaskan materi apa

yang dipelajari disertai dengan penjelasan tujuan pembelajaran.

Siswa juga menanggapi penjelasan dari guru dan menulis materi

yang akan dipelajari. Hal ini berdasarkan proses belajar Logical-

Mathematical
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- Menjelaskan materi pembelajaran

Penyampaian materi pembelajaran dilakukan dengan

metode yang cocok untuk materi yang akan dibahas dalam

kelompok. Siswa mendengar penjelasan guru tentang materi,

menanggapi hal yang belum dimengerti dari penjelasan guru,

kemudian menulis isi materi yang dibahas.

3) Kegiatan Kelompok.

Kegiatan kelompok berlangsung dengan menggunakan

struktur sebagai berikut :

- Penugasan

Pada kegiatan ini siswa diberikan tugas mendiskusikan

materi apa yang dipilih oleh kelompok dan yang akan dipelajari

menggunakan LKS. Pada tahap ini masing-masing diberi waktu

oleh guru untuk memahami materi dan mempelajari bagaimana

cara penyelesaian soal agar diperoleh hasi yang benar.

4) Investigasi

Masing-masing kelompok diberi waktu oleh guru untuk

mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat

kesimpulan dan rangkuman materi. Hal ini bertujuan untuk

mencari informasi tentang langkah-langkah penyelesaian soal

sekaligus hasil yang diharapkan yaitu berupa laporan.
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5) Presentasi Laporan

Hasil dari investigasi ditulis dalam bentuk laporan dan

dibacakan atau dipresentasikan didepan kelas oleh masing-masing

kelompok secara bergantian.

6) Evaluasi

Kelompok berpikir kembali dan mencocokkan jawaban

mereka dengan jawaban yang benar. Guru dan murid berkolaborasi

dalam mengevalusi hasil kerja masing-masing kelompok.

7) Pengumpulan Laporan

Setelah seluruh kelompok mempresentasikan jawabannya,

selanjutnya siswa membuat laporan yang akan dikumpulkan pada

akhir pembelajaran untuk dinilai.

b. Kemampuan Komunikasi Matematika

Kemampuan komunikasi matematika merupakan variabel

terikat yang dipengaruhi oleh model pembelajaran investigasi

kelompok dengan Multiple Intelligence Logical-Mathematical.

Untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematika siswa akan

dilihat melalui hasil tes yang dilakukan setelah penerapan model

pembelajaran investigasi kelompok dengan Multiple Intelligence

Logical-Mathematical.

Secara umum, matematika dalam ruang lingkup komunikasi

mencakup keterampilan/kemampuan menulis, membaca, discussing

and assessing, dan wacana (discourse). Tanpa komunikasi dalam
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matematika kita akan memiliki sedikit keterangan, data, dan fakta

tentang pemahaman siswa dalam melakukan proses dan aplikasi

matematika. “Matematika merupakan alat komunikasi yang sangat

kuat, teliti dan tidak membingungkan”.12

D. Hipotesis Tindakan

Sesuai dengan rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini

dapat dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho)

sebagai berikut:

Ho diterima jika =
Ha : Adanya perbedaan komunikasi matematika siwa kelas VIII SMPN 3

Rumbio Jaya yang belajar menggunakan model pembelajaran

Investigasi Kelompok dengan Multiple Intelligence Logical-

Mathematical dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran

konvensional.

Ha diterima jika ≠
Ho : Tidak ada perbedaan komunikasi matematika siwa kelas VIII SMPN

3 Rumbio Jaya yang belajar menggunakan model pembelajaran

Investigasi Kelompok dengan Multiple Intelligence Logical-

Mathematical dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran

konvensional.

12 Fajar Sadiq, Op.Cit.hlm.19


