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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi perkuliahan kolaboratif 
berbasis masalah dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa 
calon guru matematika. Strategi perkuliahan kolaboratif berbasis masalah merupakan 
penggabungan dari pendekatan pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran 
kolaboratif. Jenis penelitian ini eksperimen, dengan rancangan faktorial 2 × 2. Subyek 
penelitian adalah 83 mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, FMIPA Universitas Negeri 
Yogyakarta yang menempuh perkuliahan Matematika Diskret pada semester September – 
Desember 2009. Instrumen yang digunakan adalah soal tes kemampuan komunikasi 
matematis dan lembar observasi. Teknik analisis data menggunakan  ANAVA 2 jalur. 

Menggunakan taraf signifikansi α = 0,05, dapat disimpulkan bahwa strategi perkuliahan 
kolaboratif berbasis masalah lebih unggul dari strategi perkuliahan konvensional dalam hal 
mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, baik untuk mahasiswa program 
reguler maupun non reguler. Keunggulan lain adalah kesiapan, keaktifan, dan antusiasme 
mahasiswa calon guru matematika yang mengikuti perkuliahan dengan strategi kolaboratif 
berbasis masalah lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengikuti perkuliahan dengan 
strategi konvensional.  
 
Kata kunci: komunikasi matematis, kolaboratif, berbasis masalah. 
 

A. Pendahuluan 

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik 

dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan 

pendidik sebagai agen pembelajaran (learning agent) adalah peran pendidik antara lain 

sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik 

(Presiden RI, 2005).  

Untuk mampu menjadi seorang fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi 

inspirasi belajar bagi peserta didik, seorang pendidik atau guru perlu menguasai 

berbagai kompetensi atau kemampuan. Khusus untuk guru matematika, mempunyai 
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kemampuan komunikasi matematis, baik lisan maupun tertulis, merupakan hal yang 

sangat penting, disamping berbagai kemampuan lain, seperti kemampuan penalaran, 

pembuktian, representasi matematis, dan pemecahan masalah matematis. Hal ini karena 

para guru matematika berperan dalam memberi gambaran yang wajar tentang 

matematika kepada para siswa. 

 Bagaimanapun, adanya siswa yang mempunyai gambaran keliru tentang 

matematika, yaitu menganggap matematika sebagai pelajaran yang sangat sulit dan 

hanya berisi rumus-rumus yang perlu dihafalkan, perlu diluruskan oleh para guru 

matematika. Besar kemungkinan gambaran siswa yang keliru itu dipengaruhi oleh 

pengalaman mereka dalam belajar matematika. Bagaimana para guru matematika 

mengomunikasikan konsep, struktur, teorema, atau rumus matematis kepada para 

siswa, akan berpengaruh terhadap gambaran siswa tentang matematika. Dengan 

demikian, membekali mahasiswa calon guru matematika dengan kemampuan 

komunikasi matematis yang memadai amatlah penting untuk dilakukan oleh para dosen 

dan pengelola Program Studi Pendidikan Matematika.  

Menyikapi adanya kenyataan bahwa terdapat mahasiswa calon guru matematika 

lemah dalam komunikasi matematis, maka penelitian tentang cara-cara meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon guru matematika ini menjadi 

penting untuk dilakukan. Strategi perkuliahan kolaboratif berbasis masalah, yang 

merupakan penggabungan dari pendekatan pembelajaran berbasis masalah dan model 

pembelajaran kolaboratif, ditawarkan sebagai alternatif untuk mengatasi sebagian 

masalah yang menyangkut kelemahan mahasiswa calon guru matematika dalam hal 

kemampuan komunikasi matematis. 

Berdasarkan rasional yang dikemukakan di atas maka dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah: “Apakah strategi perkuliahan kolaboratif berbasis masalah 

untuk mahasiswa calon guru matematika lebih unggul dari strategi perkuliahan 

konvensional dalam hal mengembangkan kemampuan komunikasi matematis?”. 

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengkaji atau  menganalisis secara komprehensif implementasi strategi perkuliahan 

kolaboratif berbasis masalah dalam mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematis mahasiswa calon guru matematika. 

Hasil penelitian ini terutama diharapkan bermanfaat bagi staf dosen dan 

pengelola Program Studi Pendidikan Matematika, sebagai bahan pertimbangan dalam 
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melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas mahasiswa calon guru matematika yang 

menjadi tanggungjawabnya, khususnya dalam mengembangkan strategi perkuliahan 

yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

mahasiswa. 

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, berikut ini penjelasan untuk 

beberapa istilah yang digunakan. 

1. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan seseorang untuk: (1) 

menulis pernyataan matematis; (2) menulis alasan atau penjelasan dari setiap 

argumen matematis yang digunakannya untuk menyelesaikan masalah matematika; 

(3) menggunakan istilah, tabel, diagram, notasi atau rumus matematis dengan tepat; 

(4) memeriksa atau mengevaluasi pikiran matematis orang lain.  

2. Perkuliahan konvensional adalah perkuliahan yang dilaksanakan secara klasikal, 

dan kegiatannya didominasi kegiatan ceramah dari dosen, pemberian contoh-

contoh, tanya jawab, dan latihan mengerjakan soal-soal. 

3. Strategi perkuliahan kolaboratif berbasis masalah adalah suatu strategi perkuliahan 

dengan karakteristik: (1) Pembelajaran dipandu oleh masalah yang menantang; (2) 

Sebelum para mahasiswa belajar dalam kelompok, mereka diberi kesempatan untuk 

mengidentifikasi masalah yang diberikan oleh dosen dan merancang strategi 

penyelesaiannya beberapa saat secara mandiri, kemudian dipersilahkan belajar 

dalam kelompok (2 orang, atau 4 sampai 6 orang) untuk mengklarifikasi 

pemahaman mereka, mengkritisi ide/gagasan teman dalam kelompoknya, membuat 

konjektur, memilih strategi penyelesaian, dan menyelesaikan masalah yang 

diberikan, dengan cara saling bertanya dan beradu argumen; (3) Setelah belajar 

dalam kelompok, mahasiswa menyelesaikan masalah yang  diberikan dosen secara 

individual; (4) Dosen mengambil peran sebagai fasilitator, yang berkewajiban 

memfasilitasi jalannya diskusi kelompok dengan memberi pertanyaan pancingan 

untuk menghidupkan kolaborasi; (5) Beberapa mahasiswa yang diberi kesempatan 

mempresentasikan penyelesaian masalahnya di depan kelas tidak dalam peran 

mewakili kelompok.  

B. Landasan Teori 

1. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Menurut Lang & Evans (2006) seorang guru perlu menjadi seorang 

komunikator yang efektif. Guru harus berkomunikasi dengan siswa, guru lain, staf 
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administrasi, orang tua siswa dan masyarakat luar. Komunikasi yang efektif 

menyaratkan berbagai macam pengetahuan/ketrampilan, antara lain pengetahuan 

tentang diri sendiri, mata pelajaran, pendekatan pembelajaran untuk siswa, dan 

ketrampilan berkomunikasi antar perorangan. Kauchak dan Eggen (dalam Lang & 

Evans, 2006), berdasarkan pada suatu penelitian, telah mengidentifikasi 5 komponen 

dari komunikasi yang efektif, yaitu: (1) Istilah yang tepat; (2) Percakapan yang 

“nyambung”; (3) Isyarat untuk transisi; (4) Penekanan; dan (5) Kesesuaian antara 

tindak-tanduk verbal dan non verbal.  

Dalam matematika, komunikasi memegang peranan yang sangat penting. 

Komunikasi menjadi bagian yang esensial dari matematika dan pendidikan 

matematika. Komunikasi adalah cara untuk berbagi (sharing) gagasan dan 

mengklarifikasi pemahaman. Melalui komunikasi, gagasan-gagasan menjadi objek-

objek refleksi, penghalusan, diskusi, dan perombakan. Proses komunikasi juga 

membantu membangun makna dan kelanggengan untuk gagasan-gagasan, serta juga 

menjadikan gagasan-gagasan itu diketahui publik (NCTM, 2000).  

Menurut NCTM Program Standards (2003), seorang calon guru matematika 

haruslah mampu mengomunikasikan pikiran matematisnya secara lisan dan tertulis 

kepada teman-temannya, para dosen, dan kepada yang lainnya, dengan indikator-

indikator, mampu: (1) Mengomunikasikan pikiran matematisnya secara koheren dan 

jelas kepada teman-temannya, para dosen, dan kepada yang lainnya; (2) Menggunakan 

bahasa matematika untuk mengekspresikan ide/gagasannya secara tepat; (3) Mengelola 

pikiran matematisnya melalui komunikasi; dan (4) Menganalisis dan mengevaluasi 

pikiran matematis dan strategi-strategi orang lain.  

2. Perkuliahan Berbasis Masalah (PBL) 

Perkuliahan atau pembelajaran berbasis masalah (Problem based Learning- 

PBL), adalah perkuliahan yang menjadikan masalah sebagai dasar atau basis bagi 

mahasiswa untuk belajar. Tan (2004) menyebutkan bahwa PBL telah diakui sebagai 

suatu pengembangan pembelajaran aktif dan pendekatan yang berpusat pada 

siswa/mahasiswa, dimana masalah-masalah yang tidak terstruktur digunakan sebagai 

titik awal dan jangkar atau sauh untuk proses pembelajaran. Sedangkan Roh (2003) 

mengatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran di 

kelas yang mengatur atau mengelola pembelajaran matematika disekitar kegiatan 

pemecahan masalah dan memberikan kepada para siswa/mahasisiwa kesempatan untuk 
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berfikir secara kritis, mengajukan ide kreatif mereka sendiri, dan menkomunikasikan 

dengan temannya secara matematis. 

Dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, maka PBL mempunyai 

banyak keunggulan, antara lain lebih menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi 

masalah pada situasi dunia nyata, memungkinkan mahasiswa menjadi produsen 

pengetahuan, dan dapat   membantu mahasiswa mengembangkan komunikasi, 

penalaran, dan ketrampilan berfikir kritis. Menutut Smith, Ericson, dan  Lubienski, 

yang dikutip oleh Roh (2003) kebalikan dengan lingkungan atau suasana kelas yang 

konvensional, lingkungan atau suasana kelas PBL memberikan kesempatan kepada 

siswa atau mahasiswa mengembangkan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dan 

mengubah suatu metode atau cara kedalam situasi baru yang cocok. 

Meskipun PBL mempunyai sejumlah keunggulan, namun tidak berarti tidak 

akan ada masalah bagi dosen untuk melaksanakan PBL. Kondisi, kemampuan awal, 

tingkat dan kecepatan berfikir, dan aspek-aspek lain pada diri mahasiswa pada kelas 

yang heterogen, seringkali juga menjadi masalah tersendiri. Untuk mengatasi dampak 

dari keheterogenan mahasiswa, model perkuliahan  kolaboratif dapat menjadi solusi.  

3. Perkuliahan Kolaboratif 

Mengatasi keheterogenan mahasiswa dalam berbagai aspek, khususnya aspek 

motivasi dan tingkat intelektual, maka melaksanakan perkuliahan dengan mahasiswa 

belajar dalam kelompok-kelompok dapat merupakan salah satu solusi. Namun, 

pertanyaan yang kemudian muncul adalah: bagaimana kelompok harus dibentuk, 

bagaimana para mahasiswa harus belajar dalam kelompoknya, bagaimana materi atau 

tugas harus diberikan, bagaimana cara setiap mahasiswa mengambil peran dalam 

kelompoknya, dan bagaimana dosen melibatkan diri dalam kelompok, sedemikian 

hingga setiap mahasiswa dapat dijamin haknya untuk memperoleh pembelajaran yang 

bermakna?  

Sato (2007) menawarkan suatu model pembelajaran sebagai solusi, yang 

disebut dengan pembelajaran kolaboratif. Menurut Sato, pembelajaran haruslah 

“melampaui batas dan melompat” melalui kolaborasi. Pembelajaran kolaboratif 

menurut Sato adalah pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelompok, namun 

tujuannya bukan untuk mencapai kesatuan yang didapat melalui kegiatan kelompok, 

namun, para siswa dalam kelompok didorong untuk menemukan beragam pendapat 

atau pemikiran yang dikeluarkan oleh tiap individu dalam kelompok. Pembelajaran 
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tidak terjadi dalam kesatuan, namun pembelajaran merupakan hasil dari keragaman 

atau perbedaan. 

Dari pengertian pembelajaran kolaboratif tersebut di atas dapatlah disimpulkan 

bahwa model pembelajaran kolaboratif adalah suatu model pembelajaran kelompok, 

dengan siswa dalam kelompok didorong untuk saling berinteraksi dan belajar bersama 

untuk meningkatkan pemahaman masing-masing. Alat yang digunakan untuk 

mendorong adanya interaksi tersebut adalah materi atau masalah yang menantang. 

Bentuk interaksi yang dimaksud adalah diskusi, saling bertanya dan menyampaikan 

pendapat. 

Jika dicermati pengertian pembelajaran kolaboratif sebagaimana tersebut di 

atas, maka ada kalimat kunci yang terkandung di dalamnya, yaitu pentingnya interaksi 

diantara para siswa dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman masing-masing. 

Ini berarti bahwa pada prinsipnya pembelajaran kolaboratif didasarkan pada filsafat 

konstruktivisme, khususnya konstruktivisme sosial dari Vygotsky, yaitu bahwa 

interaksi sosial memainkan peranan penting dalam perkembangan kognitif anak. 

Interaksi sosial dengan orang yang ada di sekitar anak akan membangun ide baru dan 

mempercepat perkembangan intelektualnya.  

Secara umum, teori Vygotsky berfokus pada interaksi sosial atas tiga faktor, 

yakni budaya (culture), bahasa (language), dan zone of proximal development (ZPD)  

(Oakley, 2004). Teori tentang ZPD dari Vygotsky ini bermakna bahwa pembelajaran 

terjadi melalui interaksi sosial guru dan teman sejawat. Melalui tantangan dan bantuan 

dari guru atau dari teman yang lebih mampu, siswa bergerak ke dalam ZPD mereka 

dimana pembelajaran terjadi.  

4. Strategi Perkuliahan Kolaboratif Berbasis Masalah 

Meskipun terdapat banyak persamaan di antara model pembelajaran kooperatif 

dan kolaboratif, namun demikian terdapat juga beberapa perbedaan yang mendasar di 

antara keduanya. Menurut Choy (1999) keduanya sering dikaitkan dengan 

pembelajaran aktif, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran 

sosial. Menurut Lang & Evans (2006), pembelajaran kooperatif adalah salah satu aspek 

dari pembelajaran kolaboratif. Lang & Evans (2006) menyatakan bahwa “the term of 

collaborative learning is an umbrella term that included various interactive approach 

and methods for group work. Cooperative learning is an aspect of collaborative 

learning that takes a very specialist approach to group work”.  
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Sato (2007) menyebutkan pembelajaran kolaboratif berbeda dari pembelajaran 

kooperatif. Menurutnya, pembelajaran kooperatif berfokus pada kesatuan dalam 

kelompok, sedang pembelajaran kolaboratif, unit yang ditekankan adalah pada setiap 

individu. Tujuan dari kegiatan kelompok bukan untuk mencapai kesatuan yang didapat 

melalui kegiatan kelompok, namun, para siswa dalam kelompok didorong untuk 

menemukan beragam pendapat/pemikiran yang dikeluarkan oleh setiap individu dalam 

kelompok. Dalam melaksanakan pembelajaran kolaboratif guru tidak boleh berusaha 

untuk menyatukan pendapat dan ide para siswa dalam kelompok kecil tersebut, serta 

tidak boleh meminta mereka untuk menyatakan pendapat mereka sebagai perwakilan 

pendapat dari kelompok, seperti yang dilakukan dalam pembelajaran kooperatif.  

Pendekatan perkuliahan berbasis masalah dengan model kolaboratif, yang  

selanjutnya disebut strategi perkuliahan kolaboratif berbasis masalah, sangat cocok 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon 

guru matematika karena dalam proses menyelesaikan masalah yang diberikan oleh 

dosen, para mahasiswa akan mengklarifikasi pemahaman mereka, menyampaikan ide 

atau gagasan kreatifnya kepada teman-teman dalam kelompoknya, membuat konjektur, 

memilih strategi penyelesaian, dan menyelesaikan masalah yang diberikan.  Belajar 

dalam kelompok ditekankan pada terjadinya interaksi sosial melalui diskusi, dialog, 

saling bertanya dan memberi pendapat untuk meningkatkan pemahaman masing-

masing. Interaksi yang demikian ini merupakan bagian dari cara untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis.  

C. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini eksperimen, dengan 1 faktor perlakuan yang dikenakan 

pada subyek penelitian, yaitu pemberian perkuliahan dengan strategi tertentu 

(Konvensional, atau Kolaboratif Berbasis Masalah) dan 1 faktor lingkungan yaitu 

jenis program yang ditempuh mahasiswa (reguler atau non reguler). Variabel terikat 

atau respon yang diamati adalah  kemampuan komunikasi matematis. Terdapat 1 kelas 

kontrol yang mendapatkan perkuliahan menggunakan strategi konvensional dan satu 

kelas eksperimen yang mendapatkan perkuliahan menggunakan strategi kolaboratif 

berbasis masalah. Dengan demikian rancangan penelitiannya adalah faktorial 2 × 2. 

Subyek penelitian adalah 83 mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, FMIPA 

Universitas Negeri Yogyakarta yang menempuh perkuliahan Matematika Diskret pada 

semester September – Desember 2009.  
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Berdasarkan kisi-kisi soal tes kemampuan komunikasi matematis, telah dibuat 3 

butir soal tes uraian. Sebelum soal tes uraian diujicobakan, soal telah divalidasi terlebih 

dahulu, baik validitas isi maupun validitas mukanya. Setelah instrumen direvisi 

berdasarkan masukan para validator selanjutnya instrumen diujicobakan. Uji coba 

instrumen untuk mengukur kemampuan kemampuan komunikasi matematis telah 

dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2009, dikenakan pada 56 mahasiswa Program Studi 

Matematika, FMIPA UNY, yang menempuh kuliah Matematika Diskret pada semester 

genap 2008/2009. Dari hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa soal layak digunakan 

untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon guru 

matematika. 

Terkait dengan bahan ajar yang digunakan dalam penelitian ini, berupa 

handout, diberikan baik untuk kelas kontrol maupun kelas eksperimen, disusun oleh 

peneliti dan telah diujicobakan untuk mengetahui keterbacaannya. Berangkat dari 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sama untuk perkuliahan pada kelas 

kontrol maupun kelas eksperimen, maka perbedaan utama dalam bahan ajar yang 

konvensional dan yang berbasis masalah adalah pada struktur bahan ajar tersebut, dan 

pada perlakuan/treatment terhadap penyajiannya, sedangkan cakupan maupun 

kedalaman, serta soal-soal latihan yang diberikan, relatif sama atau setara untuk 

keduanya.   

Teknik analisis data yang digunakan adalah ANAVA 2 jalur. Pengujian 

hipotesis dilakukan di bawah taraf signifikansi α = 0,05. Sebelum dilakukan penhujian 

hipotesis terlebih dahulu diuji persyaratan penggunaan Anava meliputi kenormalan 

sebaran data dan kesamaan ragam galat penelitian. Normalitas sebaran data diuji 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, sedang kesamaan ragam galat diuji 

menggunakan uji Levene. Perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 

17. 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Skor peningkatan kemampuan komunikasi matematis (PKM) dihitung dari skor 

tes akhir dikurangi skor tes awal. Soal tes awal sama dengan soal tes akhir. Tes awal 

diberikan diawal semester, sebelum perkuliahan Matematika Diskret dimulai. Tes akhir 

diberikan pada akhir semester, sebagai ujian akhir semester. Pada Tabel 1 berikut ini 

disajikan beberapa statistik PKM dari mahasiswa yang menjadi subyek penelitian ini.  

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Makalah KNM 2010 

 9 

Tabel 1 
Statistik Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis (PKM) 

PKM Program Statistik 
Kontrol (K) Eksperimen (E) K + E 

Ukuran 23 17 40 
Skor terkecil 1 5 1 
Rata-rata skor 4,22 8,29 5,95 
Simp. Baku 2,04 2,20 2,92 

Reguler (R) 

Skor terbesar 8 12 12 
Ukuran 21 22 43 
Skor terkecil -2 0 -2 
Rata-rata skor 4,10 5,82 4,98 
Simp. Baku 3,46 2,74 3,20 

Non Reguler 
(NR) 

Skor terbesar 12 10 12 
Ukuran 44 39 83 
Skor terkecil -2 0 -2 
Rata-rata skor 4,16 6,90 5,44 
Simp. Baku 2,78 2,78 3,08 

R+NR 

Skor terbesar 12 12 12 

 

Memperhatikan statistik yang terdapat pada Tabel1, tampak bahwa data dari 

kelompok mahasiswa reguler-eksperimen ternyata mempunyai rata-rata skor PKM 

yang terbesar jika dibandingkan data dari 3 kelompok yang lain, yaitu reguler-kontrol, 

non reguler-eksperimen, dan non reguler-kontrol. Demikian juga untuk skor terkecil 

dan skor terbesar, perolehan kelompok reguler-eksperimen ternyata terbesar 

dibandingkan 3 kelompok yang lain. Namun tidak demikian halnya untuk simpangan 

baku. Simpangan baku terkecil, dimiliki data dari kelompok reguler-kontrol. 

Jika kita hanya membandingkan statistik data kelas kontrol dan kelas 

eksperimen, tampak bahwa rata-rata skor PKM kelas eksperimen lebih besar dari rata-

rata skor kelas kontrol. Sedangkan jika kita hanya membandingkan statistik kelompok 

mahasiswa program reguler dan non reguler, tampak bahwa rata-rata skor PKM 

kelompok reguler yang lebih besar dari rata-rata skor kelompok non reguler 

Keempat kelompok data dapat dianggap menyebar normal dengan ragam galat 

yang sama sebagaimana tampak pada hasil pengujian hipotesis dalam Tabel 2 dan 

Tabel 3 berikut.  

Tabel 2 
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

 Kontrol-R Kontrol-NR Eksp-R Eksp-NR 
Nilai Z 0,849 0,814 0,825 0,570 

Signifikansi 0,467 0,521 0,503 0,901 

 
Tabel 3 

Hasil Uji Levene untuk Kesamaan Ragam Galat 
Nilai F df1 df2 signifikansi 
2,19 3 79 0,096 
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Tampak pada kolom terakhir Tabel 2 dan Tabel 3 besarnya nilai signifikansi 

yang lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa data dapat dianggap menyebar normal 

dengan ragam galat yang sama.  

Pada Tabel 4 berikut ini disajikan hasil perhitungan program SPSS versi 17 

untuk ANAVA yang dimaksudkan untuk menguji 3 pasang hipotesis nol, yaitu: (1) 

Tidak terdapat pengaruh strategi perkuliahan terhadap PKM; (2) Tidak terdapat 

pengaruh jenis program terhadap PKM; dan (3) Tidak terdapat  pengaruh gabungan 

(interaksi) faktor strategi perkuliahan dan jenis program terhadap PKM. 

Tabel 4 
Hasil Anava 

Sumber Variasi 
Jumlah 
Kuadrat df 

Rata-Rata 
Jumlah 
Kuadrat F signifikansi. 

Corrected Model 213.981 3 71.327 9.946 .000 

Intercept 2573.904 1 2573.904 358.922 .000 

Strategi 172.162 1 172.162 24.007 .000 

Program 34.549 1 34.549 4.818 .031 

Strategi * Program 28.357 1 28.357 3.954 .050 

Error 566.525 79 7.171   

Total 3242.000 83    

Corrected Total 780.506 82    

 

Dari Tabel 4, menggunakan taraf signifikansi α = 0,05, dapat disimpulkan 

bahwa: (1) Terdapat pengaruh strategi perkuliahan terhadap PKM; (2) Terdapat 

pengaruh jenis program terhadap PKM; dan (3) Tidak terdapat  pengaruh gabungan 

(interaksi) antara faktor strategi perkuliahan dan jenis program terhadap PKM. Karena 

untuk setiap faktor hanya ada 2 taraf yang dibandingkan, maka dengan memperhatikan 

perolehan rata-rata PKM pada Tabel 2, dapat disimpulkan: (1) Rata-rata PKM 

mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan menggunakan strategi kolaboratif berbasis 

masalah lebih besar dari rata-rata PKM mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan 

menggunakan strategi konvensional; (2) Rata-rata PKM mahasiswa program reguler 

lebih besar dari rata-rata PKM mahasiswa program non reguler.  

Tidak terdapatnya pengaruh gabungan (interaksi) antara faktor strategi 

perkuliahan dan jenis program terhadap PKM bermakna bahwa rata-rata PKM 

mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan menggunakan strategi kolaboratif berbasis 

masalah lebih besar dari rata-rata PKM mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan 

menggunakan strategi konvensional, baik untuk mahasiswa program reguler maupun 
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non reguler. Selisih rata-rata PKM mahasiswa kelas kolaboratif dan kelas konvensional 

untuk mahasiswa program reguler dan mahasiswa program non reguler dapat dianggap 

hampir sama besar sebagaimana tampak pada diagram berikut.    

 

Diagram Interaksi Faktor Strategi dan Jenis Program 

 

Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis di atas menjadi bukti empiris 

diterimanya hipotesis utama dalam penelitian ini yaitu bahwa strategi perkuliahan 

kolaborartif berbasis masalah lebih unggul dari strategi konvensional dalam hal 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, baik untuk mahasiswa program 

reguler maupun non reguler. 

Temuan ini tidaklah mengherankan, jika diingat bahwa model pembelajaran 

kolaboratif adalah suatu model pembelajaran kelompok, dengan siswa/mahasiswa 

dalam kelompok didorong untuk saling berinteraksi dan belajar bersama untuk 

meningkatkan pemahaman masing-masing. Karena alat yang digunakan untuk 

mendorong adanya interaksi tersebut adalah materi atau masalah yang menantang, dan 

bentuk interaksi yang dimaksud adalah diskusi, saling bertanya dan menyampaikan 

pendapat, maka cukuplah beralasan jikalau strategi kolaboratif berbasis masalah ini 

mampu mengembangkan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa, lebih unggul 

dari strategi konvensional.  

Temuan bahwa  strategi kolaboratif berbasis masalah lebih unggul dari strategi 

konvensional dalam hal mengembangkan kemampuan komunikasi matematis 

mahasiswa calon guru ini juga sejalan dengan teori konstruktivisme sosial dari 

Vygotsky yang menyatakan bahwa interaksi sosial memainkan peranan penting dalam 

perkembangan kognitif siswa. Dengan terjalinnya interaksi di antara siswa/mahasiswa 
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yang tercipta ketika mereka berdiskusi menyelesaikan masalah yang menantang, 

menjadikan kemampuan komunikasi matematis mereka mempunyai peluang untuk 

berkembang lebih baik. Peluang ini muncul manakala diskusi yang terjadi mampu 

membuat setiap mahasiswa untuk mencoba menyampaikan ide/gagasan atau 

pendapatnya.  

Dibandingkan strategi konvensional, selain strategi kolaboratif berbasis 

masalah unggul dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, juga 

unggul dalam hal membuat perkuliahan  tidak membosankan. Keunggulan lain adalah 

kesiapan, keaktifan, dan antusiasme mahasiswa calon guru matematika yang mengikuti 

perkuliahan dengan strategi kolaboratif berbasis masalah lebih tinggi dari mereka yang 

mengikuti perkuliahan dengan strategi konvensional. Namun, apabila dosen tidak 

mampu membagi perhatian kepada setiap kelompok diskusi yang ada dengan baik, 

maka diskusi akan cenderung menjadi tidak fokus dan mahasiswa tidak mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

E. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan taraf signifikansi α = 0,05 

di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) Rata-rata PKM mahasiswa yang mendapatkan 

perkuliahan menggunakan strategi kolaboratif berbasis masalah lebih besar dari rata-

rata PKM mahasiswa yang mendapatkan perkuliahan menggunakan strategi 

konvensional; (2) Rata-rata PKM mahasiswa program reguler lebih besar dari rata-rata 

PKM mahasiswa program non reguler, (3) Tidak terdapat  pengaruh gabungan 

(interaksi) antara faktor strategi perkuliahan dan jenis program terhadap PKM. Ini 

berarti bahwa strategi perkuliahan kolaboratif berbasis masalah untuk mahasiswa calon 

guru matematika lebih unggul dari strategi perkuliahan konvensional, dalam hal 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, baik untuk mahasiswa program 

reguler maupun non reguler.  

Berdasarkan kesimpulan yang demikian peneliti sarankan kepada dosen 

Program Studi Pendidikan Matematika untuk mempertimbangkan hasil penelitian ini 

dalam pemilihan strategi perkuliahan untuk mahasiswa calon guru matematika. 

Namun, karena kesimpulan dari penelitian ini antara lain juga menyebutkan bahwa 

kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon guru matematika program reguler 

dapat dianggap lebih tinggi dibandingkan kemampuan mahasiswa program non reguler, 

maka perlu ada beberapa penyesuaian dalam implementasinya.  
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Penyesuaian yang disarankan antara lain adalah: (1) bahan ajar untuk 

mahasiswa program non reguler disusun lebih terinci; (2) masalah untuk mahasiswa 

program non reguler disusun bertingkat, baik menyangkut struktur maupun tingkat 

kesulitannya, .dari yang mudah ke yang lebih sukar, dari yang terstruktur dengan baik, 

sampai yang buruk strukturnya; dan (3) mahasiswa program non reguler perlu diberi 

kesempatan lebih sering untuk berlatih menuliskan hasil belajar mereka dalam 

kelompok dan mempresentasikannya di depan kelas, dibandingkan mahasiswa program 

reguler.  
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