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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui

apakah ada pengaruh pendekatan Everyone is a Teacher Here terhadap kemampuan
komunikasi matematika mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FKIP UHN. Dari hasil
perhitungan analisis regresi diperoleh persamaan regresi liniernya adalah Ŷ = 12,271 +
0,881X. Pada persamaan tersebut kofisien arah regresi linear (b) = 0,881 bertanda positif
artinya jika pembelajaran dengan menggunakan model Everyone is a Teacher Here naik
sebesar 1 satuan akan meningkatkan kemampuan komunikasi matematika mahasiswa pada
materi Bangun Datar Segi Empat sebesar 0,881. Dari hasil perhitungan uji linieritas regresi
diperoleh Fhitung < Ftabel atau 1,09 < 2,34 maka pembelajaran dengan menggunakan model
Everyone is a Teacher Here mempunyai hubungan yang linier dan berarti terhadap
kemampuan komunikasi matematika mahasiswa. Pada uji regresi diperoleh, Fhitung < Ftabel

atau 578,228 > 4,17 artinya terdapat pengaruh yang berarti pada model Everyone is a Teacher
Here terhadap kemampuan komunikasi matematika mahasiswa pada materi Bangun Datar
Segi Empat.Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh (r) = 0,975 artinya
terdapat hubungan yang sangat kuat antara model Everyone is a Teacher Here terhadap
kemampuan komunikasi matematika mahasiswa. Dan koefisien determinasi (r)2 =0,9506
atau 95,06%. Artinya pengaruh pembelajaran dengan menggunakan model Everyone is a
Teacher Here terhadap kemampuan komunikasi matematika mahasiswa pada materi Bangun
Datar Segi Empat sebesar 95,06%. dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang
lain.Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Model Everyone is a Teacher
Here terhadap kemampuan komunikasi matematika mahasiswa sehingga diharapkan dapat
digunakan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi
matematika mahasiswa.
Kata Kunci : Everyone is a Teacher Here, kemampuan komunikasi matematika siswa,

Bangun Datar Segi Empat

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan kebutuhan

manusia sepanjang hayat. Pendidikan
sangat penting artinya, sebab tanpa
pendidikan manusia akan sulit berkembang
dan bahkan akan terbelakang. Pendidikan
merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan kualitas sumber daya
manusia baik fisik, mental maupun
spritual. Majunya suatu negara dapat
dilihat dari tingkat ilmu pengetahuan yang
dimiliki oleh warga negara tersebut. Salah
satu ilmu pengetahuan yang erat kaitannya
dengan kemajuan bangsa dan peningkatan
sumber daya manusia adalah matematika.

Matematika merupakan ilmu dasar
yang diperlukan untuk menunjang jenjang
pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan
dasar, menengah, sampai dengan
perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan
matematika dapat mengembangkan
kemampuan berpikir logis, kritis dan
sistematis. Mengingat begitu penting
peranan matematika, maka guru
diharapkan mampu membimbing siswa
dalam belajar agar tujuan pembelajaran
matematika dapat tercapai. Matematika
juga membangun karakter manusia,
menciptakan manusia yang bisa berpikir
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logis, praktis, cermat, taat, asas dan
mampu memutuskan masalah dengan
cepat dan tepat.

Untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran matematika saat ini siswa
harus menguasai berbagai kemampuan.
Hal ini dijelaskan dalam tujuan
pembelajaran matematika yaitu agar siswa
mempunyai kemampuan pemahaman
konsep, kemampuan pemecahan masalah,
kemampuan penalaran dan kemampuan
komunikasi. Untuk itu siswa diharapkan
memiliki semua kemampuan ini dan siswa
harus terlihat aktif dalam pembelajaran
yaitu dalam belajar siswa tidak hanya
menerima penjelasan dari guru tetapi siswa
belajar menemukan sendiri konsep dari
materi yang sedang dipelajari.

Pembelajaran merupakan suatu
proses yang rumit karena tidak hanya
sekedar menyerap informasi dari guru
tetapi melibatkan berbagai kegiatan dan
tindakan yang harus dilakukan untuk
mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.
Pembelajaran yang kondusif penuh
interaksi timbal balik sangat didambakan
oleh setiap pihak pada lingkup pendidikan
terlebih jika menyangkut mutu sumber
daya manusia yang ada. Salah satu
kegiatan pembelajaran yang menekankan
berbagai kegiatan dan tindakan yaitu
menggunakan metode pembelajaran yang
sesuai dengan karakter siswa. Metode
pembelajaran merupakan cara yang teratur
untuk mencapai tujuan pengajaran dan
untuk memperoleh kemampuan dalam
mengembangkan aktivitas belajar yang
dilakukan guru dan siswa.

Belajar aktif dapat dilihat dari dua
segi, yaitu : (1) Dari segi siswa yang
berarti bahwa belajar aktif merupakan
proses kegiatan yang dilakukan siswa
dalam rangka belajar. Aktivitas ini dapat
berupa aktivitas fisik, mental meskipun
untuk mencapai maksud ini dipersyaratkan
keterlibatan langsung berbagai keaktifan
fisik, (2) Dari segi guru, Departemen
Agama Republik Indonesia mengatakan
bahwa guru adalah variabel bebas yang
mempengaruhi kualitas pengajaran. Hal ini

karena guru adalah sutradara dan sekaligus
aktor dalam proses pembelajaran.

Seseorang dikatakan telah belajar,
apabila padanya terjadi perubahan tertentu,
misalnya dari tidak dapat mengetik dapat
mengetik, dari tidak dapat mengoperasikan
komputer menjadi dapat mahir
mengoperasikan komputer dan lain
sebagainya. Tidak semua perubahan yang
terjadi pada diri seseorang karena belajar.
Ada beberapa perubahan yang telah terjadi
pada seseorang anak yang bukan karena
belajar. Misalnya, seorang anak dari tidak
dapat terungkap menjadi dapat terungkap,
dari tidak dapat berdiri menjadi dapat
berdiri, dari tidak dapat duduk menjadi
dapat duduk. Perubahan-perubahan seperti
yang dimaksud ini terjadi karena
kematangan. (Astuti,2005:167).

Di samping itu, perubahan yang
terdapat pada diri seseorang yang secara
singkat, dan kemudian segera menghilang.
Misalnya, seseorang yang secara kebetulan
dapat memperbaiki pesawat televisi, tetapi
ketika harus mengerjakan hal tersebut
sekali lagi tidak dapat. Orang tersebut
sebenarnya belum belajar hal-hal yang
berhubungan dengan kecakapan dalam
bidang tersebut. Satu hal lagi yang penting
disebutkan, yaitu perubahan sebagai hasil
belajar itu dapat diperoleh karena individu
yang bersangkutan berusaha untuk itu.
(Digantoro,2010:25).

Seseorang dikatakan telah belajar,
apabila padanya terjadi perubahan tertentu,
misalnya dari tidak dapat mengetik dapat
mengetik, dari tidak dapat mengoperasikan
komputer menjadi dapat mahir
mengoperasikan komputer dan lain
sebagainya. Tidak semua perubahan yang
terjadi pada diri seseorang karena belajar.
Ada beberapa perubahan yang telah terjadi
pada seseorang anak yang bukan karena
belajar. Misalnya, seorang anak dari tidak
dapat terungkap menjadi dapat terungkap,
dari tidak dapat berdiri menjadi dapat
berdiri, dari tidak dapat duduk menjadi
dapat duduk. Perubahan-perubahan seperti
yang dimaksud ini terjadi karena
kematangan. (Astuti,2005:167).
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Di samping itu, perubahan yang
terdapat pada diri seseorang yang secara
singkat, dan kemudian segera menghilang.
Misalnya, seseorang yang secara kebetulan
dapat memperbaiki pesawat televisi, tetapi
ketika harus mengerjakan hal tersebut
sekali lagi tidak dapat. Orang tersebut
sebenarnya belum belajar hal-hal yang
berhubungan dengan kecakapan dalam
bidang tersebut. Satu hal lagi yang penting
disebutkan, yaitu perubahan sebagai hasil
belajar itu dapat diperoleh karena individu
yang bersangkutan berusaha untuk itu.
(Digantoro,2010:25).

Komunikasi dalam pembelajaran
matematika memiliki peranan penting
yang harus dimiliki oleh setiap siswa
dalam membina pengetahuan matematika
siswa. Oleh karena itu, guru harus
mewujudkan komunikasi yang berbentuk
interaksi sosial di kalangan siswa dengan
siswa, siswa dengan guru dalam proses
pembelajaran matematika. Dengan
tindakan tersebut guru dapat membantu
siswa dalam meningkatkan dan
memperbaiki pengetahuan matematika
yang telah terbina sebelumnya. Selain itu,
dengan komunikasi siswa dapat saling
bertukar pikiran dan saling mengisi satu
sama lain.

Pada Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Nasrullah, 2009:15)
mengartikan, “Komunikasi adalah
pengiriman atau penerimaan pesan atau
berita antara dua orang atau lebih sehingga
pesan tersebut dapat disampaikan dan
dapat dipahami”. Satriawati (dalam Hety,
2011:16) menyatakan, “Komunikasi
adalah sebuah cara berbagi ide-ide dan
memperjelas pemahaman, maka melalui
komunikasi ide-ide direfleksikan,
diperbaiki, didiskusikan dan diubah”.

Kemampuan komunikasi
matematika merupakan salah satu aspek
yang termasuk  ke dalam kemampuan
berfikir tingkat tinggi, sehingga memegang
peranan penting dalam matematika.
Menurut Lindquist (dalam Priatna, 2003:1)
mengemukakan bahwa setiap orang akan
memerlukan komunikasi dalam

matematika jika hendak meraih secara
penuh tujuan sosial seperti melek
matematika, belajar seumur hidup dan
matematika untuk semua orang. Betapa
pentingnya komunikasi matematik, akan
tetapi hingga saat ini tingkat kemampuan
komunikasi matematika siswa belum
menunjukkan hasil yang memuaskan
sehingga hasil belajar siswa masih rendah.

Upaya untuk memberikan suatu
perubahan dalam pembelajaran terus-
menerus dilakukan oleh siswa. Hal
tersebut dapat berupa metode atau model
dalam pembelajaran serta media yang
menunjang dalam pembelajaran. Salah
satu model pembelajaran yang dapat
diterapkan adalah Everyone is a teacher
here. Model Everyone is a teacher here
merupakan cara yang tepat untuk
mendapatkan partisipasi kelas secara
keseluruhan maupun individual. Metode
ini mempunyai kelebihan memberikan
kesempatan kepada semua siswa untuk
berperan sebagai guru bagi kawan-
kawannya (Suprijono, 2012:110).

Alasan peneliti menggunakan
model Everyone is a teacher here dalam
penelitian ini dikarenakan banyak dijumpai
di kelas pembelajaran kooperatif tidak
berjalan efektif, meskipun guru telah
menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran
kooperatif. Diskusi banyak didominasi
oleh salah seorang siswa yang telah
mempunyai skemata tentang apa yang
akan dipelajari. Model Everyone is a
teacher here memberikan pembelajaran
multi arah, karena siswa tidak hanya
belajar dari guru, melainkan dengan
teman-teman sebayanya yang dapat
memberikan ruang gerak bebas untuk
siswa. Model Everyone is a teacher here
ini juga membuat siswa yang selama ini
tidak mau terlibat akan ikut serta dalam
pembelajaran sehingga terbentuk aktivitas
belajar yang partisipatif dan aktif. Di
dalam Model Everyone is a teacher here,
guru juga menggunakan media berupa
secarik kertas atau kartu indeks yang dapat
digunakan siswa untuk membuat
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pertanyaan dari topik atau materi yang
sedang dipelajari.

Komunikasi matematika dapat
diartikan sebagai “Suatu peristiwa dialog
atau saling hubungan yang terjadi
dilingkungan kelas, dimana terjadi
pengalihan pesan” (Hety, 2011:17). Dalam
proses belajar mengajar sudah pasti terjadi
proses komunikasi. Komunikasi yang
diharapkan terjalin pada saat pembelajaran
adalah komunikasi yang efektif yang
mendukung proses belajar mengajar.

NCTM (Astuti, 2005:5) menyatakan,
“Komunikasi merupakan bagian yang
esensial dari matematika, siswa mungkin
menggunakan bahasa verbal untuk
mengkomunikasikan matematika melalui
bahasa lisan atau dalam memahami konsep
matematika”.

Sulvian dan Mousley (dalam Hety,
2011:17) mempertegas, “Komunikasi
matematika bukan hanya sekedar
menyatakan ide melalui tulisan tetapi lebih
luas lagi yaitu kemampuan siswa dalam
hal bercakap, menjelaskan,
menggambarkan, mendengarkan,
menanyakan, klarifikasi, bekerja sama
(sharing), menulis dan akhirnya
melaporkan apa yang telah dipelajari”.
Merujuk pada pengertian matematika
tersebut, diketahui bahwa komunikasi
matematika secara lisan dapat diartikan
sebagai suatu peristiwa saling interaksi
yang terjadi dalam satu lingkungan kelas
atau kelompok kecil, seperti membaca,
mendengar, diskusi, menjelaskan, tukar
pendapat. Sedangkan komunikasi
matematika tulisan adalah kemampuan
atau keterampilan siswa dalam
menerjemahkan pengetahuan ke dalam
bentuk bahasa simbol, grafik/gambar,
tabel, diagram, dan lain-lain.

NCTM (Nasrullah, 2009:17)
mengungkapkan mengenai aktivitas dan
peran guru dalam mengembangkan
kemampuan komunikasi matematika
sebagai berikut: 1) Menyelidiki pertanyaan
dan tugas-tugas yang diberikan, menarik
hati dan menentang masing-masing siswa
untuk belajar. 2) Meminta siswa untuk

mengklarifikasikan dan menilai ide secara
lisan, maupun tulisan. 3) Menilai kedalam
pemahaman atau ide yang dikemukakan
siswa didalam diskusi. 4) Memutuskan
kapan dan bagaimana untuk menyajikan
notasi matematika dalam bahasa
matematika kepada siswa. 5) Memutuskan
kapan untuk memberikan informasi, kapan
mengklarifikasi permasalahan, dan kapan
untuk membiarkan siswa berfikir dengan
pemikirannya dan penalarannya sebagai
dalam masyarakat suatu permasalahan. 6)
Memonitor siswa dalam diskusi dan
memutuskan kapan dan bagaimana
memotivasi masing-masing siswa untuk
berpartisipasi.

Pada uraian NCTM di atas, dapat
dilihat bahwa aktivitas dan peran guru
dalam mengembangkan komunikasi
matematika ini sangatlah penting. Interaksi
di dalam kelas antara guru dengan murid
dalam mengembangkan komunikasi
matematika ini sangat diperlukan dan
sangat berpengaruh sekali. Maka dari itu,
seorang guru haru pintar-pintar mengajak
dan merangkul peserta didiknya agar
mereka mau berinteraksi dengan baik
sehingga kemampuan komunikasi
matematikanya bisa berkembang dengan
baik pula.

Selanjutnya, Ansari (dalam
Dirgantoro, 2010:27) menyatakan bahwa
kemampuan komunikasi matematis siswa
terbagi ke dalam tiga kelompok berikut: 1)
Written texts, yaitu memberikan jawaban
dengan menggunakan bahasa lisan, tulisan,
konkrit, grafik dan aljabar, menjelaskan
dan membuat pertanyaan tentang
matematika yang telah dipelajari,
mendengarkan, mendiskusikan dan
menulis tentang matematika, membuat
konjektur, menyusun argumen dan
generalisasi. 2) Drawwing, yaitu
merefleksikan benda-benda nyata, gambar
dan diagram ke dalam ide-ide matematika,
atau sebaliknya, dari ide-ide matematika
ke dalam gambar atau diagram. 3)
Mathemetical expression, yaitu
mengekspresikan konsep matematika
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dengan menyatakan peristiwa sehari-hari
dalam bahasa atau simbol matematika.

Adapun indikator kemampuan
komunikasi dalam matematika yang
dikemukakan oleh Sumarmo (dalam
Helmaheri, 2004:13), adalah: 1.
Merefleksikan benda-benda nyata, gambar
dan diagram ke dalam bentuk matematika.
2. Membuat model situasi atau persoalan
menggunakan metode lisan, tertulis,
konkrit, grafik dan aljabar. 3. Menyatakan
peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau
simbol matematika. 4. Mendengarkan,
berdiskusi dan menulis tentang
matematika. 5. Membaca dengan
pemahaman presentasi suatu matematika
tertulis. 6. Membuat konjektur, menyusun
argumen, merumuskan definisi dan
generalisasi. 7. Menjelaskan dan membuat
pertanyaan tentang matematika yang telah
dipelajari.

Seperti yang diungkapkan dari
sumber di atas mengenai indikator
kemampuan komunikasi matematis siswa,
maka indikator yang digunakan untuk
melihat kemampuan komunikasi
matematis siswa pada penelitian ini
adalah: 1) Merefleksikan benda-benda
nyata atau gambar ke dalam bentuk
matematika. 2) Merefleksikan ide-ide
matematika ke dalam gambar. 3)
Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam
simbol matematika.

Menurut Sodiq (2001:21), Model
Everyone is a Teacher Here yaitu model
yang dapat digunakan untuk meningkatkan
proses pembelajaran siswa dan dapat
disesuaikan dengan tujuan yang ingin
dicapai oleh pembelajaran pada berbagai
mata pelajaran, khusus pencapaian tujuan
yaitu meliputi aspek : kemampuan
mengemukakan pendapat, kemampuan
menganalisa masalah, kemampuan
menuliskan pendapat-pendapatnya
(kelompoknya) setelah melakukan
pengamatan, kemampuan menyimpulkan,
dan lain-lain. Teknik pembelajaran
Everyone is a Teacher Here (semua orang
adalah guru), adalah pembelajaran yang
memungkinkan peserta didik untuk dapat

belajar dengan mudah, menyenangkan dan
dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai
dengan tuntutan kompetensi, untuk
mengembangkan interaksi pembelajaran
siswa dilakukan dengan siswa menulis
pertanyaan dikartu index dan
mempersiapkan jawabannya, dan
berkomunikasi karena dengan
berkomunikasi pembelajaran di titik
beratkan pada hubungan antar individu dan
sumber belajar yang lain dan berorientasi
pada kemampuan individu untuk
berhubungan dengan sumber belajar
tersebut. Teknik pembelajaran ini
memotivasi semua siswa untuk aktif dan
member kesempatan pada siswa untuk
mengajar temannya dan mempelajari
sesuatu dengan baik pada waktu yang
sama, serta dapat membuat pertanyaan dan
mengemukakan pendapat.

Pembelajaran menggunakan
Model Everyone Is a Teacher Here ini
merupakan salah satu model pembelajaran
yang baik karena mampu melatif siswa
lebih berani tampil di depan kelas, melatih
siswa untuk saling menghargai siapapun
yang ada di depan kelas, dapat menjadikan
siswa sebagai sumber belajar bagi teman
yang lain dan mampu meningkatkan
komunikasi pada pembelajaran
matematika. Selain itu siswa juga dapat
menerapkan cara belajar menggunakan
Model Everyone is a teacher here ini saat
ia belajar sendiri, siswa dapat membuat
soal-soal dan mencoba mengerjakannya
sebagai bentuk latihan. Selain
pembelajaran matematika, siswa juga
dapat menerapkannya pada mata pelajaran
laininya.

Setiap orang,, bahan ajar cetak atau
elektronik adalah sumber belajar. Model
Pembelajaran aktif tipe Everyone is a
Teacher Here diterapkan dengan
memandang bahwa siswa sudah memiliki
pengetahuan tentang sebuah topic yang
akan dipelajari sekalipun kadarnya
berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut,
untuk menggali pengetahuan atau
kemampuan siswa, guru dapat meminta
siswa menuliskan pertanyaan tentang topic
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yang akan dipelajari diatas kertas
kemudian pertanyaan diacak untuk
dijawab temannya sendiri (Marno dan
Idris, 2008:152).

Marno dan Idris (2008:152)
menyatakan langkah-langkah dalam
Everyone is a Teacher Here adalah: 1)
Bagikan kertas pada siswa dan mintalah
mereka untuk menuliskan pertanyaan
tentang materi atau hasil belajar yang
harus didiskusikan atau dipelajari. 2)
Kumpulkan kertas tersebut, acak dan
bagikan kembali kepada siswa secara acak.
3) Undang sukarelawan (seorang siswa)
untuk ke depan dan membacakan
pertanyaan, serta memberikan
jawaban/tanggapan atas pertanyaan
tersebut. 4) Kembangkan materi/hasil
belajar dari setiap pertanyaan yang
didiskusikan agar seluruh siswa
memperoleh pemahaman tentang
materi/hasil belajar.

Perlu diperhatikan, dalam
pembelajaran ini setelah mengumpulkan
kertas/kartu harus ada penulis yang akan
menjawab pertanyaan. Bacakan setiap
kertas dan diskusikan. Gantilah penulis
secara bergantian. Mintalah salah seorang
siswa untuk menuliskan dalam kertas
tentang jawaban, penjelasan dan hasil
pengamatan mereka tentang jawaban,
penjelasan dan hasil pengamatan mereka
tentang materi pelajaran yang diberikan
(Zaini,dkk;2007:64).
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah equasi
experimental research, dengan
menentukan satu kelas sampel penelitian
yang diambil secara acak (random)
sebagai kelas eksperimen. Dalam
penelitian ini cara pengambilan data yang
dilakukan yaitu dengan mengenakan
kepada satu kelas eksperimen suatu
kondisi perlakuan (treatment). Lokasi
penelitian ini dilaksanakan di PRODI
PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP
UHN Medan Jl. Sutomo no 24.a.
Penelitian ini dilaksanakan tanggal 18 Mei

sampai 27 Mei 2015 tepatnya pada
semester genap Tahun Ajaran 2014/2015.

Desain penelitian yang digunakan
adalah One-shot case study. Perlakuan
yang diberikan pada kelas eksperimen
adalah penggunaan model  pembelajaran
Accelerated learning dengan bantuan
media Autograph. Peneliti hanya
mengadakan treatment satu kali yang
diperkirakan sudah mempunyai pengaruh.
Kemudian diadakan post-test dan
mengambil kesimpulan.

Tabel 3.1. Tabel One-shot
case study

Kelompok
Pre-
Test Treatment Post-Test

Eksperimen - X O
Keterangan:
X = Treatment atau perlakuan.
O = Hasil Post-Test sesudah
treatment.

Menurut Sugiyono ( 2010:80)
populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri dari objek/subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Populasi dalam peneliti ini adalah seluruh
mahasiswa semester II PRODI
PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP
UHN Medan. Sedangkan sampel adalah
sebagian yang diambil dari populasi.
Menurut Arikunto (2002:109) mengatakan
bahwa ”Sampel adalah sebagian atau wakil
populasi yang diteleiti. Penentuan sampel
dilakukan dengan cara merandom seluruh
semester II PRODI PENDIDIKAN
MATEMATIKA FKIP UHN Medan, yang
terdiri dari 3 kelas dimana populasi
diasumsikan homogen atau semua
populasi mendapatkan perlakuan yang
sama, tanpa memperhatikan strata yang
ada dan tidak berdasarkan renking secara
keseluruhan. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan adalah Cluster Random
Sampling, yaitu pengambilan anggota
sampel dari populasi yang dilakukan
dengan merandom kelas. Dalam penelitian
ini ada dua variabel yaitu variabel
bebas/independent variabel (X) dan



Volume 2, Nomor 2, Edisi Nopember 2016 ISSN: 2442-7616

62
Jurnal Pendidikan Matematika Dan Terapan
Pendidikan Matematika FKIP – Univ. HKBP Nommensen

variabel terikat/dependen variabel (Y).
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
accelerated learning dengan bantuan media
Autograph yaitu, dari hasil observasi.
Sedangkan variabel terikat dalam
penelitian ini adalah hasil post tes dari
kemampuan komunikasi matematika
mahasiswa.

Teknik pengumpulan data terdiri
dari obertvasi dan tes. Observasi dilakukan
untuk mengamati seluruh kegiatan yang
terjadi selama proses pembelajaran
berlangsung. Hal yang akan diamati pada
kegiatan observasi adalah hal-hal yang
sesuai dengan model  pembelajaran
Accelerated learning dengan bantuan
media Autograph. Metode pemberian tes
digunakan untuk memperoleh data
kemampuan pemahaman konsep yang
diajar dengan menggunakan model
pembelajaran Accelerated learning dengan
bantuan media Autograph. Tes berisikan
serentetan pertanyaan atau latihan serta
alat lain yang digunakan untuk mengukur
keterampilan, pengetahuan intelegensi,
kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh
individu atau kelompok. Soal tes terdiri
dari banyak butir tes (item) yang masing-
masing mengukur satu jenis variabel. Tes
yang digunakan adalah tes berbentuk
essay. Karena tes berbentuk essay dapat
mengukur kemampuan pemahaman
konsep yang diketahui oleh mahasiswa
terhadap materi yang dipelajari.

Sebelum instrumen digunakan
maka terlebih dahulu harus memenuhi uji
persyaratan tes, yaitu valid dan reliabel.
Selain itu soal juga memenuhi kriteria
tingkat kesulitan soal dan daya pembeda
soal. Uji persyaratan tersebut meliputi: Uji
Validitas. Tes yang digunakan dalam
penelitian perlu dilakukan uji validitas
agar ketetapan penilaian terhadap konsep
yang dinilai sesuai. Valid berarti instrumen
tersebut dapat digunakan untuk mengukur
apa yang hendak diukur. Instrument yang
mempunyai validitas internal atau rasional
bila kriteria yang ada dalam instrument
secara rasional (teoritis) telah
mencerminkan apa yang hendak diukur.

Validitas internal yang berupa test harus
memenuhi validitas konstruk dan validitas
isi. Validitas konstruk adalah uji validitas
dengan meminta pendapat para ahli
tentang instrument yang telah disusun,
mungkin para ahli akan memberi
keputusan: instrumen dapat digunakan
tanpa perbaikan, ada perbaikan, dan
mungkin dirombak total. Validitas isi
dilakukan dengan cara menyusun test
bersumber dari materi dan tujuan
pembelajaran. Secara teknis pengujian
validitas konstruksi dan validitas isi dapat
dibantu dengan menggunakan kisi-kisi
instrument, dengan kisi-kisi instrument
pengujian validitas dapat dilakukan dengan
mudah dan sistematis.

Validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan tingkat kevalidan atau
kesahihan suatu instrument. Test yang
digunakan dalam penelitian perlu
dilakukan uji validitas. Pada penelitian ini
digunakan validitas isi (content validity)
berarti test disusun dengan materi dan
tujuan pembelajaran. Pengujian validitas
ini menggunakan Korelasi Product
Moment, apabila validitas rhitung > rtabel

maka butir tersebut dapat dikatakan valid.
Rumus r Product Moment :

(Arikunto, 2009:72)
Keterangan:

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X
dan Y yang dikorelasikan
N     = Banyaknya testi (subjek)
∑ X = Jumlah nilai setiap butir soal
∑ Y = Jumlah nilai total
Kriteria pengujian : taraf signifikan

dengan N = 30,
jika

maka soal dikatakan valid.
Uji Reliabilitas. Reliabilitas adalah

keajegan atau ketetapan. Suatu tes dapat
dikatakan mempunyai taraf kepercayaan
tinggi jika test tersebut dapat memberikan
hasil yang tetap. Untuk menentukan
apakah test hasil belajar bentuk uraian
memiliki reliabilitas yang tinggi, maka
peneliti menggunakan rumus Alpha. Untuk
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perhitungan reliabilitas tes dengan
menggunakan rumus Alpha sebagai
berikut:

Dengan keterangan:
= Reliabilitas yang dicari
= Banyaknya butir soal

= Jumlah varians skor tiap-tiap
butir soal

= Varians Total
Sebelum menghitung reliabilitas tes,
terlebih dahulu dicari varians setiap soal
dan varians total. Dengan menggunakan
rumus Alpha varians sebagai berikut:

Kriteria pengujian : taraf signifikan
dengan dk = N-2, jika

maka soal dinyatakan

reliabel.
Tingkat Kesukaran Soal. Soal yang

baik adalah soal yang tidak terlalu mudah
atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu
mudah tidak merangsang mahasiswa untuk
mempertinggi usaha untuk
memecahkannya dan soal yang terlalu
sukar akan menyebabkan mahasiswa
menjadi putus asa dan tidak mempunyai
semangat untuk mencoba lagi karena di
luar jangkauannya. Bilangan yang
menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu
soal disebut indeks kesukaran. Besarnya
indeks kesukaran antara 0,00 sampai
dengan 1,0. Indeks kesukaran ini
menunjukkan taraf kesukaran soal.

Untuk mengetahui indeks
kesukaran soal dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

Dengan Keterangan:
= Indeks kesukaran soal
= Jumlah skor individu

kelompok atas

= Jumlah skor individu
kelompok bawah

= 27% x banyak subjek x 2
= Skor tertinggi

Kriteria Indeks Kesukaran.
Menurut ketentuan yang sering diikuti,
indeks kesukaran sering diklasifikasikan
sebagai berikut:
a. Soal dengan TK  0,00 sampai 0,30

adalah sukar
b. Soal dengan TK 0,31 sampai 0,70

adalah sedang
c. Soal dengan TK  0,71 sampai 1,00

adalah mudah
Daya Pembeda. Untuk mencari

daya pembeda atas instrumen yang disusun
pada variabel kemampuan pemahaman
konsep matematika mahasiswa dengan
rumus sebagai berikut:

Dengan Keterangan:
DB = Daya Pembeda
M1 = Rata-rata kelompok atas
M2 = Rata-rata kelompok bawah

 2
1X = Jumlah kuadrat kelompok atas

 2
2X = Jumlah kuadrat kelompok bawah

N1 = 27% x N
Daya beda dikatakan signifikan jika
DBHitung> DBTabel pada tabel distribusi t
untuk dk = N – 2 pada taraf nyata 5%.

Teknik analisis data dimulai dari
menghitung rata-rata skor masing-masing
kelompok sampel dapat digunakan rumus :

Dengan keterangan:
: Mean
: Skor
: Jumlah sampel

Untuk menghitung standar deviasi
atau simpangan baku dapat digunakan
rumus :
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S ii ( Sudjana,

2001:94)
Dimana :
S2 = simpangan baku atau standar

deviasi
S = Varians
n = banyak data
xi = skor

Uji normalitas ialah mengadakan
pengujian apakah sampel berasal dari
populasi yang berdistribusi normal.
Pengujian dilakukan dengan uji normalitas
dari data yang menggunakan rumus
Liliefors. Jika data berdistribusi normal
maka dilakukan teknik analisis regresi
linier sederhana, namun jika data
berdistribusi normal maka dilakukan
teknik pengujian data dengan korelasi
pangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan dari hasil analisis data

yang telah dilakukan diperoleh nilai rata-
rata observasi siswa dari pembelajaran
dengan model Everyone is a Teacher Here
72,84 dengan nilai terendah 30 dan nilai
tertinggi 98 artinya pembelajaran dengan
menggunakan model Everyone is a
Teacher Here termasuk kategori baik
sedangkan untuk nilai post-test pada
kemampuan komunikasi matematika siswa
menunjukkan angka rata-rata yaitu 74,12
dengan nilai terendah 37 dan nilai tertinggi
100 artinya kemampuan komunikasi
matematika siswa termasuk kategori baik.

Dari hasil perhitungan analisis
regresi diperoleh (a) = 12,271 dan (b) =
0,881 sehingga persamaan regresi
liniernya adalah Ŷ = 12,271 + 0,881X.
Pada persamaan tersebut kofisien arah
regresi linear (b)  = 0,881 bertanda positif
artinya kedua variabel mempunyai
hubungan yang positif. Dan jika
pembelajaran dengan menggunakan model
Everyone is a Teacher Here naik sebesar 1
satuan akan meningkatkan kemampuan
komunikasi matematika siswa pada materi
pokok  lingkaran sebesar 0,881.

Dari hasil perhitungan uji
linieritas regresi diperoleh Fhitung < Ftabel

atau 1,09 < 2,34 artinya pembelajaran
dengan menggunakan model Everyone is a
Teacher Here mempunyai hubungan yang
linier dan berarti terhadap kemampuan
komunikasi matematika siswa. Pada uji
regresi diperoleh, Fhitung < Ftabel atau
578,228 > 4,17 artinya terdapat pengaruh
yang berarti pada model Everyone is a
Teacher Here terhadap kemampuan
komuniksi matematika siswa pada materi
Bangun Datar Segi Empat.
Berdasarkan hasil perhitungan koefisien
korelasi diperoleh (r) = 0,975 artinya
terdapat hubungan yang sangat kuat antara
model Everyone is a Teacher Here
terhadap kemampuan komunikasi
matematika siswa. dan koefisien
determinasi (r)2 = 0,9506 atau 95,06%.
Artinya Hasil tersebut menunjukkan
adanya pengaruh antara pembelajaran
dengan menggunakan model Everyone is a
Teacher Here terhadap kemampuan
komunikasi matematika siswa pada materi
Bangun Datar Segi Empat sebesar 95,06%.
dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor-
faktor yang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis
data yang telah dilakukan maka diperoleh
kesimpulan yaitu: Ada pengaruh model
Everyone is a Teacher Here tehadap
kemampuan komunikasi matematika Prodi
Pendidikan Matematika FKIP UHN T.P
2015/2016.
5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan
penelitian diatas diajukan saran-saran
sebagai berikut:
1. Guru dapat menggunakan pembelajaran

dengan model Everyone is a Teacher
Here menjadi salah satu alternatif
dalam meningkatkan kemampuan
komunikasi matematika siswa.

2. Penggunaan model Everyone is a
Teacher Here dalam pembelajaran
matematika sebaiknya memperhatikan
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karakteristik materi pelajaran yang
mengarahkan siswa pada kehidupan
sehari-hari siswa dan memperhatikan
karakteristik siswa.

3. Kepada siswa agar lebih semangat dan
senang belajar matematika, karena
dengan begitu siswa akan lebih mudah
memahami materi yang diajarkan.
Kepada peneliti berikutnya, disarankan
agar lebih banyak menunjuk siswa
yang berkemampuan rendah dalam
menjawab/mempresentasikan hasil
jawaban atau ide dari siswa tersebut.
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