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RINGKASAN 

 

Kemampuan penalaran dan komunikasi matematis ditambahkan oleh NCTM sebagai salah satu 

standar proses dalam pembelajaran matematika yang mendapat perhatian khusus. Selain itu, 

kemandirian belajar merupakan komponen penting dalam pembelajaran matematika yang harus 

dikembangkan, karena turut menentukan keberhasilan mahasiswa dalam belajar. Berdasarkan hasil 

PISA 2018 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa rata-rata matematika mencapai 379 

dengan skor rata-rata OECD 487. Lembaga tersebut di dalamnya mengakses kemampuan 

representasi (komunikasi) dan penalaran. Kenyataan lainnya adalah data hasil Uji Kompetensi 

Guru (UKG) yang masih rendah.Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

menganalisis kemampuan penalaran, dan komunikasi matematis, serta dampaknya terhadap 

kemandirian belajar. Peneliti menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen pada penelitian 

ini. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika FKIP Universitas Pasundan. Sampel dalam penelitian ini dua kelas, yaitu Kelas A dan 

B dari tingkat yang sama yaitu semester 3.  Namun dari kedua kelas tersebut diberikan perlakuan 

yang sama, sehingga tidak ada kelas kontrol. Desain penelitian yang digunakan adalah One-

Group-Pretest-Postest. Instrumen yang digunakan berbentuk tes dan non tes. Untuk mengukur 

kemampuan penalaran, dan komunikasi matematis digunakan instrumen berbentuk tipe essay, 

sedangkan untuk mengukur self-regulated learning digunakan instrumen angket Skala Likert. 

Kesimpulan dari penelitian ini diantarayanya (1) Kemampuan penalaran dan komunikasi 

matematis mahasiswa calon guru setelah memperoleh pembelajaran dengan e-learning berbantuan 

Program Maple lebih baik daripada sebelum memperoleh pembelajaran; (2) Kemampuan 

penalaran matematis kelompok unggul > kelompok sedang > kelompok asor secara signifikan; (3) 

Peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa berada pada kategori sedang. 

Peningkatan kemampuan penalaran matematis kelompok unggul > kelompok sedang > kelompok 

asor, hanya saja tidak signifikan; (5) Kemampuan komunikasi matematis kelompok unggul > 

kelompok sedang, hanya saja tidak signifikan. Kelompok unggul > kelompok asor secara 

signifikan, dan kelompok sedang > kelompok asor secara signifikan; (6) Peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis mahasiswa berada pada kategori rendah. Peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis kelompok unggul > kelompok sedang, dan kelompok unggul > kelompok 

asor secara signifikan. Kelompok sedang > kelompok asor, hanya saja tidak signifikan; (7) 

Pencapaian kemandirian belajar mahasiswa ada pada kategori baik; (8) Terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara kemampuan penalaran matematis dan kemampuan komunikasi matematis, 

dan hubungnnya ada pada kategori sedang. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

kemampuan penalaran matematis dan kemandirian belajar, dan hubungannya ada pada kategori 

kuat. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan komunikasi matematis dan 

kemandirian belajar, dan hubungannya ada pada kategori sedang. Luaran yang dicapai yaitu 

peneliti sudah submit artikel pada jurnal terakreditasi Sinta 2 yaitu di Jurnal IKIP Siliwangi yang 

bernama Jurnal Infinity (http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/infinity). Adapun luaran 

tambahannya adalah membuat Bahan Ajar e-learning berbantuan Maple. 

Key Words: E-learning, Maple, Kemampuan Penalaran Matematis, Kemampuan Komunikasi 

Matematis, dan  Kemandirian Belajar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemampuan penalaran dan komunikasi matematis ditambahkan oleh 

NCTM sebagai salah satu standar proses dalam pembelajaran matematika 

yang mendapat perhatian khusus. Kemampuan penalaran matematis 

mendapatkan perhatian khusus dibandingkan kemampuan teknik matematika, 

hal tersebut sesuai yang disampaikan PISA (2001), yaitu “mathematical 

literacy framework while maintaining coherence with the previous 

mathematical literacy frameworks acknowledges that the world is ever 

changing and with it the demand for mathematically literate citizens to 

reason mathematically rather than reproducing mathematical techniques as 

routines”. 

Menurut Wahyudin (2007) bahwa salah satu standar proses untuk 

matematika sekolah adalah meningkatkan kemampuan penalaran matematis 

siswa. Materi matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran 

dipahami dan dilatihkan melalui belajar materi matematika. Hal ini sejalan 

dengan pendapat dari Rahman (2017) dalam penelitiannya yang mengatakan 

bahwa pada kurikulum matematika sekolah, penalaran merupakan komponen 

dasar matematika yang harus dikuasai siswa sekolah menengah.  

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika 

pada umumnya dan di FKIP Unpas khususnya adalah memberikan 

kesempatan dan peluang seluas-luasnya kepada para mahasiswa calon guru 

matematika untuk meningkatkan, mengembangkan dan mengintegrasikan 

keterampilan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan; speaking or talking 

dalam menggunakan ide, wawasan dan pengalaman; writing dalam 

memodelkan dalam bentuk ekspresi matematika, drawing dalam memodelkan 

matematika dalam bentu gambar, serta mempresentasikan apa yang telah 

dipelajari. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Suherman (2001) bahwa 

peran dari pembelajaran matematika adalah supaya siswa dapat 



2 

 

berkomunikasi melalui tulisan atau gambar seperti membaca grafik dan 

persentase, dapat membuat catatan-catatan dengan angka, dan lain-lain.” 

Mahmudi (2009) memnyatakan bahwa, “proses komunikasi yang terjalin 

dengan baik dapat membantu siswa membangun pemahamannya terhadap 

ide-ide matematika dan membuatnya menjadi lebih mudah dipahami.  

Jepang, Cina, Singapura, dan Korea selatan berada di peringkat atas 

hasil pengukuran Program for International Student Assessment (PISA) dan 

The Third International Mathematics Science Study (TIMMS), karena 

pembelajaran matematika di negara-negara tersebut lebih menekankan pada 

aspek penalaran dan komunikasi sehingga mampu menghasilkan siswa 

berprestasi tinggi dalam tes matematika yang dilakukan oleh TIMMS. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim 

menyampaikan bahwa hasil studi Programme for International Student 

Assessment (PISA) 2018 yang dirilis serentak pada hari Selasa, 3 Desember 

2019, merupakan perspektif yang bagus bagi pemajuan kualitas pendidikan di 

Indonesia. Melalui perspektif yang berbeda, Indonesia diajak untuk melihat 

bagaimana orang lain, negara lain melihat sistem pendidikan di Indonesia, 

sekaligus memberi masukan obyektif tentang perbaikan yang perlu dilakukan 

ke depan. 

Hasil studi PISA 2018 yang dirilis oleh OECD menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa Indonesia dalam membaca, meraih skor rata-rata yakni 

371, dengan rata-rata skor OECD yakni 487. Kemudian untuk skor rata-rata 

matematika mencapai 379 dengan skor rata-rata OECD 487. Selanjutnya 

untuk sains, skor rata-rata siswa Indonesia mencapai 389 dengan skor rata-

rata OECD yakni 489. 

Beberapa temuan menarik yang disampaikan Yuri saat memaparkan 

capaian PISA 2018, di antaranya adalah bahwa Indonesia berada pada 

kuadran low performance dengan high equity. Kemudian, ditemukan juga 

bahwa gender gap in performance ketimpangan performa belajar antara 

perempuan dan laki-laki tidak besar. Siswa perempuan lebih baik dari siswa 

laki-laki dalam semua bidang di PISA. Yuri juga menyampaikan bahwa guru-
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guru di Indonesia tergolong memiliki antusiasme yang tinggi. Antusiasme 

para guru Indonesia termasuk empat tertinggi setelah Albani, Kosovo, dan 

Korea. Namun, kebanyakan guru masih belum memahami kebutuhan setiap 

individu muridnya  

Menurut Pranoto (Agustiana, 2014) hasil PISA yang buruk dapat 

menunjukkan indikasi berikut: 1) siswa tidak terbiasa 

menyelesaikanpermasalahan tak rutin, 2) Siswa lemah dalam memodelkan 

situasi nyata ke dalammatematika dan menafsirkan sistuasi matematika ke 

situasi nyata, dan 3) jenjangbernalar merangkum (comprehension) dan 

menganalisis sangat kurang. Padahal kecakapan yang lebih dibutuhkan pada 

saat ini adalah kecakapan bernalar dan berkomunikasi komplekslah yang 

lebih dibutuhkan. 

Data yang disampaikan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) 

seperti yang diberitakan Harian Umum “Pikiran Rakyat” (23 Mei 2016) 

bahwa berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang telah dilakukan 

akhir tahun 2015 nilai reratanya 53,02 dari target Kemdikbud sebesar 55. 

Kompetensi yang diujikan adalah kompetensi Profesional dan kompetensi 

Pedagogik. Berdasarkan data tersebut, maka masih perlu pembenahan dari 

sisi guru di Indonesia secara menyeluruh. 

Pada situasi pandemi, kompetensi yang diutamakan dan harus diikuti 

selain kemampuan perhitungan matematis juga kemampuan dalam mengikuti 

perkembangan ICT. Hal itu disampaikan  Anggraena (2021), “berdasarkan 

kerangka kerja PISA 2021 yang melihat bahwa, literasi matematika yang 

awalnya fokus pada kemampuan perhitungan dasar harus didefinisikan ulang 

dengan memperhatikan kemajuan teknologi yang sangat cepat” 

Sejalan dengan berkembangnya inovasi dalam bidang teknologi, 

pembelajaran melalui komputer dapat terakses melalui internet. Penggunaan 

e-learning adalah salah satu kompetensi pendidik dalam 

mengimplementasikan ICT, dan juga sebagai upaya mengatasi permasalahan 

teknis pembelajaran (media pembelajaran), juga sebagai upaya menjawab 

masalah substansial pembelajaran (sumber ajar). Dalam proses 
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pembelajarannya, dimungkinkan adanya pengembangan diri mahasiswa 

untuk bisa belajar mandiri tanpa adanya batasan jarak dan waktu sehingga 

bisa menumbuhkan dan menegembangkan kemandirian setelah belajar 

berkali-kali melalui e-learning, baik kompetensi kognitif maupun afektif dan 

tumbuhnya kreativitas para stakeholder pendidikan. 

Kita sering kali menghadapi kerumitan dan komputasi yang panjang 

didalam mencari solusi matematis secara konvensional yang akhirnya tidak 

mempunyai waktu lagi untuk melakukan analisis maupun interpretasi solusi 

yang diperoleh. Program maple ini mampu melakukan komputasi matematis 

secara mudah dan cepat tanpa mensyaratkan menguasai suatu bahasa 

pemrograman komputer tertentu. 

Kemudian sebagai dampak dari pembelajaran daring yaitu e-learning 

berbantuan program maple, maka peneliti akan melihat kemandirian belajar 

mahasiswa, karena kemandirian belajar tersebut turut menentukan 

keberhasilan mahasiswa dalam belajar. Kemandirian belajar menunjukkan 

pengaruh positif terhadap pembelajaran dan pencapaian hasil belajar, 

diantaranya temuan dari Darr dan Fisher (2004), dan Pintrich dan Groot 

(1990) (Izzati, 2012, hlm. 13), yang menunjukkan bahwa “Kemandirian 

belajar berkorelasi kuat dengan kesuksesan seorang peserta didik”. 

Berdasarkan pemaparan di atas perlu diteliti secara sistematis dan 

dicarikan upaya untuk memperbaiki kemampuan calon guru matematika di 

perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan penalaran, komunikasi dan 

kemandirian belajar mahasiswa agar ke depan dapat meningkatkan pula 

kemampuan matematis siswanya secara bertahap. Kaitan dengan akan 

diberlakukannya kurikulum 2013 secara nasional dan dalam kurikulum 

tersebut dianjurkan untuk menggunakan ICT, maka penelitian mengenai 

pengguaan e-learning berbantuan maple, kemampuan penalaran, komunikasi 

dan kemandirian belajar perlu segera dilakukan secara berkesinambungan.  

1.2 Studi Pendahuluan 

Peneliti selaku pengajar mata kuliah kalkukus pada program studi 

Pendidikan Matematika FKIP Universitas Pasundan Bandung menemukan 
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fakta bahwa mahasiswa yang belajar kalkulus mengatakan bahwa mata kuliah 

tersebut termasuk mata kuliah yang tergolong sukar, memerlukan tingkat 

penalaran yang tinggi, sulit untuk mengerti, sulit untuk dikomunikasikan 

karena materi kalkulus merupakan materi yang mengandung konsep secara 

mendalam. 

Padahal kenyataannya materi kalkulus yang terdiri dari Limit, 

Diferensial, dan Integral adalah materi esensial sebagai materi prasyarat dari 

beberapa mata kuliah selanjutnya seperti mata kuliah Aljabar Linear, Analisis 

Vektor, Analisis Riil, Statistika Matematika, dan Persamaan Differensial,. 

Hal ini dapat dilihat dari RPS Kalkulus. Permasalahan tersebut didukung 

dengan data nilai kalkulus mahasiswa matematika FKIP Unpas. Rata-rata 

nilai kalkulus masih fluktuatif setiap tahunnya, bahkan rata-ratanya pun jatuh 

pada nilai C setiap tahunnya. Secara umum nilai tersebut masih di bawah 

harapan peneliti, sehingga perlu dilakukan upaya agar nilai kalkulus setiap 

tahunnya naik dan memuaskan baik bagi mahasiswa, dosen, dan institusi 

terkait. 

1.3. Roadmap dan Penelitian yang Relevan 

Roadmap penelitian yang telah dilakukan olehpeneliti sendiri untuk 

kelanjutan penelitian ditunjukan pada Gambar 1.1. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 E-Learning 

Menurut Yaniawati (2010, hlm. 73), “E-learning terdiri dari dua bagian, 

yaitu “e” yang merupakan singkatan dari ‘electronic’ dan ‘learning’ yang 

berartipembelajaran. Jadi e-learning berarti pembelajaran dengan 

menggunakan media atau perangkat elektronika”.  

Menurut Sloman (2002, hlm. 5), e-learning didefinisikan sebagai 

berikut: “e-learning is the delivery of learning or training using electronically 

based approaches, mainly through the internet, intranet, extranet or Web (the 

e is short for electronic, originally popularized for e-mail, the transmission of 

messages digitally through a communication network).” 

Menurut Siahaan (Yaniawati, 2010, hlm. 80),“Terdapat tiga fungsi e-

learning dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas (classroom instruction), 

yaitu sebagai suplement (tambahan) yang sifatnya pilihan (optional), 

pelengkap (complement), atau pengganti (substitution)”. Berikut ini adalah 

tampilan e-learning yang digunakan peneliti dalam melaksanakan 

pembelajaran.  

 

Gambar 2.1 Tampilan awal Login e-learning 
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Adapun laman e-learning tersebut pada link 

https://elearning.fkip.unpas.ac.id/. Pada tampilan awal pengguna akan 

diarahkan pada menu login. Tampilan awal e-learning menggunakan latar 

gedung FKIP Unpas yang berada di alamat Jl.. Tamansari No. 6-8, Kec. 

Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116. Setelah berhasil login, 

pengguna akan diarahkan pada course atau mata kuliah yang sudah kontrak 

mahasiswa bagi penggunan mahasiswa dan yang diampu dosen bagi 

pengguna sebagai pengajar. Dalam penelitian ini, mata kuliah yang 

dijadikan penelitian adalah Kalkulus Diferensial, berikut ini adalah tampilan 

course atau Mata Kuliah Kalkulus Diferensial. 

 

Gambar 2.2 Tampilan course atau Mata Kuliah Kalkulus Diferensial 

Setelah masuk pada menu course¸ pengguna akan masuk pada 

tampilan pertemuan kuliah dari pertemuan awal sampai akhir. Dari beberapa 

pertemuan tersebut, mahasiswa diminta mengakses praktek menggunakan 

program maple yang sudah ditautkan ke dalam e-learning. Berikut ini 

adalah tampilan aktivitas mahasiswa ketika akan menggunakan program 

maple.  

 

https://elearning.fkip.unpas.ac.id/
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Gambar 2.3 Tampilan Aktivitas Program Maple dalam e-learning 

2.2 Program Maple 

Maple merupakan salah satu software aplikasi yang dapat digunakan 

untuk perhitungan matematika dan sains. Kelebihannya adalah Maple dapat 

digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang 

matematika seperti aljabar, kalkulus, matematika diskrit, dan numerik. Selain 

itu dalam Maple juga tersedia fasilitas untuk membuat grafik baik dua 

dimensi maupun tiga dimensi. Grafik yang dihasilkan dapat dipindah ke 

dalam dokumen lain.  

Menurut Yuana (2008, hlm. 9), “Perintah-perintah dasar Maple sangat 

sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna pemula sekalipun, sehingga 

Maple cocok digunakan tidak hanya untuk komputasi sains melainkan juga 

dapat dimanfaatkan untuk proses pemahaman dan pembelajaran matematika 

serta sains”. Dengan proses perhitungan dan visualisasi grafik dalam Maple 

akan dapat memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep dasar 

matematika. Berikut ini adalah tampilan awal menyalakan program Maple, 

dalam contoh ini adalah Maple versi 13. 

 

Gambar 2.4 Tampilan Program Maple 

Program maple membantu seseorang yang sedang mencari 

penyelesaian matematika bagi peneliti, peminat matematika, pengajar dan 
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pelajar secara mudah dan cepat tanpa harus terjebak pada kesulitan atau 

kerumitan komputasi matematis atau bahkan pada kesulitan dan kerumitan 

komputer. Hal ini sesuai dengan pendapat Wangler (2012, hlm. 266), “Maple 

is powerfull software program that can be used to help student learn math. .... 

In this article I will ilustrate the kind of things an instructor can do with 

maple to help the students learn math by seeing math”.  

Menurut Andriani (2012), “Maple akan mengerjakan operasi 

aritmatika dasar. Maple akan memanipulasi ekspresi  aljabar dengan 

menggunakan aturan aljabar yang berlaku. Maple juga mampu 

menggambarkan suatu fungsi dengan beberapa fasilitas operasi yang lain”. 

Maple akan memberitahukan kesalahan apabila kita membuat kesalahan di 

dalam membuat perintah, dan perintah-perintah yang akan dipakai sesuai 

materi ini diberikan pada setiap pembahasan. 

Beberapa manipulasi komputer salah satunya program maple 

mempunyai  kemampuan untuk mengubah susunan representasi. Representasi 

tersebut seperti tabel, gambar, grafik dan simbol yang memungkinkan peneliti 

dapat menyajikan pengetahuan matematika yang lebih luas bagi mahasiswa. 

Hubungan dinamik tersebut akan menolong mahasiswa untuk 

menghubungkan aspek yang berbeda dari matematika sehingga mahasiswa 

dapat mengkontruksi pengetahuan matematika secara lebih luas. 

Penggunaan software matematika sistem maple untuk implementasi 

penerapan baru, menghasilkan simbol, numerik, grafik, dan teknik kualitatif, 

dan menunjukkan bagaimana penggunaan maple untuk menganalisis 

persamaan differensial penyelesaiannya dengan teknik ini. 

2.3 Kemampuan Penalaran Matematika 

Penalaran menurut  keraf (Shadiq, 2004) sebagai proses berfikir yang 

berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang 

diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Pada intinya, penalaran 

merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau aktifitas berfikir untuk menarik 

kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasar pada 
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beberapa pernyataan yang kebenaranya telah dibuktikan atau diasumsikan 

sebelumnya. 

Pendapat dari Sumarmo (2013) bahwa kegiatan penalaran matematis 

meliputi: menarik kesimpulan logik, memberikan penjelasan dengan 

menggunakan model, fakta, sifat, dan hubungan, memperkirakan jawaban dan 

proses solusi, dan menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis 

situasi matematik, menarik analogi dan generalisasi, menyusun dan menguji 

konjektur, memberikan lawan contoh, mengikuti aturan inferensi; menyusun 

argumen yang valid, memeriksa validitas argument, menyusun pembuktian 

langsung, pembuktian tak langsung, dan induksi matematik. 

Penalaran merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau 

membuat pernyataan baru dengan mengacu kepada capaian beberapa 

pernyataan yang diketahui benar atau dianggap benar.Kebanyakan materi 

matematika selalu menggunakan penalaran deduktif. Adapun Indikator 

kemampuan penalaran matematika  menurut Romberg dan Chair (2012) 

adalah sebagai berikut: 

1. menarik kesimpulan logis; 

2. memberikan penjelasan dengan menggunakan model, fakta, sifat-

sifat, dan hubungan; 

3. memperkirakan jawaban dan proses solusi; 

4. menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi 

matematik, menarik analogi dan generalisasi; 

5. menyusun dan menguji konjektur; 

6. memberikan lawan contoh (counter examples); 

7. mengikuti aturan inferensi; 

8. memeriksa validitas argumen, menyusun argumen yang valid; 

9. Menyusun pembuktian langsung, tak langsung dan menggunakan 

induksi matematik. 

 

2.4 Komunikasi Matematis 

Komunikasi merupakan faktor penting hampir disemua aspek 

kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan, bahkan Jourdan 

(Supianti, 2013, hlm. 14) menyatakan bahwa “Pendidikan tidak dapat 

berjalan tanpa dukungan komunikasi”. Fungsi komunikasi secara umum 

adalah informatif, edukatif, persuasif, dan rekreatif.  Komunikasi berfungsi 
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informatif artinya memberi keterangan, data atau fakta yang berguna bagi 

segala aspek kehidupan manusia, komunikasi berfungsi edukatif artinya 

mendidik masyarakat, mendidik setiap orang dalam menuju pencapaian 

kedewasaan bermandiri, berfungsi persuasif artinya komunikasi sanggup 

membujuk orang untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan 

oleh komunikator, terakhir komunikasi berfungsi rekreatif artinya komunikasi 

dapat menghibur pada saat yang memungkinkan. 

Komunikasi adalah bagian esensial dari matematika dan pendidikan 

matematika dan komunikasi merupakan cara berbagi gagasan dan 

mengklarifikasi pemahaman. Menurut Wahyudin (2007) Melalui komunikasi, 

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 para siswa ditantang untuk berfikir dan bernalar 

tentang matematika serta untuk mengomunikasikan hasil-hasil pemikiran 

mereka itu pada orang lain secara lisan atau tertulis, mereka belajar untuk 

menjadi jelas dan meyakinkan Menyimak penjelasan orang lain memberi para 

siswa kesempatan untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Percakapan 

di mana gagasan-gagasan matematis dieksplorasi dari berbagai perspektif 

membantu mereka yang ikut serta dalam percakapan itu untuk mempertajam 

pemikiran mereka dan membuat hubungan-hubungan. 

NCTM (2000) menyatakan komunikasi merupakan bagian yang 

esensial dari semua cabang ilmu terutama matematika, siswa mungkin 

menggunakan bahasa verbal untuk mengkomunikasikan matematika melalui 

bahasa lisan atau dalam memahami konsep matematika. Abdullah dan 

Iannone (2010, hlm. 1) menyatakan bahwa “Berdasarkan hasil pengamatan, 

komunikasi merupakan elemen penting pada pengajaran dan pembelajaran 

matematika”. NCTM (2003) menguraikan bahwa pelajar yang memiliki 

kesempatan untuk terlibat dalam komunikasi matematis termasuk berbicara, 

membaca, menulis dan mendengarkan merupakan keuntungan dari dua aspek 

yang berbeda: komunikasi untuk mempelajari matematika dan pembelajaran 
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untuk berkomunikasi secara matematis. Komunikasi juga membantu siswa 

untuk membangun ide-ide yang bermakna dan permanen. 

Ada beberapa jenis kemampuan komunikasi matematik siswa yang 

diharapkan dalam proses pembelajaran matematika. Sumarmo (2013) 

mengemukakan bahwa kemampuan yang tergolong pada komunikasi 

matematik yaitu:  

1. Menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke 

dalam bahasa, simbol, idea, atau model matematik;  

2. Menjelaskan idea, situasi, dan relasi matematika secara tulisan; 

3. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika; 

4. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi 

dan generalisasi;  

5. Membaca dengan pemahaman suatu representasi matematis 

tertulis;  

6. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; 

7. Mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika 

ke dalam bahasa sendiri. 

Baroody (Tandiling, 2011, hlm. 30) menyatakan bahwa ada dua 

alasan penting mengapa pembelajaran matematik berfokus pada komunikasi, 

yaitu: 1) mathematics is essentially a language; 2) mathematics and 

mathematics learning are, at heart, social activities.Jihad (2008, hlm. 168) 

mengungkapkan indikator kemampuan komunikasi matematis meliputi 

kemampuan siswa:  

1.  Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide 

matematika. 

2.  Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik secara lisan atau 

tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar. 

3.  Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbul 

matematika. 

4.  Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. 

5.  Membaca dengan pemahaman atau presentasi matematika tertulis. 

6.  Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi 

dan generalisasi. 

7.  Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang 

telah dipelajari.  
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Dalam pembuatan instrument, ketujuh indikator itu dapat diuraikan 

secara tertulis (written texts) melalui gambar (drawing) dan ekspresi 

matematika (mathematical expression). 

2.5 Kemandirian Belajar  

Akhir-akhir ini terjadi pergeseran paradigma pendidikan, sebelumnya 

proses belajar mengajar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pendidik, 

namun sekarang cenderung menjadi tanggung jawab bersama antara pendidik 

dan peserta didik. Konsep ini, menuntut peserta didik untuk menjadi 

pembelajar yang mandiri, misalnya dalam hal menentukan strategi belajar, 

memantau kemajuan pencapaian akademik, dan mengevaluasi diri. 

Kemandirian merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat 

penting bagi individu. Seseorang dalam menjalani kehidupan ini tidak pernah 

lepas dari cobaan dan tantangan. Individu yang memiliki kemandirian tinggi 

relatif mampu menghadapi segala permasalahan karena individu yang 

mandiri tidak tergantung pada orang lain. 

Self-Regulated Learning atau dikenal dengan kemandirian belajar, 

mencakup kemampuan seseorang memilih strategi kognitif, belajar teknik 

pembelajaran dan belajar sepanjang masa sehingga dapat mengatur dirinya 

dalam belajar.Hargis (Sumarmo, 2011) mendefinisikan “Kemandirian belajar 

sebagai proses perancangan dan pemantauan diri yang seksama terhadap 

proses kognitif dan afektif dalam menyelesaikan suatu tugas akademik”. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa kemandirian belajar bukan merupakan 

kemampuan mental atau keterampilan akademik tertentu, tetapi merupakan 

proses pengarahan diri dalam mentransformasi kemampuan mental ke dalam 

keterampilan akademik tertentu.  

Knain & Turmo (Gumiarti, 2014, hlm. 25) mendefinisikan, 

“Kemandirian belajar sebagai suatu proses dinamis, yaitu siswa membangun 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada saat mempelajari konteks yang 

spesifik. Untuk itu siswa perlu memiliki berbagai strategi belajar, pengalaman 

menerapkannya dalam berbagai situasi, dan mampu merefleksi secara 

efektif”. Menurut Wolters, Pintrich, dan Karabenick (Gumiarti, 2014, hlm. 
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25), “Kemandirian belajar adalah suatu proses aktif siswa dalam 

mengkonstruksi dan menerapkan tujuan belajarnya dan kemudian mencoba 

untuk memonitor, mengatur, dan mengontrol kognisi; motivasi; dan 

perilakunya berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam konteks 

lingkungannya”. 

Hargis (Sumarmo, 2011) mendefinisikan “Kemandirian belajar 

sebagai proses perancangan dan pemantauan diri yang seksama terhadap 

proses kognitif dan afektif dalam menyelesaikan suatu tugas akademik”. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa kemandirian belajar bukan merupakan 

kemampuan mental atau keterampilan akademik tertentu, tetapi merupakan 

proses pengarahan diri dalam mentransformasi kemampuan mental ke dalam 

keterampilan akademik tertentu. 

Kemandirian belajar merupakan salah satu faktor yang meningkatkan 

prestasi akademik peserta didik. Wang et al. (Abdullah dan Iannone, 2010, 

hlm. 3) menunjukkan bahwa “Yang terlibat pada prestasi tinggi siswa adalah 

aktivitas kemandirian belajarnya, seperti penentuan tujuan, perencanaan, 

pemantauan, penyesuaian kembali strategi yang digunakan, evaluasi dan 

refleksi”. 

Peserta didik yang mandiri mengerjakan tugas-tugasnya dengan 

percaya diri, rajin dan cerdik.Mereka secara proaktif mencari informasi dan 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menguasainya. Ketika 

mereka mengalami kesulitan seperti kondisi belajar yang buruk, dosen yang 

membingungkan, buku teks yang sulit dipahami, mereka mencari cara untuk 

meraih kesuksesan. Peserta didik mandiri memandang kemahiran sebagai 

suatu proses sistematik dan dapat dikontrol, serta mereka menerima tanggung 

jawab yang lebih besar untuk mencapai hasil prestasi mereka. Kemandirian 

belajar ini sangat dipengaruhi oleh kepercayaan diri dan motivasi, sehingga 

dapat dikatakan peserta didik yang mandiri tergantung pada kepercayaan 

terhadap diri dan motivasinya. 

Dalam melaksanakan kemandirian belajar, Bandura (Tandiling, 2011, 

hlm. 38), “Menyarankan kepada peserta didik untuk mengamati dan 
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mengawasi diri sendiri, membandingkan posisi diri dengan standar tertentu, 

dan memberikan respon sendiri (respon positif dan respon negatif)”. Peserta 

didik yang mandiri dalam belajar memiliki kemampuan berpikir jauh ke 

depan, memonitor dan mengontrol perilakunya sendiri, kesadaran, motivasi 

dan emosi dan juga dapat merefleksi diri, artinya peserta didik mampu 

memberikan pendapat mengenai kemajuan sendiri. 

Menurut Schunk dan Zimmerman (Supianti, 2013, hlm. 18), 

“Terdapat tiga tahap siklus kemandirian belajar yaitu perencanaan belajar 

seseorang, monitoring kemajuan saat menerapkan rencana, dan mengevaluasi 

hasil”. Ketiga tahap siklus tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Siklus Kemandirian Belajar 

 

Tahap perencanaan, pada tahap ini seseorang yang mandiri dalam 

belajar akan menganalisis tugas belajar, menentukan tujuan belajar, dan 

merencanakan strategi belajar. Tahap monitoring, orang tersebut akan 

menerapkan rencananya yang secara terus menerus dimonitor agar mengarah 

ke tujuan semula. Tahap evaluasi, dia menentukan seberapa baik strategi 

belajar yang dipilih dan bagaimana pencapaian tujuan belajar tersebut, 

sedangkan pada refleksi, menyediakan hubungan-hubungan antara ketiga 

tahapan di tersebut. 

Berdasarkan pendapat para pakar dapat dirangkum beberapa indikator 

kemandirian belajar diantaranya adalah (1) inisiatif dan motivasi belajar 

intrinsik, (2) kebiasaan mendiagnosa kebutuhan belajar, (3) menetapkan 

tujuan atau target belajar, (4) memonitor, mengatur, dan mengontrol belajar, 

(5) memandang kesulitan sebagai tantangan, (6) memanfaatkan dan mencari 

sumber yang relevan, (7) memilih, menerapkan strategi belajar, (8) 

Perencanaan 

Evaluasi Monitoring 
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mengevaluasi proses dan hasil belajar, (9) self efficacy atau konsep diri atau 

kemampuan diri, Sumarmo (2011, hlm. 110). Untuk mengetahui klasifikasi 

tingkat kemandirian belajar siswa berdasarkan kriteria prosentase, dapat 

dilihat berdasarkan Tabel 17. 

 

 

 

 

Tabel 2.1. Klasifikasi Persentase untuk Skor Hasil Angket 

 

Lowry (Sumarmo, 2010), “Merangkum sejumlah saran dari beberapa 

penulis tentang memfasilitasi perkembangan kemandirian belajar pada 

mahasiswa”: 

1. Membantu mahasiswa mengidentifikasi titik awal untuk belajar dan 

mengembangkan bentuk ujian dan laporan yang relevan. 

2. Mendorong mahasiswa untuk memandang pengetahuan dan kebenaran 

secara kontekstual, memandang nilai kerangka kerja sebagai dinamika 

sosial, dan memahami bahwa mereka dapat bekerja secara perorangan atau 

dalam kelompok. 

3. Menciptakan suasana kemitraan dengan mahasiswa melalui negosiasi 

tujuan, strategi, dan kriteria evaluasi. 

4. Jadilah seorang manajer belajar daripada sebagai penyampai informasi 

5. Membantu mahasiswa menyusun kebutuhannya untuk merumuskan tujuan 

belajarnya 
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6. Mendorong mahasiswa menyusun tujuan yang dapat dicapai melalui 

berbagai cara dan menawarkan beberapa contoh yang berhasil 

7. Menyiapkan contoh-contoh pekerjaan yang berhasil 

8. Meyakinkan mahasiswa agar menyadari tujuan, strategi, sumber dan 

kriteria evaluasi yang telah ditetapkan 

9. Melatih mahasiswa berinkuiri, mengambil keputusan, mengembangkan 

dan mengevaluasi diri 

10. Bertindak sebagai pembimbing dalam mencari sumber-sumber belajar 

11. Membantu menyesuaikan sumber belajar dengan kebutuhan mahasiswa 

12. Membantu mahasiswa mengembangkan sikap dan perasaan positif 

13. Memahami tipe personality dan jenis belajar mahasiswa 

14. Menggunakan teknik pengalaman lapangan dan pemecahan masalah 

sebagai dasar pengalaman belajar orang dewasa. 

15. Mengembangkan pedoman belajar yang berkualitas tinggi termasuk kiat 

belajar terprogram. 
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis kemampuan 

penalaran matematis, komunikasi matematis, dan kemandirian belajar 

mahasiswa. Adapun tujuan tersebut dibuat secara spesifik sebagai berikut: 

1. Menganalisis perbedaan kemampuan penalaran matematis mahasiswa 

calon guru matematika sebelum dan sesudah memperoleh pembelajaran 

melalui e-learning berbantuan maple. 

2.  Menganalisis kemampuan penalaran matematis mahasiswa calon guru 

matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-learning 

berbantuan maple berdasarkan Kemampuan Awal Matematika (KAM: 

unggul, sedang, asor) 

3. Menganalisis peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa 

calon guru matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-

learning berbantuan mapl e berdasarkan Kemampuan Awal Matematika 

(KAM: unggul, sedang, asor). 

4. Menganalisis perbedaan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa 

calon guru matematika sebelum dan sesudah memperoleh pembelajaran 

melalui e-learning berbantuan maple. 

5. Menganalisis kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon guru 

matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-learning 

berbantuan maple berdasarkan Kemampuan Awal Matematika (KAM: 

unggul, sedang, asor) 

6. Menganalisis peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa 

calon guru matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-

learning berbantuan maple berdasarkan Kemampuan Awal Matematika 

(KAM: unggul, sedang, asor). 

7. Menganalisis data kemandirian belajar mahasiswa 
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8. Menganalisis asosiasi (hubungan) antara kemampuan penalaran, 

komunikasi dan Self-Regulated Learning (SRL) 

3.2. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis penelitian dibuat dari turunan tujuan penelitian 

sebagai jawaban sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan 

analisis statstistika inferensial. Hipotesis yang dibuat adalah sebagai beriikut. 

1. Terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis mahasiswa calon 

guru matematika sebelum dan sesudah memperoleh pembelajaran melalui 

e-learning berbantuan maple. 

2.  Terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis mahasiswa calon 

guru matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-learning 

berbantuan maple antara mahasiswa unggul, sedang, dan asor. 

3. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis 

mahasiswa calon guru matematika yang memperoleh pembelajaran 

melalui e-learning berbantuan maple antara mahasiswa unggul, sedang, 

dan asor. 

4. Terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon 

guru matematika sebelum dan sesudah memperoleh pembelajaran melalui 

e-learning berbantuan maple. 

5.  Terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon 

guru matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-learning 

berbantuan maple antara mahasiswa unggul, sedang, dan asor. 

6. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

mahasiswa calon guru matematika yang memperoleh pembelajaran 

melalui e-learning berbantuan maple antara mahasiswa unggul, sedang, 

dan asor. 

7. Pencapaian kemandirian belajar mahasiswa ada pada kategori baik. 

8. Terdapat asosiasi (hubungan) yang positif antara kemampuan penalaran, 

komunikasi dan Self-Regulated Learning (SRL) 
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3.3. Urgensi Penelitian dan Konstribusi Penelitian 

Penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran merupakan salah 

satu cara untuk menarik minat mahasiswa dalam mengikuti dan memahami 

materi perkuliahan dengan sistem online learning dengan visualisasi yang 

menarik. Kemajuan teknologi komputer membawa perubahan besar dalam 

dunia pendidikan, tatkala inovasi dalam hardware dan software mulai 

tumbuh, dilakukan usaha-usaha untuk menerapkan hasil-hasil inovasi 

teknologi tersebut dalam pendidikan umumnya dan kegiatan pembelajaran 

khususnya yang dikenal dengan Computer Assisted Learning/Instruction, 

disingkat CAL/CAI, dimana belajar siswa tidak lagi hanya mengandalkan 

tatap muka dengan guru, meskipun siapapun mengakui bahwa peran guru 

dalam pendidikan tak tergantikan oleh komputer. 

Menurut Kariadinata (2010),  

Kegiatan perkuliahan pendidikan berbantuan komputer secara teoritis 

dan empirik sesuai untuk digunakan salah satunya adalah MAPLE. 

Setiap dosen yang memangku mata kuliah tertentu hendaknya 

mengembangkan perangkat pembelajaran sebelum melakukan 

kegiatan perkuliahan. Karena dengan perangkat yang dikembangkan 

oleh dosen yang bersangkutan akan lebih efektif bagi mahasiswa, 

karena dosen lebih mengetahui kemampuan dan karakteristik 

mahasiswa yang diajarnya. 

Sampai saat ini di tempat peneliti mengajar belum tersusun suatu 

bahan ajar yang dapat dijadikan panduan mengajar mata kuliah kalkulus yang 

berbasis program komputer untuk meningkatkan kemampuan penalaran, 

komunikasi dan kemandirian belajar. Dengan demikian maka dianggap perlu 

untuk menyusun suatu bahan ajar yang berdasarkan pada kondisi tersebut. 

Pada penelitian ini, peneliti akan membuat draft bahan ajar khusus materi 

kalkulus berupa panduan penggunaan e-learning berbantuan program maple, 

lengkap dengan langkah-langkah pengoperasiannya dan contoh soalnya. 

Penggunaane-learning berbantuan program maple sebagai bahan ajar 

kalkulus diasumsikan bisa mengembangkan kemampuan penalaran, 

komunikasi, dan kemandirian belajar mahasiswa calon guru. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberi konstribusi sebagai berikut: 
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1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmiah bagi perkembangan pendidikan matematika dalam 

upaya pengembangan kemampuan mahasiswa calon guru untuk kebijakan 

pendidikan lebih lanjut, sehingga kualitas pendidikan menjadi lebih baik. 

2.  Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dan bahan informasi bagi LPTK dalam upaya mengembangkan 

kemampuan  penalaran, komunikasi dan kemandirian belajar mahasiswa 

calon guru, baik pengembangan perangkat pembelajaran ataupun bahan 

ajarnya, yang akhirnya meningkatkan kemandirian belajar untuk 

pengajaran matematika kepada peserta didik di sekolah. 

3. Temuan yang diharapkan terdeskripsinya proses kognitif yang terjadi 

dalam pikiran mahasiswa, sehingga dapat merancang bahan ajar yang 

dapat meningkatkan penalaran, komunikasi dan kemandirian belajar. 

Ditemukan setelah menganalisis kemampuan peserta didik, asosiasi yang 

terjadi antara ketiga kemampuan tersebut, dan hasil wawancara mendalam 

terhadap peserta didik. 

4.  Meningkatkan kompetensi penulisan karya ilmiah dan publikasinya 

sebagai pengamalan tridharma perguruan tinggi serta memberikan 

sumbangan publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Rancangan Penelitian 

Metode penelitian merupakan metode dari serangkaian kegiatan atau 

aktivitas pelaksanaan proses penelitian. Metode penelitian menurut Sugiyono 

(2017, hlm.2) merupakan “kegiatan penelitian yang berdasarkan ciri-ciri 

keilmuan, yaitu dilakukan dengan cara yang masuk akal (rasional), cara yang 

dilakukan dapat diamati oleh indera manusia (empiris), dan proses yang 

digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang 

bersifat logis (sistematis) untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.” Secara umum, tujuan penelitian menurut Sugiyono (2017, 

hlm.3) yaitu “penelitian mempunyai tujuan untuk penemuan, pembuktian dan 

pengembangan”. Data penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini berupa 

nilai numerik dan akan dianalisis menggunakan statistik.  

 

Gambar 4.1 Kedudukan Metode Penelitian 

(Sumber: Sugiyono, 2017, hlm. 6) 

Peneliti menggunakan metode penelitian eksperimen pada penelitian 

ini. Menurut Sugiyono (2017, hlm.11-12) “Metode penelitian eksperimen 

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 

treatment atau perlakuan tertentu”. Sedangkan menurut Indrawan dan 

Yaniawati (2017, hlm 57) menyatakan bahwa, “di dalam penelitian 

eksperimen peneliti merekayasa secara sistematis kejadian (variable) masalah 

kemudian peneliti mengamati perubahan yang terjadi setelah diberi 

rekayasa.” Metode eksperimen tidak sama atau berbeda dengan metode 
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survey walaupun data yang diperoleh dari tempat yang alamiah tetapi tetap 

memerlukan perlakuan atau tindakan dalam proses penelitiannya. 

Pada penelitian ini eksperimen yang digunakan adalah jenis kuasi 

eksperimen, yaitu “penelitian yang mendekati percobaan sungguhan dimana 

tidak mungkin mengadakan kontrol atau manipulasi semua variabel yang 

relevan. Harus ada komrpmi dalam menentukan validitas internal dan 

eksternal sesuai dengan batasan-batasan yang ada”, (Nazir, 2005, hlm. 73). 

Alasan menggunakan metode kuasi eksperimen ini karena pada kenyataannya 

keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan digunakannya kelas kontrol 

dalam penelitian ini. Karena situasi itulah peneliti memilih kuasi eksperimen 

yaitu hanya menggunakan satu kelas.  

Adapun perlakuan yang diberikannya yaitu dalam bentuk kegiatan 

pembelajaran dengan e-learning dan bantuan program maple, sedangkan 

akibat yang diperoleh yaitu hasil dari kemampuan komunikasi dan penalaran 

matematis dan dampaknya terhadap kemandirian belajar mahasiswa. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif.  Menurut Sugiyono (2017, hlm. 7), “pendekatan kuantitatif 

disebut sebagai pendekatan tradisional karena sudah cukup lama digunakan 

dan disebut sebagai pendekatan positivistik karena berlandaskan pada filsafat 

positivisme.” Sedangkan menurut Indrawan dan Yaniawati (2017, hlm. 29), 

“pendekatan penelitian yang diarahkan untuk tujuan mendapatkan penjelasan 

yang luas, tentang fenomena yang ditetapkan sebagi objek penelitian disebut 

sebagai pendekatan kuantitatif.” “Pendekatan kuantitatif menekankan pada 

fenomena-fenomena objektif, lalu dianalisis menggunakan angka-angka 

dengan hasil pengolahan statistika, model, stuktur maupun ekperimen yang 

terkontrol,”, (Buku Panduan Penulisan KTI FKIP UNPAS, hlm. 41). Data 

kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari subjek yang 

diteliti.  

Desain penelitian yang digunakan adalah One-Group-Pretest-Postest 

Arikunto (2010, hlm. 124) mengatakan, bahwa one group pretest-

posttest design adalah kegiatan penelitian yang memberikan tes awal (pretest) 



25 

 

sebelum diberikan perlakuan, setelah diberikan perlakuan barulah 

memberikan tes akhir (posttest). 

O1 X O2 

Gambar 4.2 Design Penelitian One-Group-Pretest-Postest 

Keterangan: 

O1   = Pretest 

X    = Tretament atau perlakuan 

O2   = Posttest 

Semua subjek diberi pretest (O1). Selanjutnya, diberi perlakuan: 

perlakuan X adalah e-learning Berbantuan Maple. Setelah selesai proses 

pembelajaran, masing-masing kelompok diberi postest (O2). Kemudian 

peneliti akan menganalisis peningkatan, sehingga akan dihitung gain dan N-

gain nya.  

Untuk melihat secara lebih mendalam pengaruh penggunaan e-

learning Berbantuan Maple terhadap kemampuan penalaran, komunikasi 

matematis dan self-regulated learning calon guru matematika maka dalam 

penelitian ini dilibatkan kemampuan awal matematis siswa (tinggi, sedang  

dan rendah) dengan menggunakan Model Weiner.   

4.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Pasundan (Unpas) di Kota 

Bandung Provinsi Jawa Barat. Alasan pemilihan Perguruan Tinggi yaitu di 

Unpas karena peneliti mengajar disana, sehingga ingin menganalisis 

pengaruh e-learning berbantuan maple terhadap kemampuan penalaran, 

komunikasi matematis dan self-regulated learning calon guru matematika 

yang sedang diajar. Pada akhirnya peneliti berharap dapat melihat mutu dan 

kualitas pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan. 

Alasan pemilihan mahasiswa karena sebagai calon guru matematika 

harus mempunyai kemampuan berpikir, kreativitas, dan kesadaran diri ketika 

mereka mengajar dan mendidik siswa dalam dunia pendidikan. Calon Guru 

Matematika harus mempunyai kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi, 



26 

 

diantaranya adalah kemampuan penalaran, dan kemampuan komunikasi, dan 

sikap positif yang baik, salah satunya adalah self-regulated learning. Dengan 

demikian peneliti menetapkan bahwa penelitian ini dilaksanakan pada jenjang 

Perguruan Tinggi.  

Teknik pengambilan sampel penelitian ditentukan berdasarkan 

purposive sampling. “Purposive sampling merupakan penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu”, (Sugiyono, 2009). Tujuan dilakukan 

pengambilan sampel seperti ini adalah agar penelitian dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, peneliti 

mengambil subyek dalam penelitian ini dua kelas, yaitu Kelas A dan B dari 

tingkat yang sama yaitu semester 3.  Namun dari kedua kelas tersebut 

diberikan perlakuan yang sama, sehingga tidak ada kelas kontrol. 

Dipilihnya mahasiswa semester 3 karena pengukuran kemampuan 

penalaran, komunikasi matematis dan self-regulated learning diambil dari 

salah satu mata kuliah yang ada pada semester 3 yaitu Kalkulus Diferensial. 

Pertimbangan  lain juga bahwa  mahasiswa  di semester III sudah mengambil 

mata kuliah matematika sekolah atau kapita selekta dan kemampuan dasar 

prakalkulus.  

Menurut Buku Panduan Penulisan KTI FKIP UNPAS (2021, hlm. 43) 

“Objek penelitian merupakan sifat, keadaan dari suatu benda, orang, ataupun 

yang menjadi pusat dan sasaran penelitian”. Menurut Saifuddi (1998) dalam 

Buku Panduan Penulisan KTI FKIP UNPAS (2021, hm, 43), “sifat dan 

keadaan tersebut bisa berupa kuantitas dan kualitas seperti perilaku, kegiatan, 

pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan 

baatin dan juga berupa proses”. Oleh karena itu objek penelitian peneliti 

adalah kemampuan  kognitif mahasiswa yaitu kemampuan penalaran dan 

kemampuan komunikasi matematis, dan kemampuan afektifnya adalah self-

regulated learning mahasiwa semester 3 prodi pendidikan matematika FKIP 

Unpas. 
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4.3 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data dari sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Teknik pengumpulan data juga merupakan langkah utama dalam penelitian. 

Adapun teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian yang  

dikumpulkan oleh peneliti, diantaranya tes dan non tes. 

Tes yang digunakan oleh peneliti meliputi pre-test dan post-test yang 

diberikan kepada subjek peneliti. Dimana pre-test dilakukan pada awal 

penelitian untuk mengetahui pengetahuan awal dan post-test dilakukan pada 

akhir penelitian untuk mengetahui pengetahuan akhir subjek peneliti. 

Berdasarkan paparan tersebut, tes akan diolah dengan tujuan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan penalaran dan kemampuan komunikasi 

matematis mahasiswa. Jenis tes yang digunakan peneliti yaitu dalam bentuk 

Essay. Menurut Arikunto (2013, hlm. 177), “esai merupakan sejenis tes 

kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau 

uraian”. 

Non tes yang digunakan adalah kuisoner atau angket self-regulated 

learning. Menurut Indrawan dan Yaniawati (2017, hlm. 131), “angket adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden tentang pribadinya atau penelian dirinya tentang sesuatu”. 

Angket diberikan untuk mengetahui self-regulated learning sebagai dampak 

dari pembelajaran yang diberikan pada akhir penelitian.  

4.4 Instrumen Penelitian 

Arikunto (2010) dalam Buku Panduan Penulisan KTI FKIP UNPAS 

(2021, hlm. 52) menyatakan bahawa “instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneiti dalam mengumpulkan data agar lebih 

mudah pekerjaannya dan lebih baik hasilnya (cermat, lengkap dan sistematis) 

sehingga pengolahannya mejadi lebih mudah”. 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berbentuk tes dan non 

tes. Untuk mengukur kemampuan penalaran, dan komunikasi matematis 

digunakan instrumen berbentuk tipe essay, sedangkan untuk mengukur self-
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regulated learning digunakan instrumen berbentuk non tes berupa angket 

self-regulated learning. Angket self-regulated learning matematis terdiri dari 

pernyataan yang dilengkapi dengan empat pilihan jawaban yaitu sangat tidak 

Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju 

(SS). 

      Instrumen Tes Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Matematis 

Sebelum instrumen tes kemampuan penalaran dan komunikasi 

matematis diberikan kepada mahasiswa, peneliti melakukan uji keterbacaan, 

keluasan materi sesuai indikator, dan uji pemahaman dari sisi kognitif yang 

dilakukan oleh validasi ahli. Adapun validatornya adalah dosen koordinator 

mata kuliah kalkulus diferensialnya langsung yaitu Ibu Dra. Hj. Wisma 

Eliyarti, M.Pd. Berikut ini adalah hasil validasi secara tertulis yang diberikan 

sebagai bentuk perbaikan dari intrumen tes. 

   

Gambar 4.3 Hasil Validasi Ahli dari Instrumen Tes 

 
Setelah adanya saran perbaikan dari validator, penelitia langsung 

memperbaikinya. Adapun instrumen non tes tidak dilakukan validasi ahli 

karena angket tersebut diambil dari instrumen yang sudah valid dan diambil 

dari sumber buku, akan tetapi pernyataan angket dikembangkan 
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menyesuaikan dengan semua variabel dan mata kuliah yang ada dalam 

penelitian ini.  

Selanjutnya instrumen tes siap uji coba lapangan secara terbatas pada 

mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah tersebut. Ujicoba instrumen 

Intrumen tes (soal kemampuan penalaran, dan komunikasi) dilakukan kepada 

17 orang mahasiswa semester 5, dan ujicoba instrumen non tes (angket SRL) 

dilakukan kepada 49 orang mahasiswa  di semester 7. 

Sebagai alat pengukur sebuah instrumen, instrumen tes dan non tes 

harus memenuhi persyaratan tes agar dapat dikatakan baik atau tidak yaitu 

melalui validitas, reliabilitas, inndeks kesukaran dan daya pembeda. Oleh 

karena itu instrumen penelitian sangat penting di dalam penelitian agar tetap 

memenuhi persyaratan tertentu seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Adapun pengujian analisis persyaratan tes yang dijelaskan sebagai berikut:  

1) Uji Validitas 

Validitas digunakan untuk menguji instrumen yang digunakan, dengan 

mempertimbangkan apakah instrument tersebut memiliki tingkat ketepatan 

untuk mengukur apa yang diukur, atau tidak. Rumus kreasi product moment 

memakai raw score (angka kasar) yang dikemukakan oleh Pearson dalam 

Indrawan dan Yaniawati (2017, hlm. 123) yaitu : 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

Keterangan : 

     : Koefisien korelasi antara variabel X ddan variabel Y 

   : Banyak responden (subjek) 

∑  : Jumlah skor X 

∑  : Jumlah skor Y 

∑   : Jumlah hasil kali skor X dan skor Y 

∑   : Jumlah kuadrat skor X 

∑   : Jumlah kuadrat skor Y 

Berdasarkan analisis faktor yang dilakukan dengan mengkorelasikan 

jumlah skor dan skor total untuk mendapatkan nilai indeks validitas 
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konstruksi yang baik atau kuat, maka korelasi dari tiap factor haruslah positif 

dan besar validitasnya adalah      (Sugiyono, 2017, hlm. 126). Berikut 

merupakan besaran klasifikasi menurut Arikunto (2013, hlm. 89) untuk 

interpretasi koefisien korelasi: 

Tabel 4.1. Kriteria Interpretasi Koefisien Validitas Tes 

Koefisien Validitas Interpretasi 

              Validitas Sangat Tinggi 

              Validitas Tinggi 

              Validitas Cukup 

              Validitas Rendah 

              Validitas Sangat Rendah 

 

Berikut disajikan tabel hasil dari perhitungan uji validitas terhadap butir 

soal yang telah dilakukan uji coba. Perhitungan uji validitas ini dibantu 

menggunakan Software SPSS 26 for Windows dengan hasil bahwa soal yang 

diujikan memiliki interpretasi yang tinggi. Hasil validitas disajikan dalam 

table sebagai berikut : 

Tabel 4.2. Validitas Hasil Uji Coba Instrumen 

Soal Validitas 
Skor 

Total Interpretasi 
Tindakan 

1 Pearson Correlation ,463 Cukup 
Revisi minor 

Sig. (2-tailed) ,061 Valid tidak signifikan 

2a Pearson Correlation -,145 
Tidak valid Revisi mayor 

Sig. (2-tailed) ,579 

2b Pearson Correlation .505
*
 Cukup 

Digunakan 
Sig. (2-tailed) ,039 Valid 

3 Pearson Correlation .582
*
 Cukup 

Digunakan 
Sig. (2-tailed) ,014 Valid 

4 Pearson Correlation .665
**

 Tinggi 
Digunakan 

Sig. (2-tailed) ,004 Valid 

5 Pearson Correlation ,423 Cukup 
Revisi minor 

Sig. (2-tailed) ,091 Valid tidak signifikan 

6 Pearson Correlation .738
**

 Tinggi 
Digunakan 

Sig. (2-tailed) ,001 Valid 

7 Pearson Correlation -,076 
Tidak valid Revisi mayor 

Sig. (2-tailed) ,772 

8a Pearson Correlation ,218 Rendah 
Revisi minor 

Sig. (2-tailed) ,401 Valid tidak signifikan 

8b Pearson Correlation ,077 Sangat rendah Revisi minor 
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Sig. (2-tailed) ,768 Valid tidak signifikan 

9a Pearson Correlation .641
**

 Tinggi 
Digunakan 

Sig. (2-tailed) ,006 Valid 

9b Pearson Correlation .643
**

 Tinggi 
Digunakan 

Sig. (2-tailed) ,005 Valid 

 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan instumen, dikatan 

handal bila hasil dari pengukurannya konsisten. Rumus reliabilitas yang 

digunakan adaah rumus Alpha (Cronbach Alpha) dalam Indrawan dan 

Yaniawati (2017, hlm. 126), yaitu : 

  (
 

   
)    

∑  
 

  
   

Keterangan : 

   : Reliabilitas (Koefisien Alfa) 

   : Banyak butir item/soal 

∑  
  : Jumlah varians skor tiap item 

∑  
  : Varians total 

Adapun tolak ukur yang menginnterpretasikan koefisien reliabilitas 

menurut Arikunto (2012, hlm. 89) yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Kriteria Interpretasi Koefisien Reliabilitas Alat Evaluasi 

Koefisien Reliabilitas Kriteria 

              Sangat Tinggi 

              Tinggi 

              Cukup 

              Rendah 

              Sangat Rendah 

 

Berikut merupakan hasil dari perhitungan reliabilitas butir soal setelah 

dilakukan uji coba. Perhitungan reliabilitas ini menggunakan bantuan 

Software SPSS 26 for Windows dan dinyatakn dalam skor. Dapat disimpulkan 

bahwa reliabilitas butir soal      . Berikut merupakan hasil uji reliabilitas 

dalam bentuk tabel : 

Tabel 4.4. Output Uji Reliabilitas  Instrumen Tes 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
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Kriteria atau interpretasi dari nilai reliabilitas 0,525 adalah sedang. 

 

3) Indeks Kesukaran 

Suatu soal akan dikatakan memiliki tingkat kesukaran yang baik apabila 

soal yang dibuat tidak terlalu sulit serta tidak terlalu mudah, untuk itu perlu 

dihitung derajat kesukaran setiap butir soal. Indeks kesukaran digunakan 

untuk menyatakan derajat kesukaran butir soal. Rumus indeks kesukaran 

menurut Suherman (2003, hlm. 169) yang akan digunakan adalah sebagai 

berikut : 

   
 

   
 

Keterangan : 

    : Indeks kesukaran 

   : Rata-rata skor 

    : Skor maksimum ideal tiap butir soal 

Untuk menentukan kriteria dari indeks kesukaran soal, maka dapat 

dilihat dari nilai klasifikasi dari soal tersebut. Kriteria menurut Suherman 

(2017, hlm. 170) yang digunakan disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.5. Kriteria Indeks Kesukaran Alat Evaluasi 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

        Soal terlalu sukar 

             Soal sukar 

             Soal sedang 

             Soal mudah 

        Soal terlalu mudah 

Setelah dilakukan perhitungan dengan berbantuan Software Microsoft 

Excel 2010 maka didapatkan hasil dari indeks kesukaan tiap butir soal yang 

disajikan dalam table berikut : 

Tabel 4.6. Indeks Kesukaran Uji Coba Instrumen 

No Soal    Interpretasi 
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No Soal    Interpretasi 

1      Soal mudah 

2a      Soal sedang 

2b      Soal mudah 

3      Soal sedang 

4      Soal sedang 

5      Soal sedang 

6      Soal sedang 

7      Soal sukar 

8a      Soal sedang 

8b      Soal sukar 

9a      Soal sedang 

9b      Soal sedang 

 

4) Daya Pembeda 

Menurut Lestari & Yudhanegara (2017, hlm. 217) daya pembeda dari 

setiap butir soal dapat menyatakan seberapa besar butir soal tersebut dapat 

membedakan antara responden yang menjawab soal yang benar dengan 

responden yang tidak mampu menjawab soal tersebut. Pada soal dengan tipe 

uraian rumus daya pembeda yang digunakan adalah sebagai berikut : 

   
     

 
 

Keterangan : 

    : Daya Pembeda 

    : Rata-rata skor siswa kelas atas 

    : Rata-rata skor siswa kelas bawah 

   : Skor maksimum tiap butir soal 

 Adapun klasifiksi interpretasi dari daya pembeda menurut 

Suherman (2003, hlm 161) yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.7. Klasifikasi Interpretasi Daya Pembeda Alat Evaluasi 

Daya Pembeda Interpretasi 

        Sangat Jelek 

             Jelek 

             Cukup 

             Baik 

             Sangat Baik 
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Berdasarkan perhitungan menggunakan Software Microsoft Excel 2010,  

didapatkan hasil uji coba instrumen yang disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.8. Daya Pembeda Hasil Uji Coba Instrumen 

No Soal    Interpretasi 

1      Cukup 

2a -0,06 Sangat jelek 

2b      Baik 

3      Baik 

4      Baik 

5      Jelek 

6      Baik 

7      Jelek 

8a      Cukup 

8b      Jelek 

9a      Cukup 

9b      Cukup 

Berikut merupakan rekapitulasi dari hasil uji coba instrumen 

kemampuan pemahaman matematis siswa : 

Tabel 4.9. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Tes 

No 

Soal 

Validitas IK DP 
Tindakan 

Nilai 
Inter-

pretasi 
Nilai 

Inter-

pretasi 
Nilai 

Inter-

pretasi 

1 0,463 Cukup 
     Soal 

mudah 
     Cukup 

Digunakan 

2a 
-

0,145 
Tidak 

valid 

     Soal 

sedang 

-0,06 Sangat 

jelek 
Revisi mayor 

2b 0.505 Cukup 
     Soal 

mudah 
     Baik 

Digunakan 

3 0.582 Cukup 
     Soal 

sedang 
     Baik 

Digunakan 

4 0.665 Tinggi 
     Soal 

sedang 
     Baik 

Digunakan 

5 0,423 Cukup 
     Soal 

sedang 
     Jelek 

Revisi minor 

6 0.738 Tinggi 
     Soal 

sedang 
     Baik 

Digunakan 

7 
-

0,076 
Tidak 

valid 

     Soal 

sukar 
     Jelek 

Revisi mayor 



35 

 

8a 0,218 Rendah 
     Soal 

sedang 
     Cukup 

Digunakan 

8b 0,077 
Sangat 
rendah 

     Soal 

sukar 
     Jelek 

Revisi minor 

9a 0.641 Tinggi 
     Soal 

sedang 
     Cukup 

Digunakan 

9b 0.643 Tinggi 
     Soal 

sedang 
     Cukup 

Digunakan 

 

4.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menganalisis kemampuan 

penalaran, kemampuan komunikasi, dan self-regulated learning mahasiswa 

calon guru matematika yang memperoleh e-Learning berbantuan Maple. 

Kemudian data juga dianalisis berdasarkan kategori Kemampuan Awal 

Matematika (KAM) yaitu mahasiswa unggul, sedang, dan asor. Adapun 

analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Analisis Data Kemampuan Penalaran Matematis 

1. Menganalisis perbedaan kemampuan penalaran matematis mahasiswa 

calon guru matematika sebelum dan sesudah memperoleh pembelajaran 

melalui e-learning berbantuan maple. 

a. Statistik Deskriptif Data Pretest, dan Posttest Kemampuan Penalaran 

Matematis 

b. Uji Normalitas Data Pretes, dan Postest Kemampuan Penalaran 

Matematis 

c. Paired Sample T-Test Data Pretest-Posttest Kemampuan Penalaran 

Matematis 

2. Menganalisis kemampuan penalaran matematis mahasiswa calon guru 

matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-learning berbantuan 

maple berdasarkan Kemampuan Awal Matematika (KAM: unggul, sedang, 

asor) 

a.  Statistik Deskriptif Data Posttest Kemampuan Penalaran Matematis 

Berdasarkan KAM 
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b.  Uji Normalitas Data Postest Kemampuan Penalaran Matematis 

Berdasarkan KAM 

c.  Analisis Anova Satu jalur Data Postest Kemampuan Penalaran 

Matematis Berdasarkan KAM 

d.  Analisis Anova Dua jalur Data Posttest Kemampuan Penalaran 

Matematis Berdasarkan KAM 

3. Menganalisis peningkatan kemampuan penalaran matematis 

mahasiswa calon guru matematika yang memperoleh pembelajaran 

melalui e-learning berbantuan maple berdasarkan Kemampuan Awal 

Matematika (KAM: unggul, sedang, asor). 

a. Statistik Deskriptif Data N-Gain Kemampuan Penalaran Matematis 

b. Uji Normalitas Data N-Gain Kemampuan Penalaran Matematis 

c. One Sample T-Test Data N-Gain Kemampuan Penalaran Matematis 

d. Statistik Deskriptif Data N-Gain Kemampuan Penalaran Matematis 

Berdasarkan KAM 

e. Uji Normalitas Data N-Gain Kemampuan Penalaran Matematis 

Berdasarkan KAM 

f. Uji Anova Satu Jalur Data N-Gain Kemampuan Penalaran Matematis 

g. Uji Anova Dua jalur Data N-Gain Kemampuan Penalaran Matematis 

Berdasarkan KAM 

Analisis Data Kemampuan Komunikasi Matematis 

1. Menganalisis perbedaan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa 

calon guru matematika sebelum dan sesudah memperoleh pembelajaran 

melalui e-learning berbantuan maple. 

a. Statistik Deskriptif Data Pretest, dan Posttest Kemampuan 

Komunikasi Matematis 

b. Uji Normalitas Data Pretes, dan Postest Kemampuan Komunikasi 

Matematis. 

c. Uji Wilcoxon Data Pretest-Posttest Kemampuan Komunikasi 

Matematis 
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2. Menganalisis kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon guru 

matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-learning 

berbantuan maple berdasarkan Kemampuan Awal Matematika (KAM: 

unggul, sedang, asor) 

a.  Statistik Deskriptif Data Posttest Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan KAM 

b.  Uji Normalitas Data Postest Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan KAM 

c.  Analisis Kruskal-Wallis Satu jalur Data Postest Kemampuan 

Komunikasi Matematis Berdasarkan KAM 

d.  Analisis Mann Whitney Perbandingan Data Posttest Kemampuan 

Komunikasi Matematis Berdasarkan KAM 

3. Menganalisis peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa 

calon guru matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-

learning berbantuan maple berdasarkan Kemampuan Awal Matematika 

(KAM: unggul, sedang, asor). 

a. Statistik Deskriptif Data N-Gain Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

b. Uji Normalitas Data N-Gain Kemampuan Komunikasi Matematis 

c. One Sample T-test Data N-Gain Kemampuan Komunikasi Matematis 

d. Statistik Deskriptif Data N-Gain Kemampuan Komunikasi 

Matematis Berdasarkan KAM 

e. Uji Normalitas Data N-Gain Kemampuan Komunikasi Matematis 

Berdasarkan KAM 

f. Analisis Kruskal-Wallis Satu Jalur Data N-Gain Kemampuan 

Komunikasi Matematis 

g. Analisis Mann Whitney Perbandingan Data N-Gain Kemampuan 

Komunikasi Matematis Berdasarkan KAM 

Adapun klasifikasi N-Gain yang ada dalam perhitungan tersebut 

disajikan pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10. Klasifikasi N-Gain 

Besarnya g Interpretasi 

g > 0,7 Tinggi 

0, 3 < g   0,7 Sedang 

g   0,3 Rendah 

Sumber: Hake (1999) 

Analisis Data Kemandirian Belajar Mahasiswa 

1. Menganalisis kemandirian belajar mahasiswa calon guru matematika 

yang memperoleh pembelajaran melalui e-learning berbantuan maple  

a. Statistik Deskriptif Data Angket Kemandrian Belajar 

b. Uji Normalitas Data Angket Kemandrian Belajar 

c. One Sample T-Test Data Angket Kemandrian Belajar 

d.  

Adapun klasifikasi kemandirian belajar mahasiswa ditunjukan pada 

Tabel 4.11 

Tabel 4.11. Klasifikasi Kemandirian Belajar Mahasiswa

 

Menganalisis asosiasi (hubungan) antara kemampuan penalaran, 

komunikasi dan Self-Regulated Learning (SRL) 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

kemampuan penalaran matematis, komunikasi matematis dan Self-

Regulated Learning (SRL) adalah dengan uji Person Corellation. Adapun 

klasifikasi koefisien korelasinya adalah sebagai berikut.. 
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Tabel 4.12. Klasifikasi Koefisien Korelasi

 

Sumber: Sugiyono (2017) 
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4.6 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Fishbone Research Diagram
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BAB 5 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1 Hasil Penelitian 

     Analisis Data Kemampuan Penalaran Matematis 

1. Menganalisis perbedaan kemampuan penalaran matematis mahasiswa 

calon guru matematika sebelum dan sesudah memperoleh pembelajaran 

melalui e-learning berbantuan maple 

Pada bagian pertama, sebelum dilakukan analisis perbedaan 

kemampuan penalaran matematis mahasiswa calon guru matematika sebelum 

dan sesudah memperoleh pembelajaran melalui e-learning berbantuan maple, 

terlebih dahulu dilakukan analisis statistika deskriptif dari data pretest, dan 

posttest untuk dicari ukuran-ukuran statistika deskriptifnya. Berikut ini adalah 

hasil analisis statistika deskriptif. 

Tabel 5.1 Statistik Deskriptif Data Pretest, dan Posttest 

Kemampuan Penalaran Matematis 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pre_Penalaran 61 2 31 17.41 6.530 

Post_Penalaran 61 17 49 38.15 6.250 

Valid N (listwise) 61     

Keterangan: SMI = 52, KKM = 69 (skala 100) ≡ 2,76 (skala 4) 

Berdasarkana analisis statistika deskriptif dengan menggunakan SPSS, 

diperoleh nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari 

pengumpulan data pretest, dan posttest. 

Rata-rata skor pretest = 17,41 jika dikonversi ke dalam nilai pada skala 

100, maka nilainya adalah 33,48. Standar deviasinya 6,530 sehingga 

penyebaran skor pretestnya-nya sebesar 6,530 dari nilai rata-rata, dengan skor 

terendahnya adalah 2, dan skor tertingginya adalah 31. 

Rata-rata skor posttest = 38,15 jika dikonversi ke dalam nilai pada skala 

100, maka nilainya adalah 73,36. Standar deviasinya 6,250 sehingga 
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penyebaran skor posttestnya-nya sebesar 6,250 dari nilai rata-rata, dengan 

skor terendahnya adalah 17, dan skor tertingginya adalah 49. 

Jika dilihat secara deskriptif, nilai postest lebih tinggi daripada pretest. 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah perbedaan kedua nilai tersebut 

signifikan atau tidak dan analisis apa yang digunakan (analisis statistika 

parametris atau non parametris), maka dilakukan uji normalitas data untuk 

mengetahui analisis selanjutnya. Berikut ini adalah hasil uji normalitas data. 

Tabel 5.2 Uji Normalitas Data Pretest, dan Posttest 

Kemampuan Penalaran Matematis 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai_Pe

nalaran 

Pretes .115 61 .043 .973 61 .191 

Postes .108 61 .072 .949 61 .063 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Nilai signifikansi pretest, dan posttest masing-masing  adalah 0,191, 

dan 0,063. Semua nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga semua data 

tersebut berdistribusi normal. Karena semua data berdistribusi normal, maka 

analisis yang digunakan adalah statistika parametris. Selanjutnya adalah uji 

perbandingan kemampuan penalaran matematis mahasiswa calon guru 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan e-learning berbantuan program 

maple, sehingga analisis uji statistika parametris yang digunakan adalah 

paired sample t-test. 

Tabel 5.3 Paired Sample T-Test Data Pretest-Posttest 

Kemampuan Penalaran Matematis 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Devi

ation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference    

Lower Upper    
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Pair 

1 

Post_Pe

nalaran - 

Pre_Pen

alaran 

20.738 
4.39

3 
.562 19.613 21.863 36.871 60 .000 

Berdasarkan analisis paired sample t-test, nilai signifikansinya = 0,000 

< 0.05 sehingga Ha diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kemampuan penalaran matematis mahasiswa calon guru sebelum dan sesudah 

diberikan pembelajaran dengan e-learning berbantuan Program Maple. 

Dalam hal ini kemampuan penalaran matematis mahasiswa calon guru setelah 

memperoleh pembelajaran dengan e-learning berbantuan Program Maple 

lebih baik daripada sebelum memperoleh pembelajaran tersebut. 

. 

2. Menganalisis kemampuan penalaran matematis mahasiswa calon guru 

matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-learning 

berbantuan maple berdasarkan Kemampuan Awal Matematika (KAM: 

unggul, sedang, asor) 

Sebelum dilakukan analisis kemampuan penalaran matematis 

mahasiswa calon guru matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-

learning berbantuan maple berdasarkan Kemampuan Awal Matematika 

(KAM: unggul, sedang, asor), terlebih dahulu dilakukan analisis statistika 

deskriptif dari data posttest berdasarkan KAM untuk dicari ukuran-ukuran 

statistika deskriptifnya. Berikut ini adalah hasil analisis statistika deskriptif. 

Tabel 5.4 Statistik Deskriptif Data Posttest Kemampuan  

Penalaran Matematis Berdasarkan KAM 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Post_Pn_U 14 40 49 44.43 3.368 

Post_Pn_S 35 27 45 38.11 4.028 

Post_Pn_A 12 17 38 30.92 6.501 

Valid N (listwise) 12     

Keterangan: SMI = 52 

Berdasarkana analisis statistika deskriptif dengan menggunakan SPSS, 

diperoleh nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari 



44 

 

pengumpulan data posttest berdasarkan KAM. Rata-rata skor posttest 

kelompok unggul = 44,43, sedang = 38,11, dan asor = 30,92. Standar deviasi 

kelompok unggul = 3,368 < sedang = 4,028, dan < asor = 6,501 sehingga 

penyebaran skor posttest kelompok unggul terhadap rata-rata labih baik 

daripada kelompok sedang, dan asor.  

Jika dilihat secara deskriptif, skor posttest kelompok unggul > 

kelompok sedang > kelompok asor. Selanjutnya untuk mengetahui apakah 

perbedaan kelompok tersebut signifikan atau tidak dan analisis apa yang 

digunakan (analisis statistika parametris atau non parametris), maka 

dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui analisis selanjutnya. Berikut 

ini adalah hasil uji normalitas data. 

Tabel 5.5 Uji Normalitas Data Posttest Kemampuan Penalaran 

Matematis Berdasarkan KAM 

Tests of Normality 

 

Kelas_USA 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Post_

Pn 

Unggul .164 14 .200
*
 .881 14 .061 

Sedang .137 35 .093 .962 35 .269 

Asor .209 12 .155 .898 12 .150 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Nilai signifikansi masing-masing kelompok adalah 0,061, 0,269 dan 

0,150. Semua nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga semua data tersebut 

berdistribusi normal. Jika semua data berdistribusi normal, maka uji prasyatat 

selanjutnya adalah uji homogenitas. Beikut ini adalah hasil dari uji 

homogenitas. 

 

Tabel 5.6 Uji Homogenitas Data Posttest Kemampuan Penalaran 

Matematis Berdasarkan KAM 

Test of Homogeneity of Variances 

Post_Pn   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.729 2 58 .060 
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Nilai signifikansi adalah 0,060 lebih dari 0,05 sehingga sebaran data 

tersebut homogen. Jika data berdistribusi normal dan homogen, maka analisis 

yang digunakan adalah statistika parametris. Selanjutnya adalah uji 

perbandingan kemampuan penalaran antara kelompok unggul, sedang, dan 

asor yang sudah diberikan pembelajaran e-learning berbantuan program 

maple. Kemudian analisis uji statistika parametris yang digunakan adalah 

Anova satu jalur dan dua jalur. Anova satu jalur digunakan untuk mengetahui 

perbandingan ketiga kelompok sekaligus, dan anova dua jalur untuk 

mengetahui perbandingan antar dua kelompok. Berikut ini adalah hasil dari 

analisis anova satu jalur. 

 

Tabel 5.7 Analisis Anova Satu jalur Data Postest Kemampuan Penalaran 

Matematis Berdasarkan KAM 

ANOVA 

Post_Pn   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
1179.784 2 589.892 29.396 .000 

Within Groups 1163.888 58 20.067   

Total 2343.672 60    

Berdasarkan analisis Anova satu jalur, nilai signifikansinya = 0,000 < 

0.05 sehingga Ha diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan 

kemampuan penalaran matematis antara mahasiswa calon guru kelompok 

unggul, sedang, dan asor yang memperoleh pembelajaran dengan e-learning 

berbantuan Program Maple. Untuk mengetahui perbandingan antar dua 

kelompoknya, maka dilakukan analisis anova dua jalur. Berikut ini adalah 

hasil dari analisis anova dua jalur. 
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Tabel 5.8 Analisis Anova Dua jalur Data Posttest Kemampuan 

Penalaran Matematis Berdasarkan KAM 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Post_Pn   

Tukey HSD   

(I) 

Kelas_UAS 

(J) 

Kelas_TSR 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Unggul Sedang 6.314
*
 1.417 .000 2.91 9.72 

Asor 13.512
*
 1.762 .000 9.27 17.75 

Sedang Unggul -6.314
*
 1.417 .000 -9.72 -2.91 

Asor 7.198
*
 1.499 .000 3.59 10.80 

Asor Unggul -13.512
*
 1.762 .000 -17.75 -9.27 

Sedang -7.198
*
 1.499 .000 -10.80 -3.59 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Berikut ini adalah penjelasan analisis anova dua jalur: 

1) Baris pertama (Kelompok Unggul dan Kelompok Sedang) 

Nilai sig = 0,000 kurang dari 0,05. Berarti Ho ditolak dan H1 

diterima, maka terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan penalaran 

matematis antara mahasiswa kelompok unggul dan kelompok sedang. 

Mean difference (Unggul - Sedang) = positif 6,314, artinya rata-rata skor 

kelompok unggul > kelompok sedang. 

2) Baris kedua (Kelompok Unggul dan Kelompok Asor) 

Nilai sig = 0,000 kurang dari 0,05. Berarti Ho ditolak dan H1 

diterima, maka terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan penalaran 

matematis antara mahasiswa kelompok unggul dan kelompok asor. Mean 

difference (Unggul - Asor) = positif 13,512, artinya rata-rata skor 

kelompok unggul > kelompok asor. 

3) Baris keempat (Kelompok Sedang dan Kelompok Asor) 

Nilai sig = 0,000 kurang dari 0,05. Berarti Ho ditolak dan H1 

diterima, maka terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan penalaran 

matematis antara mahasiswa kelompok sedang dan kelompok asor. Mean 
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difference (Sedang - Asor) = positif 7,198, artinya rata-rata skor kelompok 

sedang > kelompok asor. 

3. Menganalisis peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa 

calon guru matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-

learning berbantuan maple berdasarkan Kemampuan Awal Matematika 

(KAM: unggul, sedang, asor) 

 Sebelum dilakukan analisis peningkatan kemampuan penalaran 

matematis mahasiswa calon guru matematika yang memperoleh pembelajaran 

melalui e-learning berbantuan maple berdasarkan Kemampuan Awal 

Matematika (KAM: unggul, sedang, asor), terlebih dahulu dilakukan analisis 

statistika deskriptif dari data N-Gain untuk dicari ukuran-ukuran statistika 

deskriptifnya. Berikut ini adalah hasil analisis statistika deskriptif. 

 

Tabel 5.9 Statistik Deskriptif Data N-Gain Kemampuan Penalaran 

Matematis 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

N-Gain_Penalaran 61 .22 .58 .4390 .08418 

Valid N (listwise) 61     

Berdasarkan analisis statistika deskriptif, rata-rata N-Gain = 0,439. 

Kriteria peningkatannya ada pada kategori sedang. Standar deviasinya 

0,08418 sehingga penyebaran N-gain-nya tidak jauh dari nilai rata-rata N-

Gain, dengan nilai terendahnya adalah 0,22 (kategori peningkatan rendah), 

dan nilai tertingginya adalah 0,58 (kategori peningkatannya sedang). 

Selanjutnya akan dianalisis apakah peningkatan tersebut signifikan pada 

kategori  sedang dengan nilai peningkatan = 0,44. Maka diakukan analisis 

statistika inferensial, tetapi dilakukan uji normalitas dahulu sebagai prasyarat.  

Tabel 5.10 Uji Normalitas Data N-Gain Kemampuan Penalaran 

Matematis 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Skor 
Penalaran 

Gain .096 61 .200
*
 .964 61 .070 
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*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Nilai signifikansi data N-Gain adalah 0,070 > 0,05, artinya data N-Gain 

tersebut berdistribusi normal. Oleh karena itu analisis yang digunakan adalah 

one sample t-test.  

Tabel 5.11 One Sample T-Test Data N-Gain Kemampuan Penalaran 

Matematis 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0.44 

t Df 

Sig. (2-

tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Gain_Penal

aran 
-.091 60 .928 -.00098 -.0225 .0206 

Berdasarkan hasil analisis One Sample T-Test Data N-Gain Penalaran, 

diperoleh nilai signifkansinya = 0,928 > 0.05 sehingga sehingga H0 diterima, 

yaitu rata-rata peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa 

setelah diberikan pembelajaran dengan e-learning berbantuan Program Maple 

meningkat secara signifikan sebesar 0.44. Berdasarkan kriteria Hake (1999) 

bahwa peningkatan mahasiswa tersebut berada pada kategori sedang. 

Selanjutnya dianalisis ukuran-ukuran statistika deskriptif dari data N-Gain 

berdasarkan KAM. Berikut ini adalah hasil dari analisis statistika 

deskriptifnya. 

 

Tabel 5.12 Statistik Deskriptif Data N-Gain Kemampuan Penalaran 

Matematis Berdasarkan KAM 

Descriptive Statistics Data Gain Penalaran 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Penalaran_unggul 14 .31 .58 .4607 .08119 

Penalaran_sedang 35 .22 .56 .4457 .07811 

Penalaran_asor 12 .24 .52 .3942 .09520 

Valid N (listwise) 12     

Berdasarkana analisis statistika deskriptif dengan menggunakan SPSS, 

diperoleh nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari 

pengumpulan data N-Gain berdasarkan KAM. Rata-rata N-Gain kelompok 
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unggul = 0,4607, sedang = 0,4457, dan asor = 0,3942. Standar deviasi 

kelompok unggul = 0,08119, sedang = 0,07811, dan asor = 0,09520 sehingga 

penyebaran nilai N-Gain kelompok sedang terhadap rata-rata labih baik 

daripada kelompok unggul, dan asor.  

Jika dilihat secara deskriptif, Nilai N-Gain kelompok unggul > 

kelompok sedang > kelompok asor. Selanjutnya untuk mengetahui apakah 

perbedaan kelompok tersebut signifikan atau tidak dan analisis apa yang 

digunakan (analisis statistika parametris atau non parametris), maka 

dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui analisis selanjutnya. Berikut 

ini adalah hasil uji normalitas data.  

Tabel 5.13 Uji Normalitas Data N-Gain Kemampuan Penalaran 

Matematis Berdasarkan KAM 

Tests of Normality 

 

Kelas_USA 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

N-Gain_ 

UAS 

Unggul .162 14 .200
*
 .944 14 .472 

Sedang .143 35 .067 .936 35 .052 

Asor .190 12 .200
*
 .928 12 .361 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Nilai signifikansi N-Gain mahasiswa unggul, sedang, dan asor semua 

nilai signifikansinya lebih dari 0,05 sehingga semua data tersebut 

berdistribusi normal. Jika data berdistribusi normal, maka uji prasyatat 

selanjutnya adalah uji homogenitas. Berikut ini adalah hasil dari uji 

homogenitas. 

 

Tabel 5.14 Uji Homogenitas Data N-Gain Kemampuan Penalaran 

Matematis Berdasarkan KAM 

Test of Homogeneity of Variances 

Gain_TSR   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.715 2 58 .494 
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Nilai signifikansi adalah 0,494 lebih dari 0,05 sehingga sebaran data 

tersebut homogen. Jika data berdistribusi normal dan homogen, maka analisis 

yang digunakan adalah statistika parametris. Selanjutnya adalah uji 

perbandingan peningkatan kemampuan penalaran antara kelompok unggul, 

sedang, dan asor yang sudah diberikan pembelajaran e-learning berbantuan 

program maple. Kemudian analisis uji statistika parametris yang digunakan 

adalah Anova satu jalur dan dua jalur. Anova satu jalur digunakan untuk 

mengetahui perbandingan ketiga kelompok sekaligus, dan anova dua jalur 

untuk mengetahui perbandingan antar dua kelompok. Berikut ini adalah hasil 

dari analisis anova satu jalur. 

 

Tabel 5.15 Uji Anova Satu Jalur Data N-Gain Kemampuan Penalaran 

Matematis 

ANOVA 

Gain_TSR   

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups .032 2 .016 2.384 .101 

Within Groups .393 58 .007   

Total .425 60    

 

Berdasarkan analisis Anova satu jalur, nilai signifikansinya = 0,101 > 

0.05 sehingga H0 diterima, yaitu tidak terdapat perbedaan peningkatan yang 

signifikan kemampuan penalaran matematis antara mahasiswa calon guru 

kelompok unggul, sedang, dan asor yang memperoleh pembelajaran dengan 

e-learning berbantuan Program Maple. Untuk mengetahui perbandingan antar 

dua kelompoknya, maka dilakukan analisis anova dua jalur. Berikut ini 

adalah hasil dari analisis anova dua jalur. 
 

Tabel 5.16 Uji Anova Dua jalur Data N-Gain Kemampuan Penalaran 

Matematis Berdasarkan KAM 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Gain_UAS   

Tukey HSD   

(I) (J) Mean Std. Sig. 95% Confidence Interval 
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Kelas_U

AS 

Kelas_U

AS 

Difference 

(I-J) 

Error 

Lower Bound Upper Bound 

Unggul Sedang .01500 .02603 .833 -.0476 .0776 

Asor .06655 .03238 .108 -.0113 .1444 

Sedang Unggul -.01500 .02603 .833 -.0776 .0476 

Asor .05155 .02753 .156 -.0147 .1178 

Asor Unggul -.06655 .03238 .108 -.1444 .0113 

Sedang -.05155 .02753 .156 -.1178 .0147 

Berikut ini adalah penjelasan analisis anova dua jalur: 

1) Baris pertama (Kelompok Unggul dan Kelompok Sedang) 

Nilai sig = 0,833 lebih dari 0,05. Berarti Ha ditolak dan H0 

diterima, maka tidak terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan 

kemampuan penalaran matematis antara mahasiswa kelompok unggul dan 

kelompok sedang. Mean difference (Unggul - Sedang) = positif 0,015, 

artinya rata-rata skor kelompok unggul > kelompok sedang, hanya saja 

tidak signifikan dan hanya berlaku untuk mahasiswa angkatan itu saja. 

2) Baris kedua (Kelompok Unggul dan Kelompok Asor) 

Nilai sig = 0,108 lebih dari 0,05. Berarti Ha ditolak dan H0 

diterima, maka tidak terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan 

kemampuan penalaran matematis antara mahasiswa kelompok unggul dan 

kelompok asor. Mean difference (Unggul - Asor) = positif 0,06655, artinya 

rata-rata skor kelompok unggul > kelompok asor, hanya saja tidak 

signifikan dan hanya berlaku untuk mahasiswa angkatan itu saja. 

3) Baris keempat (Kelompok Sedang dan Kelompok Asor) 

Nilai sig = 0,156 lebih dari 0,05. Berarti Ha ditolak dan H0 

diterima, maka tidak terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan 

kemampuan penalaran matematis antara mahasiswa kelompok sedang dan 

kelompok asor. Mean difference (Sedang-Asor) = positif 0,05155, artinya 

rata-rata skor kelompok sedang > kelompok asor, hanya saja tidak 

signifikan dan hanya berlaku untuk mahasiswa angkatan itu saja. 

Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis 
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1. Menganalisis perbedaan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa 

calon guru matematika sebelum dan sesudah memperoleh pembelajaran 

melalui e-learning berbantuan maple 

Pada bagian pertama, sebelum dilakukan analisis perbedaan 

kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon guru matematika 

sebelum dan sesudah memperoleh pembelajaran melalui e-learning 

berbantuan maple, terlebih dahulu dilakukan analisis statistika deskriptif dari 

data pretest, dan posttest untuk dicari ukuran-ukuran statistika deskriptifnya. 

Berikut ini adalah hasil analisis statistika deskriptif. 

Tabel 5.17 Statistik Deskriptif Data Pretest, dan Posttest  

Kemampuan Komunikasi Matematis 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretes Komunikasi 61 0 8 2.90 2.014 

Postes Komunikasi 61 6 13 10.18 1.866 

Valid N (listwise) 61     

Keterangan: SMI = 13, KKM = 69 (skala 100) ≡ 2,76 (skala 4) 

Berdasarkana analisis statistika deskriptif dengan menggunakan SPSS, 

diperoleh nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari 

pengumpulan data pretest, dan posttest. 

Rata-rata skor pretest = 2,90 jika dikonversi ke dalam nilai pada skala 

100, maka nilainya adalah 22,31. Standar deviasinya 2,014 sehingga 

penyebaran skor pretestnya-nya sebesar 2,014 dari nilai rata-rata, dengan skor 

terendahnya adalah 0, dan skor tertingginya adalah 8. 

Rata-rata skor posttest = 10,18 jika dikonversi ke dalam nilai pada skala 

100, maka nilainya adalah 78,31. Standar deviasinya 1,866 sehingga 

penyebaran skor posttestnya-nya sebesar 1,866 dari nilai rata-rata, dengan 

skor terendahnya adalah 6, dan skor tertingginya adalah 13. 

Jika dilihat secara deskriptif, nilai postest lebih tinggi daripada pretest. 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah perbedaan kedua nilai tersebut 

signifikan atau tidak dan analisis apa yang digunakan (analisis statistika 
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parametris atau non parametris), maka dilakukan uji normalitas data untuk 

mengetahui analisis selanjutnya. Berikut ini adalah hasil uji normalitas data 

 

 

Tabel 5.18 Uji Normalitas Data Pretes, dan Postest 

Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai Pretes .214 61 .000 .913 61 .000 

Postes .245 61 .000 .884 61 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Nilai signifikansi pretest, dan posttest masing-masing adalah 0,000, dan 

0,000. Semua nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga data tersebut tidak 

berdistribusi normal. Karena data tidak berdistribusi normal, maka analisis 

yang digunakan adalah statistika non parametris. Selanjutnya adalah uji 

perbandingan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon guru 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan e-learning berbantuan program 

maple, sehingga analisis uji statistika non parametris yang digunakan adalah 

Uji Wilcoxon. 

Tabel 5.19 Uji Wilcoxon Data Pretest-Posttest 

Kemampuan Komunikasi Matematis 

Test Statistics
a
 

 

Pretes Komunikasi - Postes 

Komunikasi 

Z -6.808
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Berdasarkan analisis Uji Wilcoxon, nilai signifikansinya = 0,000 < 0.05 

sehingga Ha diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon guru sebelum dan 

sesudah diberikan pembelajaran dengan e-learning berbantuan Program 

Maple. Dalam hal ini kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon 

guru setelah memperoleh pembelajaran dengan e-learning berbantuan 
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Program Maple lebih baik daripada sebelum memperoleh pembelajaran 

tersebut. 

2. Menganalisis kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon guru 

matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-learning 

berbantuan maple berdasarkan Kemampuan Awal Matematika (KAM: 

unggul, sedang, asor) 

Sebelum dilakukan analisis kemampuan komunikasi matematis 

mahasiswa calon guru matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-

learning berbantuan maple berdasarkan Kemampuan Awal Matematika 

(KAM: unggul, sedang, asor), terlebih dahulu dilakukan analisis statistika 

deskriptif dari data posttest berdasarkan KAM untuk dicari ukuran-ukuran 

statistika deskriptifnya. Berikut ini adalah hasil analisis statistika deskriptif 

Tabel 5.20 Statistik Deskriptif Data Posttest Kemampuan  

Komunikasi Matematis Berdasarkan KAM 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Post_Kom_U 12 8 13 11.00 1.706 

Post_Kom_S 37 8 13 10.32 1.733 

Post_Kom_A 12 6 12 8.92 1.929 

Valid N (listwise) 12     

Berdasarkana analisis statistika deskriptif dengan menggunakan SPSS, 

diperoleh nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari 

pengumpulan data posttest berdasarkan KAM. Rata-rata skor posttest 

kelompok unggul = 11, sedang = 10,32, dan asor = 8,92. Standar deviasi 

kelompok unggul = 1,706 < sedang = 1,733, dan < asor = 1,929 sehingga 

penyebaran skor posttest kelompok unggul terhadap rata-rata labih baik 

daripada kelompok sedang, dan asor.  

Jika dilihat secara deskriptif, rata-rata skor posttest kelompok unggul > 

kelompok sedang > kelompok asor. Selanjutnya untuk mengetahui apakah 

perbedaan kelompok tersebut signifikan atau tidak dan analisis apa yang 

digunakan (analisis statistika parametris atau non parametris), maka 
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dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui analisis selanjutnya. Berikut 

ini adalah hasil uji normalitas data. 

 

Tabel 5.21 Uji Normalitas Data Posttest Kemampuan Komunikasi 

Matematis Berdasarkan KAM 

Tests of Normality 

 

KAM 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Post_

Kom 

Unggul .304 12 .003 .869 12 .064 

Sedang .318 37 .000 .812 37 .000 

Asor .151 12 .200
*
 .927 12 .351 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Nilai signifikansi masing-masing kelompok adalah 0,064, 0,000 dan 

0,351. Terdapat nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 sehingga data 

tersebut tidak berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka 

analisis selanjutnya adalah statistika non parametris, yaitu uji Kruskall-Wallis 

 

Tabel 5.22 Analisis Kruskal-Wallis Satu jalur Data Posttest Kemampuan  

Komunikasi Matematis Berdasarkan KAM 

Ranks 

 
KAM N Mean Rank 

Post-Komunikasi Tinggi 12 38.63 

Sedang 37 32.00 

Rendah 12 20.29 

Total 61  
   

Test Statistics
a,b

 

 

Kemampuan 

Komunikasi 

Chi-Square 7.188 

Df 2 

Asymp. Sig. .027 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: KAM 
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Berdasarkan analisis Anova satu jalur, nilai signifikansinya = 0,027 < 

0.05 sehingga Ha diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan 

kemampuan komunikasi matematis antara mahasiswa calon guru kelompok 

unggul, sedang, dan asor yang memperoleh pembelajaran dengan e-learning 

berbantuan Program Maple. Untuk mengetahui perbandingan antar dua 

kelompoknya, maka dilakukan analisis anova dua jalur. Berikut ini adalah 

hasil dari analisis anova dua jalur. 

Tabel 5.23 Analisis Mann Whitney Perbandingan Data Posttest 

Kemampuan Komunikasi Matematis Berdasarkan  

KAM (Unggul-Sedang) 

Ranks 

 KAM N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest Unggul 12 29.17 350.00 

Sedang 37 23.65 875.00 

Total 49   

 

Test Statistics
a
 

 Posttest 

Mann-Whitney U 172.000 

Wilcoxon W 875.000 

Z -1.215 

Asymp. Sig. (2-tailed) .224 

a. Grouping Variable: KAM 

Nilai sig = 0,334 lebih dari 0,05. Berarti Ha ditolak dan H0 diterima, 

maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan komunikasi 

matematis antara mahasiswa kelompok unggul dan kelompok sedang. Mean 

rank kelompok unggul > kelompok sedang, hanya saja tidak signifikan dan 

hanya berlaku untuk mahasiswa angkatan itu saja. 
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Tabel 5.24 Analisis Mann Whitney Perbandingan Data Posttest 

Kemampuan Komunikasi Matematis Berdasarkan KAM (Unggul-Asor) 

Ranks 

 KAM N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest Unggul 12 15.96 191.50 

Asor 12 9.04 108.50 

Total 24   

 

Test Statistics
b
 

 Posttest 

Mann-Whitney U 30.500 

Wilcoxon W 108.500 

Z -2.449 

Asymp. Sig. (2-tailed) .014 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .014
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: KAM 

 

Nilai sig = 0,014 kurang dari 0,05. Berarti H0 ditolak dan Ha diterima, 

maka terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan komunikasi matematis 

antara mahasiswa kelompok unggul dan kelompok asor. Mean rank 

kelompok unggul > kelompok asor, artinya kemampuan komunikasi 

matematis kelompok unggul lebih baik daripada kelompok asor. 

Tabel 5.25 Analisis Mann Whitney Perbandingan Data Posttest 

Kemampuan Komunikasi Matematis Berdasarkan KAM (Sedang-Asor) 

Ranks 

 KAM N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest Sedang 37 27.35 1012.00 

Asor 12 17.75 213.00 
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Ranks 

 KAM N Mean Rank Sum of Ranks 

Posttest Sedang 37 27.35 1012.00 

Asor 12 17.75 213.00 

Total 49   

 

Test Statistics
a
 

 Posttest 

Mann-Whitney U 135.000 

Wilcoxon W 213.000 

Z -2.111 

Asymp. Sig. (2-tailed) .035 

a. Grouping Variable: KAM 

 

Nilai sig = 0,035 kurang dari 0,05. Berarti H0 ditolak dan H a diterima, 

maka terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan komunikasi matematis 

antara mahasiswa kelompok sedang dan kelompok asor. Mean rank 

kelompok sedang > kelompok asor, artinya kemampuan komunikasi 

matematis kelompok sedang lebih baik daripada kelompok asor. 

3. Menganalisis peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

mahasiswa calon guru matematika yang memperoleh pembelajaran 

melalui e-learning berbantuan maple berdasarkan Kemampuan Awal 

Matematika (KAM: unggul, sedang, asor) 

Sebelum dilakukan analisis peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis mahasiswa calon guru matematika yang memperoleh pembelajaran 

melalui e-learning berbantuan maple berdasarkan Kemampuan Awal 

Matematika (KAM: unggul, sedang, asor), terlebih dahulu dilakukan analisis 

statistika deskriptif dari data N-Gain untuk dicari ukuran-ukuran statistika 

deskriptifnya. Berikut ini adalah hasil analisis statistika deskriptif 

Tabel 5.26 Statistik Deskriptif Data N-Gain Kemampuan Komunikasi 

Matematis 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

N-Gain Komunikasi 61 .03 .18 .1162 .03536 

Valid N (listwise) 61     

Berdasarkan analisis statistika deskriptif, rata-rata N-Gain = 0,1162. 

Kriteria peningkatannya ada pada kategori rendah. Standar deviasinya 

0,03536 sehingga penyebaran N-gain-nya tidak jauh dari nilai rata-rata N-

Gain, dengan nilai terendahnya adalah 0,03 (kategori peningkatan rendah), 

dan nilai tertingginya adalah 0,18 (kategori peningkatannya rendah). 

Selanjutnya akan dianalisis apakah peningkatan tersebut signifikan pada 

kategori rendah dengan nilai peningkatan = 0,1162. Maka diakukan analisis 

statistika inferensial, tetapi dilakukan uji normalitas dahulu sebagai prasyarat. 

Tabel 5.27 Uji Normalitas Data N-Gain Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai 
N-Gain .127 61 .015 .957 61 .032 

a. Lilliefors Significance Correction 

Nilai signifikansi data N-Gain adalah 0,032 < 0,05, artinya data N-Gain 

tersebut tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu analisis yang digunakan 

adalah statistika non parametris. Akan tetapi untuk mengetahui apakah nilai 

N-Gain tersebut signifikan atau tidak pada nilai 0,116 maka kita dapata 

menggunakan one sample t-test. 

Tabel 5.28 One Sample T-test Data N-Gain Kemampuan Komunikasi 

Matematis  

One-Sample Test 

 Test Value = 0.116                                    
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T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

N-Gain .051 60 .960 .000 .00 .01 

Berdasarkan hasil analisis one sample t-test Data N-Gain Komunikasi, 

diperoleh nilai signifkansinya = 0,960 > 0.05 sehingga sehingga H0 diterima, 

yaitu rata-rata peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa 

setelah diberikan pembelajaran dengan e-learning berbantuan Program Maple 

meningkat secara signifikan sebesar 0.1162. Berdasarkan kriteria Hake 

(1999) bahwa peningkatan mahasiswa tersebut berada pada kategori rendah. 

Selanjutnya dianalisis ukuran-ukuran statistika deskriptif dari data N-Gain 

berdasarkan KAM. Berikut ini adalah hasil dari analisis statistika 

deskriptifnya. 

Tabel 5.29 Statistik Deskriptif Data N-Gain Kemampuan Komunikasi 

Matematis Berdasarkan KAM 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

N-Gain_Unggul 12 .03 .12 .0833 .02774 

N-Gain_Sedang 37 .08 .17 .1216 .03262 

N-Gain_Asor 12 .08 .18 .1325 .03166 

Valid N (listwise) 12     

Berdasarkana analisis statistika deskriptif dengan menggunakan SPSS, 

diperoleh nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari 

pengumpulan data N-Gain berdasarkan KAM. Rata-rata N-Gain kelompok 

unggul = 0,0833, sedang = 0,1216, dan asor = 0,1325 . Standar deviasi 

kelompok unggul = 0,02774, sedang = 0,03262, dan asor = 0,03166 sehingga 

penyebaran nilai N-Gain kelompok unggul terhadap rata-rata labih baik 

daripada kelompok sedangl, dan asor.  

Jika dilihat secara deskriptif, Nilai N-Gain kelompok unggul > 

kelompok asor > kelompok sedang. Selanjutnya untuk mengetahui apakah 

perbedaan kelompok tersebut signifikan atau tidak dan analisis apa yang 
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digunakan (analisis statistika parametris atau non parametris), maka 

dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui analisis selanjutnya. Berikut 

ini adalah hasil uji normalitas data. 

 

 

Tabel 5.30 Uji Normalitas Data N-Gain Kemampuan Komunikasi 

Matematis Berdasarkan KAM 

Tests of Normality 

 

KAM 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

N-Gain Unggul .226 12 .091 .915 12 .250 

Sedang .180 37 .004 .874 37 .001 

Asor .177 12 .200
*
 .948 12 .615 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas, terdapat nilai signifikansi N-

Gain yaitu kelompok sedang yang nilai signifikansinya kurang dari 0,05 

sehingga data tidak berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal 

dan akan dilakukan analisis perbandingan kemampuan komunikasi matematis 

antara kelompok unggul, sedang, dan asor, maka analisis yang digunakan 

adalah statistika non parametris yaitu Analisis Kruskal-Wallis Satu jalur. 

 

Tabel 5.31 Analisis Kruskal-Wallis Satu jalur Data N-Gain Kemampuan 

Komunikasi Matematis Berdasarkan KAM 

Ranks 

 
KAM N Mean Rank 

N-Gain Tinggi 12 15.08 

Sedang 37 33.54 

Rendah 12 39.08 

Total 61  

Test Statistics
a,b

 

 Gain 

Chi-Square 13.074 
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Df 2 

Asymp. Sig. .001 

a. Kruskal Wallis Test 

  b. Grouping Variable: KAM 

Berdasarkan analisis Kruskal-Wallis Satu jalur, nilai signifikansinya = 

0,001 < 0.05 sehingga Ha diterima, yaitu terdapat perbedaan peningkatan 

yang signifikan kemampuan komunikasi matematis antara mahasiswa calon 

guru kelompok unggul, sedang, dan asor yang memperoleh pembelajaran 

dengan e-learning berbantuan Program Maple. Untuk mengetahui 

perbandingan antar dua kelompoknya, maka dilakukan analisis Mann 

Whitney. Berikut ini adalah hasil dari analisis Mann Whitney. 

Tabel 5.32 Analisis Mann Whitney Perbandingan Data N-Gain 

Kemampuan Komunikasi Matematis Berdasarkan  

KAM (Unggul-Sedang) 

Ranks 

 KAM N Mean Rank Sum of Ranks 

N-Gain Unggul 12 13.67 164.00 

Sedang 37 28.68 1061.00 

Total 49   

 

Test Statistics
a
 

 N-Gain 

Mann-Whitney U 86.000 

Wilcoxon W 164.000 

Z -3.197 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 

a. Grouping Variable: KAM 

 

Nilai sig = 0,001 kurang dari 0,05. Berarti H0 ditolak dan H a diterima, 

maka terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan kemampuan 

komunikasi matematis antara mahasiswa kelompok unggul dan kelompok 

sedang. Mean rank kelompok unggul > kelompok sedang, artinya 
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peningkatan kemampuan komunikasi matematis kelompok unggul lebih baik 

daripada kelompok sedang. 

 

 

 

Tabel 5.33 Analisis Mann Whitney Perbandingan Data N-Gain 

Kemampuan Komunikasi Matematis Berdasarkan KAM (Unggul-Asor) 

Ranks 

 KAM N Mean Rank Sum of Ranks 

N-Gain Unggul 12 7.92 95.00 

Asor 12 17.08 205.00 

Total 24   

 

Test Statistics
b
 

 N-Gain 

Mann-Whitney U 17.000 

Wilcoxon W 95.000 

Z -3.197 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: KAM 

 

Nilai sig = 0,001 kurang dari 0,05. Berarti H0 ditolak dan H a diterima, 

maka terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan kemampuan 

komunikasi matematis antara mahasiswa kelompok unggul dan kelompok 

asor. Mean rank kelompok unggul > kelompok asor, artinya peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis kelompok unggul lebih baik daripada 

kelompok asor. 

Tabel 5.34 Analisis Mann Whitney Perbandingan Data N-Gain 

Kemampuan Komunikasi Matematis Berdasarkan KAM (Sedang-Asor) 
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Ranks 

 KAM N Mean Rank Sum of Ranks 

N-Gain Sedang 37 23.86 883.00 

Asor 12 28.50 342.00 

Total 49   

 

Test Statistics
a
 

 N-Gain 

Mann-Whitney U 180.000 

Wilcoxon W 883.000 

Z -.985 

Asymp. Sig. (2-tailed) .324 

a. Grouping Variable: KAM 

 

Nilai sig = 0,324 lebih dari 0,05. Berarti Ha ditolak dan H0 diterima, 

maka tidak terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan kemampuan 

komunikasi matematis antara mahasiswa kelompok sedang dan kelompok 

asor. Mean rank kelompok sedang > kelompok asor, hanya saja tidak 

signifikan dan hanya berlaku untuk mahasiswa angkatan itu saja 

 

Analisis Data Kemandirian Belajar 

Menganalisis kemandirian belajar mahasiswa calon guru matematika 

yang memperoleh pembelajaran melalui e-learning berbantuan maple 

Pada bagian pertama, sebelum dilakukan analisis kemandirian belajar 

mahasiswa calon guru matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-

learning berbantuan maple, terlebih dahulu dilakukan analisis statistika 

deskriptif dari data angket yang sudah dikonversi ke dalam skala scale 

(interval/rasio) untuk dicari ukuran-ukuran statistika deskriptifnya. Berikut ini 

adalah hasil analisis statistika deskriptif. 

Tabel 5.35 Statistik Deskriptif Data Angket Kemandirian Belajar 

Descriptive Statistics 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SRL 61 77.60 116.40 95.4574 11.35724 

Valid N 

(listwise) 

61 
    

Berdasarkan analisis statistika deskriptif dengan menggunakan SPSS, 

diperoleh nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari 

pengumpulan data angket. Jika dilihat secara deskriptif, rata-rata kemandirian 

belajar mahasiswa adalah 95,46 dan jika dikonversi ke dalam skala persentase 

maka nilainya adalah 79,5%, artinya kriteris kemandirian belajarnya adalah 

baik.  

Selanjutnya untuk mengetahui apakah kriteria kemandirin belajar 

tersebut signifikan atau tidak, maka akan dilakukan uji statistika inferensial, 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui analisis 

statistika parametris atau non parametris yang digunakan. Berikut ini adalah 

hasil uji normalitas data 

Tabel 5.36 Uji Normalitas Data Angket Kemandirian Belajar 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

SRL .081 61 .200
*
 .970 61 .147 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

Nilai signifikansi data angket tersebut adalah 0,147 lebih dari 0,05 

sehingga data tersebut berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal, 

maka analisis yang digunakan adalah statistika parametris. Selanjutnya adalah 

one sample t-test 

Tabel 5.38 One Sample T-Test Data Angket Kemandirian Belajar 

Mahasiswa 

One-Sample Test 

 

Test Value = 95.46 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 
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SRL -.002 60 .999 -.00262 -2.9113 2.9061 

Berdasarkan hasil analisis one sample t-test data angket kemandirian 

belajar mahasiswa, diperoleh nilai signifkansinya = 0,999 > 0.05 sehingga 

sehingga H0 diterima, yaitu rata-rata kemandirian belajar mahasiswa setelah 

diberikan pembelajaran dengan e-learning berbantuan Program Maple secara 

signifikan sebesar 95.46. Berdasarkan kriteria Purwanto (1994) bahwa 

kemandirian belajar mahasiswa tersebut berada pada kategori baik.  

 

Menganalisis asosiasi (hubungan) antara kemampuan penalaran, 

komunikasi dan Self-Regulated Learning (SRL) 

Analisis asosiasi (hubungan) antara kemampuan penalaran, komunikasi 

dan Self-Regulated Learning adalah dengan menggunakan Pearson 

Correlation. Sebelumnya jenis data ratio dikonversi terlebih dahulu menjadi 

jenis data interval. Berikut ini adalah hasil analisis dari asosiasi (hubungan) 

antara kemampuan penalaran, komunikasi dan SRL. 

Tabel 5.39 Asosiatif antara Kemampuan Komunikasi Matematis dengan  

Kemandirian Belajar 

Correlations 

 Penalaran Komunikasi SRL 

Penalaran Pearson Correlation 1 .592
**
 .667

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 61 61 61 

Komunikasi Pearson Correlation .592
**
 1 .462

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 61 61 61 

SRL Pearson Correlation .667
**
 .462

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 61 61 61 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan analisis Pearson Correlation, nilai signifikansi antara 

penalaran dan komunikasi adalah 0,000 < 0,05, artinya Ha diterima yaitu 

terdapat hubungan yang signifikan antara penalaran dan komunikasi. Adapun 
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nilai koefisien korelasinya adalah 0,592, jika diinterpretasikan maka 

hubungannya positif dan ada pada kategori sedang.  

Nilai signifikansi antara penalaran dan SRL adalah 0,000 < 0,05, 

artinya Ha diterima yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara penalaran 

dan SRL. Adapun nilai koefisien korelasinya adalah 0,667, jika 

diinterpretasikan maka hubungannya positif dan ada pada kategori kuat. 

Nilai signifikansi antara komunikasi dan SRL adalah 0,000 < 0,05, 

artinya Ha diterima yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara 

komunikasi dan SRL. Adapun nilai koefisien korelasinya adalah 0,462, jika 

diinterpretasikan maka hubungannya positif dan ada pada kategori sedang. 

5.2 Pembahasan 

Pembahasan terhadap hasil penelitian ini dilakukan berdasarkan 

beberapa temuan yang dianalisis dari kemampuan penalaran matematis, 

komunikasi matematis dan kemandirian belajar mahasiswa, kemudian 

dikaitkan dengan hasil penelitian terdahulu dan teori-teori yang mendukung. 

Berikut ini diuraikan hasil penelitian berdasarkan masing-masing variabel 

tersebut. 

1. Kemampuan Penalaran Matematis Mahasiswa 

Berdasarkan analisis terhadap hasil setelah penelitian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan penalaran 

matematis mahasiswa calon guru sebelum dan sesudah diberikan 

pembelajaran dengan e-learning berbantuan Program Maple. Dalam hal ini 

kemampuan penalaran matematis mahasiswa calon guru setelah memperoleh 

pembelajaran dengan e-learning berbantuan Program Maple lebih baik 

daripada sebelum memperoleh pembelajaran tersebut. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa mahasiswa yang memperoleh pembelajaran dengan e-

learning berbantuan Program Maple dapat membantu mahasiswa dalam 

mencapai kemampuan penalaran matematis yang lebih baik setelah 

pembelajaran berlangsung, hal tersebut terlihat dari hasil pengerjaan 

mahasiswa dalam menjawa soal-soal tes kemampuan penalaran matematis. 

Berikut ini adalah contoh salah satu soal penalaran matematis. 
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Gambar 5.1 Penyelesaian Soal Postest Penalaran 

Pada soal tersebut, pada saat pretest banyak mahasiswa yang tidak dapat 

menjawab pertanyaan tersebut, bahkan tidak di isi sama sekali, termasuk oleh 

mahasiswa yang bersangkutan yang ada dalam gambar. Hal tersebut 

menandakan sebelum diberikan perlakuan pembelajaran yang diberikan, 

mahasiswa kesulitan bernalar untuk menjawab soal itu, artinya beberapa 

mahasiswa mempunyai kemampuan penalaran yang kurang baik. Tetapi 

setelah perlakuan pembelajaran diberikan, mahasiswa mampu menjawab soal 

itu dengan baik, benar, bahkan tepat. Seperti contoh gambar penyelesaiaan 

salah satu  mahasiswa tersebut. Hal tersebut menandakan setelah diberikan 

perlakuan pembelajaran yang diberikan, mahasiswa mampu bernalar untuk 

menjawab soal itu, artinya mahasiswa mempunyai kemampuan penalaran yang 

lebih baik daripada sebelum pembalajaran. 

Kemudian jika dilihat dari Kemampuan Awal Matematika (KAM), 

terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan penalaran matematis antara 

mahasiswa calon guru kelompok unggul, sedang, dan asor yang memperoleh 

pembelajaran dengan e-learning berbantuan Program Maple. Kemampuan 

penalaran mahasiswa kelompok unggul > kelompok sedang > kelompok asor. 

Kategori kemampuan awal ini mempunya keterkaitan dengan hasil akhirnya 

dimana memang kelompok yang sudah dinyatakan unggul dari awal lebih baik 

daripada kelompok sedang, dan kelompok sedang lebih baik daripada 

kelompok asor. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Madio (2016) yang 
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menyatakan bahwa, “rata-rata tes akhir kemampuan penalaran untuk kelompok 

unggul, sedang, dan asor berturut-turut sebesar 16.66, 15.10, dan 11.55 yang 

artinya bahwa kemampuan penalaran matematis kelompok unggul lebih besar 

dari pada kelompok sedang dan kelompok sedang lebih besar dari pada 

kelompok asor”. 

Selanjutnya, peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa 

setelah diberikan pembelajaran dengan e-learning berbantuan Program Maple 

meningkat secara signifikan dan berada pada kategori sedang. Kemudian jika 

dilihat dari KAM, tidak terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan 

kemampuan penalaran matematis antara mahasiswa calon guru kelompok 

unggul, sedang, dan asor yang memperoleh pembelajaran dengan e-learning 

berbantuan Program Maple. Secara deskriptif, kelompok unggul > kelompok 

sedang > kelompok aasor, hanya saja secara inferensial tidak signifikan. Hal 

tersebut disebabkan karena semua kelompok mempunya rata-rata peningkatan 

yang tidak berbeda jauh, dapat dilihat dari analisis statistika deskriptif. 

Kemudian nilai standar deviasinya pun tidak berbeda jauh, yang artinya 

sebaran data peningkatan baik kelompok unggul, sedang, dan asor terhadap 

nilai rata-ratanya hampir sama. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Yuni 

(2018) yang menyatakan bahwa, “data peningkatan kemampuan penalaran 

kelompok unggul, sedang, dan asor berturut-turut sebesar 0.667, 0.538, dan 

0.301 yang artinya peningkatan kemampuan penalaran matematis kelompok 

unggul lebih besar daripada kelompok sedang dan kelompok sedang lebih 

besar daripada kelompok asor tapi perbedaannya tidak signifikan”. 

2. Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa 

Berdasarkan analisis terhadap hasil setelah penelitian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan komunikasi 

matematis mahasiswa calon guru sebelum dan sesudah diberikan pembelajaran 

dengan e-learning berbantuan Program Maple. Dalam hal ini kemampuan 

komunikasi matematis mahasiswa calon guru setelah memperoleh 

pembelajaran dengan e-learning berbantuan Program Maple lebih baik 

daripada sebelum memperoleh pembelajaran tersebut. Hal tersebut 
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menjelaskan bahwa mahasiswa yang memperoleh pembelajaran dengan e-

learning berbantuan Program Maple dapat membantu mahasiswa dalam 

mencapai kemampuan komunikasi matematis yang lebih baik setelah 

pembelajaran berlangsung, hal tersebut terlihat dari hasil pengerjaan 

mahasiswa dalam menjawa soal-soal tes kemampuan komunikasi matematis. 

Berikut ini adalah contoh soal komunikasi matematis. 
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Gambar 5.2 Penyelesaian Soal Posttest Komunikasi Mathematical Drawing 

(2a), Written Text (2b), Mathematical Expression (8a) 

Pada soal tersebut, pada saat pretest beberapa mahasiswa ada yang tidak 

dapat menjawab pertanyaan tersebut, termasuk oleh mahasiswa yang 

bersangkutan yang ada dalam gambar. Hal tersebut menandakan sebelum 

diberikan perlakuan pembelajaran yang diberikan, mahasiswa kesulitan 

menuliskan ide dan mengekpresikan matematikanya serta kesulitan juga 

dalam menggambar untuk menjawab soal itu, artinya beberapa mahasiswa 

mempunyai kemampuan komunikasi yang kurang baik. Tetapi setelah 

diberikan perlakuan pembelajaran, mahasiswa mampu menjawab soal itu 

dengan baik, benar, bahkan tepat. Seperti contoh gambar penyelesaiaan salah 

satu  mahasiswa tersebut. Hal tersebut menandakan setelah diberikan 

perlakuan pembelajaran yang diberikan, mahasiswa mampu menuliskan ide 

dan mengekpresikan matematikanya serta mampu juga dalam menggambar 

untuk menjawab soal itu, artinya mahasiswa mempunyai kemampuan 

komunikasi yang lebih baik daripada sebelum pembalajaran. 

Kemudian jika dilihat dari Kemampuan Awal Matematika (KAM), 

terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan komunikasi matematis antara 

mahasiswa calon guru kelompok unggul, sedang, dan asor yang memperoleh 

pembelajaran dengan e-learning berbantuan Program Maple. Dari hasil 

analiss perbandingan antara dua kelompok diperoleh hasil yaitu: (1) Tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan komunikasi matematis antara 
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mahasiswa kelompok unggul dan kelompok sedang. Mean rank kelompok 

unggul > kelompok sedang, hanya saja tidak signifikan dan hanya berlaku 

untuk mahasiswa angkatan itu saja; (2) Terdapat perbedaan yang signifikan 

kemampuan komunikasi matematis antara mahasiswa kelompok unggul dan 

kelompok asor. Mean rank kelompok unggul > kelompok asor, artinya 

kemampuan komunikasi matematis kelompok unggul lebih baik daripada 

kelompok asor; (3) Terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan 

komunikasi matematis antara mahasiswa kelompok sedang dan kelompok 

asor. Mean rank kelompok sedang > kelompok asor, artinya kemampuan 

komunikasi matematis kelompok sedang lebih baik daripada kelompok asor. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Azmi (2017) yang yang menyatakan bahwa, 

“rata-rata tes akhir kemampuan komunikasi untuk kelompok unggul, sedang, 

dan asor berturut-turut sebesar 12.36, 9.57, dan 7.75 yang artinya bahwa 

kemampuan komunikasi matematis kelompok unggul lebih besar dari pada 

kelompok asor dan kelompok sedang lebih besar dari pada kelompok asor”. 

Selanjutnya, peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

mahasiswa setelah diberikan pembelajaran dengan e-learning berbantuan 

Program Maple meningkat secara signifikan dan berada pada kategori rendah. 

Kemudian jika dilihat dari KAM, tidak terdapat perbedaan peningkatan yang 

signifikan kemampuan penalaran matematis antara mahasiswa calon guru 

kelompok unggul, sedang, dan asor yang memperoleh pembelajaran dengan 

e-learning berbantuan Program Maple. Dari hasil analiss perbandingan antara 

dua kelompok diperoleh hasil yaitu: (1) Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan kemampuan komunikasi matematis antara mahasiswa kelompok 

unggul dan kelompok sedang. Mean rank kelompok unggul > kelompok 

sedang, hanya saja tidak signifikan dan hanya berlaku untuk mahasiswa 

angkatan itu saja; (2) Terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan 

komunikasi matematis antara mahasiswa kelompok unggul dan kelompok 

asor; (3) Terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan komunikasi 

matematis antara mahasiswa kelompok sedang dan kelompok asor. Mean 

rank kelompok sedang > kelompok asor, artinya kemampuan komunikasi 
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matematis kelompok sedang lebih baik daripada kelompok asor. Hal ini 

sesuai dengan penelitian dari Muslimahayati (2019) yang menyatakan bahwa, 

“data peningkatan kemampuan penalaran kelompok unggul, sedang, dan asor 

berturut-turut sebesar 0.57, 0.58, dan 0.46 yang artinya peningkatan 

kemampuan penalaran matematis kelompok unggul tidak berbeda secara 

signifikan dengan kelompok sedang, peningkatan kelompok unggul lebih 

besar dari pada kelompok asor, dan peningkatan kelompok sedang lebih besar 

dari pada kelompok asor”.  

3. Kemandirian Belajar Mahasiswa 

Rata-rata kemandirian belajar mahasiswa setelah diberikan 

pembelajaran dengan e-learning berbantuan Program Maple secara signifikan 

berada pada kategori baik. Hasil penelitian tersebut sesuai Munir (2008, hlm. 

205) yang menyatakan bahwa “Dalam pembelajaran e-learning (maple) 

peserta didik tidak bergantung sepenuhnya kepada pengajar, peserta didik 

belajar dengan mandiri dalam menggali ilmu pengetahuan melalui internet 

atau media teknologi informasi lainnya”.  

Kemandirian belajar menurut Sumarmo (2010) merupakan “Proses 

perancangan dan pemantauan diri yang seksama terhadap proses kognitif dan 

afektif dalam menyelesaikan tugas akademik, kemandirian belajar juga 

merupakan kesadaran individu untuk berpikir, menggunakan strategi dan 

motivasi yang berkelanjutan, serta mengevaluasi hasil belajarnya”. Ditinjau 

dari pengertian tersebut kemandirian belajar merupakan suatu proses yang 

memerlukan pembiasaan, kemauan yang kuat karena banyak didasari oleh 

faktor internal setiap individu, sehingga tidak mudah untuk dapat 

merubahnya. 

Terdapat penemuan dimana ada pernyataan negatif, akan tetapi 

banyak mahasiswa memilih sangat setuju, setuju, dan netral ketika pernyataan 

itu berbunyi, “perasaan saya cemas ketika menghadapi tugas matematika 

yang sulit”. Sehingga jumlah skor untuk pernyataan tersebut paling kecil, 

artinya masih perlu dilakukan upaya tindak lanjut kedepannya untuk 
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melakukan penelitian tentang kecemasan mahasiswa terhadap soal 

matematika yang sukar. 

Dalam hal ini program maple mempunyai peran yang penting dalam 

memfasilitasi mahasiswa untuk bisa belajar mandiri dimanapun dan kapanpun 

dengan menggunakan laptop/PC, sehingga mahasiswa akan lebih termotivasi 

karena maple memiliki fitur yang menarik dan mudah digunakan.  

Berdasarkan paparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kemandirian belajar akan kuat atau baik jika dalam pelaksanaan 

pembelajarannya menggunakan media pembelajaran. Hasil penelitian dari 

Kurniasih (2020) dengan judul “Menumbuhkan Kemandirian Belajar 

Matematika Siswa Melalui Mobile Learning Berbasis Android diperoleh data 

sebagai berikut” 

 

 

“Kesimpulan yang diperoleh dari data diatas bahwa pembelajaran dengan 

berbantuan media, maka kemandirian belajar siswa termasuk dalam kategori 

kuat.” 

4. Asosiasi (hubungan) antara Kemampuan Penalaran Matematis, 

Komunikasi Matematis dan Self-Regulated Learning (SRL) 

Berdasarkan analisis Pearson Correlation  antara penalaran matematis 

dan komunikasi matematis diperoleh hasilnya yaitu, terdapat hubungan yang 

signifikan antara penalaran matematis dan komunikasi matematis. Adapun 

koefisien korelasinya jika diinterpretasikan, maka hubungannya positif dan 

ada pada kategori sedang. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Nufus (2017) 

yang yang menyatakan bahwa, “uji korelasi antara kemampuan komunikasi 

dan kemampuan penalaran matematis sebesar 0.803 yang artinya bahwa 

korelasi antara kedua kemampuan tersebut sangatlah kuat. Lebih lanjut hasil 

KP (Koefisien Penentu) sebesar 65%, mengungkapkan bahwa besarnya 

sumbangan kemampuan penalaran matematis terhadap naik atau turunnya 
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kemampuan komunikasi matematis siswa adalah sebesar 65%. Sedangkan 

35% merupakan sumbangan dari faktor lainnya.” 

Kemudian hubungan antara penalaran matematis dan SRL diperoleh 

hasilnya yaitu, terdapat hubungan positif yang signifikan antara penalaran 

matematis dan SRL. Adapun koefisien korelasinya jika diinterpretasikan, 

maka hubungannya positif dan ada pada kategori kuat. Hal ini sesuai dengan 

penelitian dari Farhan (2020) yang menyatakan bahwa, “data uji signifikansi 

regresi antara kemandirian dengan kemampuan penalaran matematis dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,008. Signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05, 

hal ini menunjukkan bahwa kemandirian belajar secara signifikan 

memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan penalaran matematis 

siswa”. 

Kemudian hubungan antara komunikasi matematis dan SRL diperoleh 

hasilnya yaitu, terdapat hubungan positif yang signifikan antara komunikasi 

matematis dan SRL. Adapun koefisien korelasinya jika diinterpretasikan, 

maka hubungannya positif dan ada pada kategori sedang. Hal ini sesuai 

dengan penelitian dari Kurnia (2018) yang menyatakan bahwa, “data uji 

korelasi antara kemampuan komunikasi dan kemampuan penalaran matematis 

sebesar 0.653 yang artinya bahwa korelasi antara kedua kemampuan tersebut 

berada dalam kategori sedang. Lebih lanjut hasil KP (Koefisien Penentu) 

sebesar 42.66 %, mengungkapkan bahwa besarnya sumbangan kemandirian 

belajar terhadap naik atau turunnya kemampuan komunikasi matematis siswa 

adalah sebesar 42.66%. Sedangkan sisanya merupakan sumbangan dari faktor 

lainnya". 

5. Aktivitas Mahasiswa terhadap Pembelajaran e-learning berbantuan 

Program Maple 

Pada pembelajaran daring, ada kompetensi yang harus ditingkatkan, 

yaitu kompetensi penggunaan ICT, sehingga berdampak pada mutu atau 

kualitas pendidikan yang baik. Berdasarkan hasil angket mahasiswa terhadap 

pembelajaran daring yang dilakukan Hamdani (2020), salah satunya 

pernyataan angket berbunyi, “Konten perkuliahan yang saya terima sudah 
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bervariatif seperti teks, animasi, suara, video, motion graphic, infographic, 

dan yang lainnya”. Dari pernyataan tersebut hanya 6,9% saja mahasiswa yang 

menjawab sangat setuju. Artinya untuk menjawab harapan mahasiswa 

tersebut, peneliti mencoba memberikan pembelajaran dengan e-learning 

brebantuan Program Maple, karena dari Program Maple ada animasi 

matematis seperti pergerakan terbentuknya motion grafik, dan perhitungan 

lainnya yang membuat lebih menarik. Berikut ini contoh penggunaan maple 

dalam membuat grafik pada saat pembelajaran  

 

Gambar 5.3 Tampilan Penggunaan Maple dalam Membuat Grafik 

Selain gambar sebagai daya tarik, maple juga mampu memvalidasi jawaban 

mahasiswa yang sebelumnya dilakukan dengan proses menghitung manual 

dengan tulis tangan. Berikut ini adalah contoh proses perhitungan dalam maple. 
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Gambar 5.4 Tampilan Penggunaan Maple dalam Penyelesaian Soal  

Kalkulus Diferensial 

Berdasarkan pengamatan, aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran e-

learning berbantuan maple menunjukkan bahwa pembelajaran ini telah 

menciptakan kondisi dimana siswa belajar secara aktif. Menurut Sriyono 

(Gumiarti, 2014) bahwa, “salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan 

adalah dengan mengaktifkan mahasiswa dalam belajar. Selama pembelajaran 

terlihat keaktifan mahasiswa dalam belajar tinggi, sehingga mereka mau bekerja 

keras dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, walaupun belum mencapai hasil 

yang maksimal”. Berikut ini contoh mahasiswa yang sudah menyelesaikan tugas 

dengan maple dan diunggah ke dalam e-learning. 
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Gambar 5.5 Tampilan Pengumpulan Tugas Maple dalam e-learning 

Pada pembelajaran dengan program maple, semua mahasiswa antusias 

menyimak dan memperhatikan yang disampaikan dosen. Mahasiswa terlibat aktif 

dalam praktikum. Banyak mahasiswa yang mengikuti dari awal sampai akhir 

karena tidak mau tertinggal. Beberapa mahasiswa yang biasa pasif dalam 

pembelajaran, tetapi dalam pembelajaran dengan maple, banyak mahasiswa 

menjadi aktif dengan banyak bertanya dan mencoba coba perhitungan lainnya. 

Berikut ini adalah contoh tangkap layar dari pembelajaran dengan program maple. 
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Gambar 5.6 Tampilan Pembelajaran Program Maple 

 

6. Kendala Penelitian 

Dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan program maple, 

peneliti seharusnya menyiapkan pembelajaran tersebut di laboratorium 

komputer yang bisa menginstal program maple. Akan tetapi pada situasi 

pandemi ini, tentu menjadi kendala ketika dalam pelaksanaan tidak 

dilaksanakan di lab matematika, dan itu menjadi tantangan tersendiri ketika 

dilaksanakan secara daring. Hal tersebut dapat diatasi oleh peneliti tentunya 

dengan mengharuskan mahasiswa menggunakan laptop masing-masing. 

Selain itu, mahasiswa dibimbing cara menginstal program maple, dan itu 

memerlukan waktu yang lebih lama karena setiap laptop mempunyai 

karakteristik masing-masing. Ada yang lancar, ada juga yang tidak lancar, 

karena kendala sistem laptop mahasiswa yang tidak mendukung.  

Masalah lainnya timbul ketika ada beberapa perintah maple yang tidak 

bisa digunakan sehingga hasilnya eror. Permasalahan tersebut dapat diatasi 

dengan meningkatkan ketelitian dari dosen dan mahasiswa terkait penulisan 

perintah pada maple yang digunakan atau penggunaan perintah lain dalam 

maple yang menghasilkan jawaban yang sama. 

Waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran dengan program maple 

terutama kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah 

komunikasi di bahan ajar membutuhkan waktu lama yang berakibat beberapa 

pertemuan tidak sempat selesai, dan harus melanjutkan di pertemuan 

selanjutnya. Oleh karena itu penggunaan waktu yang efektif harus benar-

benar diatur sedemikan sehingga tujuan pembelajaran setiap pertemuannya 

dapat dicapai. 
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5.3 Luaran yang Dicapai  

Beberapa luaran yang dicapai yaitu peneliti sudah submit artikel pada 

jurnal terakreditasi Sinta 2 yaitu di Jurnal IKIP Siliwangi yang bernama Jurnal 

Infinity, adapun websitenya adalah berikut ini http://e-

journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/infinity Adapun luaran tambahannya 

adalah membuat Bahan Ajar e-learning berbantuan Maple. 

 

  

http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/infinity
http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/infinity
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan temuan yang diperoleh dalam 

penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis mahasiswa calon 

guru matematika sebelum dan sesudah memperoleh pembelajaran melalui 

e-learning berbantuan maple. Kemampuan penalaran matematis 

mahasiswa calon guru setelah memperoleh pembelajaran dengan e-

learning berbantuan Program Maple lebih baik daripada sebelum 

memperoleh pembelajaran secara signifikan. 

2. Terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis mahasiswa calon 

guru matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-learning 

berbantuan maple antara mahasiswa unggul, sedang, dan asor. Kelompok 

unggul > kelompok sedang > kelompok asor secara signifikan. 

3. Peningkatan kemampuan penalaran matematis mahasiswa berada pada 

kategori sedang secara signifikan. Terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan penalaran matematis mahasiswa calon guru matematika yang 

memperoleh pembelajaran melalui e-learning berbantuan maple antara 

mahasiswa unggul, sedang, dan asor. Kelompok unggul > kelompok 

sedang > kelompok asor, hanya saja tidak signifikan dan hanya berlaku 

untuk mahasiswa angkatan itu saja.  

4. Terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon 

guru matematika sebelum dan sesudah memperoleh pembelajaran melalui 

e-learning berbantuan maple. Kemampuan komunikasi matematis 

mahasiswa calon guru setelah memperoleh pembelajaran dengan e-

learning berbantuan Program Maple lebih baik daripada sebelum 

memperoleh pembelajaran secara signifikan. 

5. Terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon 

guru matematika yang memperoleh pembelajaran melalui e-learning 

berbantuan maple antara mahasiswa unggul, sedang, dan asor. Kelompok 
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unggul > kelompok sedang, hanya saja tidak signifikan dan hanya berlaku 

untuk mahasiswa angkatan itu saja. Kelompok unggul > kelompok asor 

secara signifikan, dan kelompok sedang > kelompok asor secara signifikan 

6. Peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa berada pada 

kategori rendah secara signifikan. Terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon guru matematika 

yang memperoleh pembelajaran melalui e-learning berbantuan maple 

antara mahasiswa unggul, sedang, dan asor. Kelompok unggul > kelompok 

sedang, dan kelompok unggul > kelompok asor secara signifikan. 

Kelompok sedang > kelompok asor, hanya saja tidak signifikan dan hanya 

berlaku untuk mahasiswa angkatan itu saja 

7. Pencapaian kemandirian belajar mahasiswa ada pada kategori baik. 

8. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan penalaran 

matematis dan kemampuan komunikasi matematis, dan hubungnnya ada 

pada kategori sedang. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

kemampuan penalaran matematis dan kemandirian belajar, dan 

hubungannya ada pada kategori kuat. Terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara kemampuan komunikasi matematis dan kemandirian 

belajar, dan hubungannya ada pada kategori sedang. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan pada penelitian ini, maka 

diperoleh beberapa rekomendasi yang perlu mendapat perhatian dari semua 

pihak yang berkepentingan khususnya terhadap penggunaan program maple 

kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut. Penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Fasilitas komputer harus ada dan/atau dimiliki oleh semua mahasiswa 

agar praktik dapat dilakukan. 

2. Dalam pembelajaran dengan menggunakan program maple pendidik 

berfungsi sebagai fasilitator yang terkadang harus melayani perserta 

didik secara individual, jika penggunaan waktu yang kurang maka dapat 
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dioptimalkan melalui tugas terstruktur agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai setiap pertemuannya. 

3. Program maple dipadukan dengan model pembelajaran yang sesuai 

dengan kemampuan mahasiswa yang akan diukur dan ditingkatkan. 

4. Program maple diimplementasikan pada mata kuliah lain yang dapat 

meningkatkan kemampuan daya matematika yang lainnya 
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LAMPIRAN 

1. Instrumen Penelitian 

Kisi-Kisi Tes Kemampuan Komunikasi dan Penalaran Matematis 

 

 

Tahun Pendidikan : 2021/2022 Satuan Pendidikan  : Pend. Matematika FKIP UNPAS 

Semester : Ganjil Mata Kuliah : Kalkulus Diferensial 

Alokasi Waktu : 150 menit Materi : Fungsi, Limit, Turunan, dan Aplikasi Turunan 

Jumlah/Bentuk Soal : 9/Essay 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

1. Menyimpulkan keberadaan limit suatu fungsi. 

2. Menggambarkan fungsi ke dalam bentuk grafik. 

3. Mengevaluasi masalah fungsi yang berkaitan gradien garis singgung dengan cara limit. 

4. Menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan teorema limit. 

5. Menyusun langkah-langkah penyelesaian limit fungsi trigonometri. 

6. Menganalisis suatu fungsi yang kontinu dan bukan kontinu. 

7. Menganalisis hasil diferensiasi implisit suatu fungsi atau persamaan. 

8. Memeriksa hasil turunan tingkat tinggi dari suatu fungsi. 

9.  Menyajikan ide dari suatu masalah “laju yang berkaitan” dengan memodelkan hubungan-hubungan diantara variabel. 

10.  Menggunakan hubungan-hubungan dan model situasi “laju yang berkaitan” untuk dicari solusinya. 
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11.  Menjelaskan fungsi naik, fungsi turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, titik balik, nilai maksimum, dan nilai minimum suatu fungsi dengan 

turunan. 

12.  Mensketsakan grafik dari fungsi naik, fungsi turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, titik balik, nilai maksimum, dan nilai minimum suatu fungsi. 

 

Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis Indikator Pencapaian Kompetensi 
Nomor 

Soal 
Bobot Tingkat Kesukaran 

Written texts, memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi 

ide-ide matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual 

lainnya. 

3. Mengevaluasi masalah fungsi yang berkaitan dengan 

gradien garis singgung dengan cara limit.  
2b 

 

4 Mudah 

Drawing, mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, 

tertulis, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya 

secara visual. 

2. Menggambarkan fungsi ke dalam bentuk grafik.  2a 2 Sedang 

12. Mensketsakan grafik dari fungsi naik, fungsi turun, 

cekung ke atas, cekung ke bawah, titik balik, nilai maksimum, 

dan nilai minimum suatu fungsi 

9b 4 

Sedang 

Mathematical expression, kemampuan dalam menggunakan 

istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan struktur-strukturnya 

untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan dan 

model-model situasi. 

9. Menyajikan ide dari suatu masalah “laju yang berkaitan” 

dengan memodelkan hubungan-hubungan diantara variable. 

8a 3 

Sedang 

Indikator Kemampuan Penalaran Matematis Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 
Nomor 

Soal 
Bobot Tingkat Kesukaran 

Menarik kesimpulan logis; 1. Menyimpulkan keberadaan limit suatu fungsi. 1 4 Mudah 

Memberikan penjelasan dengan menggunakan model, fakta, sifat-

sifat, dan hubungan; 

11. Menjelaskan fungsi naik, fungsi turun, cekung ke atas, 

cekung ke bawah, titik balik, nilai maksimum, dan nilai 

minimum suatu fungsi dengan turunan. 

9a 

15 
Sedang 
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Memperkirakan jawaban dan proses solusi; 4. Menentukan nilai limit dengan teorema limit. 5 4 Sedang 

Menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi 

matematik, menarik analogi dan generalisasi; 

10. Menggunakan hubungan-hubungan dan model situasi “laju 

yang berkaitan” untuk dicari solusinya. 
8b 

6 
Sukar 

Menyusun dan menguji konjektur; 5. Menyusun langkah-langkah penyelesaian limit fungsi 

trigonometri 
3 

7 
Sedang 

memberikan lawan contoh (counter examples); 6. Menganalisis suatu fungsi yang kontinu dan bukan kontinu. 4 5 Sedang 

mengikuti aturan inferensi 7. Menganalisis hasil diferensiasi implisit suatu 

fungsi atau persamaan 
6 

6 
Sedang 

memeriksa validitas argumen, menyusun argumen yang valid; 8. Memeriksa hasil turunan tingkat tinggi dari suatu fungsi. 7 5 Sukar 
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Tes Kemampuan Komunikasi dan Penalaran Matematis Mahasiswa 

 

Semester  : Ganjil Satuan Pendidikan : Pendidikan Matematika 

Tahun Akademik : 2021/2022 Materi Kuliah  : Kalkulus Diferensial 

Alokasi Waktu : 150 menit Jumlah/Bentuk Soal : 9/Essay  

    

Petunjuk Pekerjaan: 

1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada soal. 

2. Periksa dan bacalah soal sebelum anda menjawabnya. 

3. Jawablah soal di berikut dengan jelas dan tepat. 

4. Periksa pekerjaan anda sebelum dikumpulkan. 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar, dan lengkap dengan langkah-

langkahnya! 

 

1. Diketahui      {
            

            
 

Tentukanlah limit kiri dan kanan untuk x mendekati 1, kemudian apa yang dapat 

Anda simpulkan? 

 

2. Diketahui fungsi               

a. Sketsalah fungsi tersebut ke dalam bentuk grafik. 

b.  Selidiki fungsi tersebut untuk mendapatkan gradien garis singgung di     

dengan cara limit. 

 

3.  Apakah nilai       
    

     
 

 

 
 adalah benar? Susunlah caranya agar menghasilkan 

jawaban yang benar. 

 

4.  Jika      
     

    
 diskontinu pada x=   

 

 
 ,maka bagaimana caranya agar f 

kontinu di   
 

 
 ? 

 

5. Bagaimana cara menyelesaikan       
   

    
 dan berapakah nilainya? 

 

6.  Tentukanlah 
  

  
 dan 

  

  
 dari fungsi implisit x

2
+y

2
 = 9. Kemudian buatlah 

kesimpulan, apakah setiap fungsi implisit akan menghasilkam nilai yang sama 

untuk 
  

  
 dan 

  

  
 ? 

7.  Periksalah apakah fungsi f(x) = sin 
4 

(2x) dapat menghasilkan nilai 0 dengan 

turunan orde tinggi. Jika bisa, pada turunan ke berapa fungsi tersebut bernilai 0. 

Jika tidak bisa, jelaskan alasannya? 
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8.  Sebuah kendaraan melaju ke utara dan kendaraan lain ke barat dari perempatan 

jalan yang sama. Pada saat kendaraan yang ke utara berada di jarak 0,3 km, ia 

bergerak dengan kecepatan 40 km/jam. Pada saat yang sama kendaraan yang 

menuju ke arah barat berada di jarak 0,4 km dengan kecapatan 35 km/jam. Pada 

saat itu berapakah laju perubahan kedua kendaraan itu berpisah, dengan melakukan 

langkah-langkah di bawah ini: 

a.  Sajikanlah kasus tersebut dengan mengubah permasalahan ke dalam bentuk 

notasi-notasi matematika dengan menuliskan apa saja yang diketahui dan 

ditanyakan! 

b.  Tuliskanlah hubungan semua variabel tersebut yaitu jarak antara kedua mobil 

tersebut dalam bentuk persamaan! Kemudian hitunglah laju perubahan jarak 

kedua kendaraan itu berpisah! 

9.  a.  Tentukanlah fungsi naik, fungsi turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, titik    

balik, nilai maksimum, dan nilai minimun dengan aplikasi turunan dari fungsi 

  

                  ! 

 b.  Sketsalah fungsi tersebut dari fungsi naik, fungsi turun, cekung ke atas, cekung 

ke bawah, titik balik, nilai maksimum, dan nilai minimun yang sudah diperolah 

sebelumnya!    

 

 

 

 

***Selamat Mengerjakan*** 

Q(‘_’Q 
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Kisi-kisi 

Angket Kemandirian Belajar 

 

 

No. Indikator 
Nomor Item Jumlah 

Item Positif Negatif 

1 Inisiatif dan motivasi belajar 

intrinsik. 
1, 29 11, 22 4 

2 Kebiasaan mendiagnosa kebutuhan 

belajar. 
21 2 2 

3 Menetapkan tujuan atau target 

belajar. 
3, 24 10, 13 4 

4 Memonitor, mengatur, dan 

mengontrol belajar. 
5, 27 20, 30 4 

5 Memandang kesulitan sebagai 

tantangan. 
16 6 2 

6 Memanfaatkan dan mencari sumber 

yang relevan. 
7, 25 14, 17 4 

7 Memilih, menerapkan strategi 

belajar. 
12, 18 8, 28 4 

8 Mengevaluasi proses dan hasil 

belajar. 
9, 23 4, 19 4 

9 Self efficacy atau konsep diri atau 

kemampuan diri. 
15 26 2 

Jumlah pernyataan 15 15 30 

Sumber: Sumarmo (2011, hlm. 110) 
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ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR 

 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Bacalah pernyataan dengan cermat sebelum mengisi 

2. Berikan tanda ( √ ) pada jawaban yang paling sesuai dengan Anda. 

3. Keterangan mengenai masing-masing jawaban adalah: 

SS = Sangat Setuju S = Setuju   N = Netral 

TS = Tidak Setuju  STS = Sangat Tidak Setuju 

4. Tanyakan apabila ada pernyataan yang kurang jelas 

5. Jawablah dengan jujur karena pernyataan yang Anda berikan tidak akan 

mempengaruhi nilai Anda 

 

No. Pernyataan SS S N TS STS 

1. 

Saya mengerjakan kembali soal latihan kalkulus 

yang telah dipelajari dalam e-learning, baik yang 

sudah maupun yang belum dipahami.  

     

2. 
Saya bingung, apa saja yang diperlukan dalam 

belajar kalkulus. 

     

3. 
Sebelum belajar kalkulus, saya menetapkan tujuan 

yang akan dicapai.  

     

4. 
Berapapun nilai kalkulus yang saya peroleh, saya 

tidak peduli. 

     

5. 
Saya memeriksa kembali tugas kalkulus yang telah 

dikerjakan. 

     

6. 
Persaaan saya cemas ketika menghadapi tugas 

kalkulus yang sulit. 

     

7. 

Untuk memperkaya pengetahuan kalkulus, saya 

coba mencarinya melalui berbagai sumber seperti 

internet, youtube, e-book, dan/atau artikel  

     

8. 
Saya mengerjakan tugas kalkulus dengan 

menyontek dari teman. 

     

9. 
Saya konsultasi dengan teman maupun dosen 

tentang tugas kalkulus yang telah saya kerjakan.  

     

10. Saya belajar kalkulus tanpa target apapun.        

11. 

Saya membiarkan materi kalkulus yang telah 

dipelajari dalam e-learning meskipun belum 

dipahami.  
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No. Pernyataan SS S N TS STS 

12. 
Untuk pemahaman lebih dalam, saya mencoba 

menyelesaikan soal kalkulus dengan cara lain.  

     

13. Saya belajar kalkulus sekedar memenuhi tugas.      

14. 
Saya membiarkan berbagai buku kalkulus yang 

dimiliki.   

     

15. 
Saya percaya nilai kalkulus saya akan baik, karena 

saya telah belajar dengan maksimal. 

     

16. 
Soal kalkulus yang sulit, menantang saya untuk 

lebih giat lagi dalam belajar.   

     

17. 

Ketika ada tugas kalkulus, saya menunggu teman 

maupun dosen memberi tahu buku atau referensi 

yang dapat digunakan.  

     

18. 

Saya mempelajari kalkulus sebelum dosen 

menjelaskan secara synchronous maupun 

asynchronous. 

     

19. 
Soal-soal kalkulus yang telah saya kerjakan 

langsung dikumpulkan tanpa diperiksa kembali.  

     

20. 
Saya tidak memeriksa kembali tugas kalkulus yang 

telah saya kerjakan. 

     

21. 

Saya mempelajari kembali materi kalkulus 

sebelumnya untuk membantu memahami materi 

yang sedang dipelajari. 

     

22. Saya belajar kalkulus pada saat akan ujian saja.      

23. 

Saya mengerjakan semua soal pada buku paket 

untuk mengetahui sampai sejauh mana penguasaan 

materi kalkulus.   

     

24. 
Untuk memperoleh nilai bagus saya berusaha 

belajar sungguh-sungguh.  

     

25. 
Ketika ada tugas kalkulus, saya berusaha membaca 

berbagai sumber yang relevan.  

     

26. Ketika menghadapi tes kalkulus, saya gugup 

sehingga apa yang telah dipelajari semuanya 
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No. Pernyataan SS S N TS STS 

menjadi lupa. 

27. 
Saya selalu menyusun rencana kegiatan belajar 

agar berhasil. 

     

28. Saya belajar kalkulus hanya dari buku catatan saja.      

29. 

Saya mencoba mencari sumber-sumber lain baik 

dari buku maupun internet untuk lebih memahami 

suatu konsep dalam kalkulus.   

     

30. 
Ketika buntu mengerjakan soal kalkulus, keinginan 

mencoba lagi jadi hilang. 
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2. Personalia Tenaga Pelaksana dan Kualifiikasinya 

No. Nama  
Instansi 

Asal 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

Jam/ 

Minggu 

Uraian Tugas 

1 

Jusep 

Saputra, 

M.Pd. 

FKIP 

Unpas 

Pendidikan 

Matematika 
12 job 

Selaku Ketua Tim: 

 Menentukan topik dan arah 

penelitian 

 Merancang kegiatan 

penelitian 

 Mengkoordinir pelaksanaan 

penelitian 

 Melaksanakan ketentuan 

birokrasi 

 Melaksanakan proses 

penelitian 

2 

Taufik 

Rahman, 

M.Pd. 

FKIP 

Unpas 

Pendidikan 

Matematika 
10 job 

Selaku Bendahara merangkap 

Anggota: 

 Membantu memegang dan 

mengendalikan pendanaan 

 Turut menentukan topik dan 

arah penelitian 

 Melaksanakan proses 

penelitian 

3 
Darta, 

M.Pd. 

FKIP 

Unpas 

Pendidikan 

Matematika 
10 job 

Selaku Anggota: 

 Turut menentukan topik dan 

arah penelitian 

 Melaksanakan proses 

penelitian 
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