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ABSTRAK 

Komunikasi adalah proses penyampaian makna dalam bentuk gagasan atau 
informasi dari seseorang kepada orang lain melalui media tertentu. Dalam matematika 

menerima dan menyampaikan informasi bukan hal yang mudah. Hal ini disebabkan dari 

matematika yang sarat dengan istilah dan simbol. Karena itu, kemampuan komunikasi 
dalam matematika perlu dimiliki oleh setiap siswa. Model pembelajaran Aptitude 

Treatment Interaction dan model pembelajaran Resource Based Learning adalah model 

pembelajaran yang dapat melatih kemampuan komunikasi matematika siswa. Dengan 

model - model pembelajaran tersebut siswa diharapkan dapat melatih kemampuan 

komunikasi matematika sehingga siswa dapat memahami konsep konsep matematika 

dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui perbedaan kemampuan 
komunikasi matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran Aptitude Treatment 

Interaction dengan model pembelajaran Resource Based Learning pada materi 

perbandingan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh adalah data yang berbentuk ordinal sehingga 

perhitungannya menggunakan Mann-Whitney U-test. Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas VII SMPN 1 Buduran Sidoarjo, dan sampel penelitian ini adalah sebagian 

siswa kelas VII yaitu kelas VII-A dan VII-B. Kelas VII-A menggunakan model 

pembelajaran Aptitude Treatment Interaction sedangkan kelas VII-B menggunakan model 
pembelajaran Resource Based Learning. 

 Hasil penelitian yang diperoleh dari  tes kemampuan komunikasi matematika 

siswa yang menggunakan model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction adalah 
sebagai berikut dari 14 siswa memiliki  kemampuan komunikasi tulis matematika rendah 4 

siswa, sedang 5 siswa, dan tinggi 5 siswa. Untuk kemampuan komunikasi lisan 

matematikanya adalah  rendah 3 siswa, sedang 5 siswa dan tinggi 6 siswa.Sedangkan yang 
menggunakan model pembelajaran Resource Based Learning dari 17 siswa memiliki  

kemampuan komunikasi tulis matematika rendah 7 siswa, sedang 5 siswa dan tinggi 5 

siswa. Untuk kemampuan komunikasi lisan matematika rendah 1 siswa, sedang 9 siswa 
dan tinggi 7 siswa. Untuk uji Mann-Whitney diperoleh perhitungan yang hasilnya 

menunjukkan bahwa harga U2  lebih kecil dari U1 yaitu 85 < 133. Dengan demikian yang 

digunakan untuk membandingkan dengan U tabel adalah U2  yang nilainya terkecil yaitu 
85. Dengan melihat tabel uji mann-Whitney dengan taraf signifikansi α = 0,025 dengan n1 

= 14 dan n2 = 17 maka diperoleh U tabel = 60. Ternyata harga U tabel lebih kecil dari U2 

yaitu 60 < 85. Dengan demikian H1 ditolak dan H0 diterima. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Aptitude Treatment Interaction dengan menggunakan 

model pembelajaran Resource Based Learning pada materi perbandingan.   
 

Kata kunci : Kemampuan Komunikasi Matematika, Model Pembelajaran Aptitude 

Treatment Interaction, Model Pembelajaran Resource Based Learning. 

 


