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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Komunikasi sangat dibutuhkan hampir diseluruh kegiatan manusia, 

terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan tidak bisa berjalan tanpa 

dukungan komunikasi, bahkan pendidikan hanya bisa berjalan melalui 

komunikasi. Dengan kata lain, tidak ada perilaku pendidikan yang tidak 

dilahirkan oleh komunikasi.  

Al-Qur’an menyebutkan komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia dari 

aspek kecerdasannya. Sehingga manusia dapat disebut dengan insan.1 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rahman ayat 1-4:  

                               

 “(Tuhan) Yang Maha Pemurah. Yang telah mengajarkan Al-Qur’an. Dia 

menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara” (QS.55:1-4)
2
 

Van de Walle menyatakan bahwa: “cara terbaik untuk berhubungan 

dengan suatu ide adalah dengan mencoba menyampaikan ide tersebut pada 

orang lain”.
3
 Hal ini juga berlaku dalam pembelajaran matematika. Dalam 

pembelajaran matematika, komunikasi menjadi komponen yang sangat 

penting. Komunikasi diperlukan untuk memahami ide-ide matematika secara 
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benar. Kemampuan komunikasi yang lemah akan berakibat pada lemahnya 

kemampuan-kemampuan matematika yang lain. Siswa yang mempunyai 

kemampuan komunikasi matematis yang baik akan bisa membuat 

representasi yang beragam, hal ini akan lebih memudahkan dalam 

menemukan alternatif-alternatif penyelesaian yang berakibat pada 

meningkatnya kemampuan menyelesaikan permasalahan matematika.4  

Matematika merupakan alat yang tak terhingga nilainya untuk 

mengkomunikasikan berbagai ide dengan jelas, tepat dan ringkas. 

Karakteristik matematika yang abstrak, sarat dengan istilah dan simbol, 

mengakibatkan banyak yang hanya menelan mentah materi yang didapatkan 

tanpa mencoba untuk memahami informasi apa yang terkandung di 

dalamnya. Padahal, selama pembelajaran matematika hanya terfokus pada 

mengingat dan menghafal istilah-istilah, rumus, dan prosedur maka ide-ide 

yang terkandung dalam matematika tidak akan sampai (impenetrable).
5
  

 Dalam lampiran Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 

SMP dijelaskan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar siswa 

mendapatkan beberapa hal sebagai berikut:
6
 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah. 
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2. Menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah, dan 

mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada. 

3. Menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika 

baik dalam penyederhanaan, maupun menganalisa komponen yang ada 

dalam pemecahan masalah dalam konteks matematika maupun di luar 

matematika (kehidupan nyata, ilmu, dan teknologi) yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, membangun model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh termasuk 

dalam rangka memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (dunia 

nyata).  

4. Mengomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyusun bukti 

matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

6. Memiliki sikap dan perilaku  yang sesuai dengan nilai-nilai dalam 

matematika dan pembelajarannya, seperti taat azas, konsisten, menjunjung 

tinggi kesepakatan, toleran, menghargai pendapat orang lain, santun, 

demokrasi, ulet, tangguh, kreatif, menghargai kesemestaan (konteks, 

lingkungan), kerjasama, adil, jujur, teliti, cermat, bersikap luwes dan 

terbuka, memiliki kemauan berbagi rasa dengan orang lain. 

7. Melakukan kegiatan-kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan 
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matematika. 

8. Menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan matematika. 

 Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika nomor empat yang 

tercantum dalam lampiran Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 diatas, 

tampak jelas bahwa komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan 

penting yang harus dimiliki pada diri siswa. Oleh karena itu, kemampuan 

komunikasi matematis ini perlu mendapat perhatian. 

Namun faktanya kemampuan komunikasi matematis di Indonesia masih 

tergolong rendah. Hal ini diketahui dari survei internasional Trends in  

International Mathematics and Science Study (TIMSS). Dari survei TIMSS  

pada tahun 2011 Indonesia berada di urutan ke 38 dengan skor 386 dari 42 

negara. Sedangkan hasil TIMSS pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 

Indonesia berada pada peringkat 45 dari 50 negara dengan skor 397. 

Berdasarkan hasil survei TIMSS tersebut, dapat diketahui bahwa siswa 

Indonesia menguasai soal-soal rutin dan bersifat sederhana, sedangkan soal-

soal yang memerlukan kemampuan mengintegrasikan informasi, menarik 

kesimpulan, serta menggeneralisir pengetahuan yang dimiliki ke hal-hal yang 

lain masih memerlukan penguatan.
7
 

Selain itu, berdasarkan peenelitian yang dilakukan oleh Tim Pusat 

Pengembangan Penataran Guru Matematika yang dinyatakan dalam laporan 

hasil seminar dan lokakarya oleh Fajar Shadiq yang terdapat dalam tulisan 
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Agustyaningrum mengungkapkan bahwa di beberapa wilayah Indonesia yang 

berbeda, sebagian besar siswa kesulitan dalam menerjemahkan soal 

kehidupan sehari-hari ke dalam model matematika. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa saat ini masih kurang baik.
 8

 

Melihat pentingnya kemampuan komunikasi harus dimiliki oleh setiap 

siswa, maka peneliti mencoba mengukur kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas VII SMPN 2 Bangkinang Kota dengan memberikan dua soal tes 

kemampuan komunikasi matematis. Untuk soal pertama diberikan soal 

sebagai berikut: 

Rumah Bu Suci dibangun di atas sebidang tanah berbentuk persegi 

panjang yang panjangnya 20 m dan lebarnya (6y − 1) m. Luas tanah Ibu 

Suci tidak kurang dari 100 m2. Berpakah lebar tanah minimal yang 

dimiliki Bu Suci? Jika biaya untuk membangun rumah di atas tanah seluas 

1 m2 dibutuhkan uang Rp2.000.000,00, berapakah biaya minimal yang 

harus Bu Suci sediakan jika seluruh tanahnya dibangun? 

 

Untuk soal diatas, siswa dituntut untuk mengungkapkan ide 

penyelesaiannya dengan membuat model matematika yang tepat dan jelas 

terlebih dahulu. Namun, sebagian besar siswa belum menggunakan model 

matematika yang tepat sebagai cara mereka dalam menyelesaikan 

permasalahan. Mereka langsung melakukan operasi perkalian angka-angka 

yang terdapat pada soal tanpa tahu makna dari “luas tanah tidak kurang dari 

100 m2” sehingga model matematika yang mereka buat tidak tepat. Selain itu 

sebagian siswa juga tidak tepat dalam menjawab lebar tanah minimal 
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sehingga ketercapaian kemampuan komunikasi matematis untuk soal diatas 

hanya 35,55%.  

Sedangkan untuk soal nomor 2, peneliti memberikan soal berikut: 

Di acara ulang tahun sekolah, kelas VII membuka stan jus buah dan 

menjual jus buah seharga Rp5.000,00 per gelas. Keuntungan yang 

didapatkan sama dengan pendapatan dari penjualan jus buah dikurangi 

biaya pembuatan stan. Biaya pembuatan stan adalah Rp80.000,00. 

Berapakah jumlah minimal jus yang harus dijual supaya keuntungan yang 

didapatkan Rp300.000,00? 

 

     Sedangkan untuk soal kedua, siswa diharapkan terlebih dahulu dapat 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal sehingga simbol 

yang akan digunakan benar. Namun berdasarkan jawaban sebagian siswa, 

mereka tidak menuliskannya terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan mereka 

menggunakan simbol yang tidak tepat untuk menyelesaikan peristiwa 

kehidupan sehari-hari yang diberikan tersebut. Sedangkan sebagian siswa lagi 

hanya menuliskan jawaban tanpa membuat proses penyelesaiannya. 

Kemampuan komunikasi matematis menuntut adanya rincian jawaban 

sehingga pembaca dapat memahaminya, pada lembar jawaban banyak siswa 

tidak menjabarkan jawaban secara sistematis. Ketercapaian kemampuan 

komunikasi untuk soal diatas hanya 40,37%. 

 Hal ini juga didukung oleh hasil observasi dan wawancara yang telah 

peneliti lakukan dengan salah satu guru matematika SMPN 2 Bangkinang 

Kota, yaitu Ibu Mardiana, S.Pd sehingga didapat informasi bahwa 

kemampuan komunikasi matematis siswa SMPN 2 Bangkinang Kota 

memang masih belum bisa dikatakan memuaskan. Hal ini dapat dikemukakan 

dalam beberapa gejala-gejala sebagai berikut: 
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1. Siswa kurang percaya diri dalam mengomunikasikan gagasannya dan 

masih ragu-ragu dalam mengemukakan jawaban ketika ditanya oleh guru. 

2. Ketika ada masalah yang disajikan dalam bentuk soal cerita siswa tidak 

terbiasa menuliskan apa yang diketahui dan ditanya dari soal sebelum 

menyelesaikannya, sehingga sering terjadi salah dalam menafsirkan soal. 

3. Masih rendahnya kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide-ide 

matematika ke dalam bentuk simbol, grafik serta dalam membuat model 

matematis dari soal cerita. 

4. Ketika diberikan soal berupa gambar, siswa sering kesulitan dalam 

mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat pada gambar. Selain itu siswa 

juga sering mengeluh terlebih dahulu ketika menemui soal dalam bentuk 

gambar. 

5. Siswa belum mampu mengomunikasikan ide atau pendapatnya dengan 

baik, pendapat yang disampaikan oleh siswa sering kurang terstruktur 

sehingga sulit dipahami oleh guru maupun temannya 

     Berdasarkan gejala-gejala tersebut dapat dilihat masih rendahnya 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Guru matematika SMPN 2 

Bangkinang Kota telah melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa diantaranya dengan menerapkan 

pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan 

dalam proses pembelajaran.  

     Namun usaha tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Oleh karena itu, guru harus mampu 
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memilih pendekatan pembelajaran yang dapat memberikan peluang dan 

mendorong siswa untuk melatih kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Salah satu alternatif yang dapat dipilih yakni pendekatan pembelajaran 

Reciprocal teaching.  

 Reciprocal teaching yang merupakan pembelajaran berbasis konstruktivis 

memberikan peluang kepada siswa untuk mengeksplorasi secara bebas namun 

terarah terhadap ide-ide matematika.
9
 Siswa dengan pembelajaran reciprocal 

teaching selama pembelajaran lebih banyak berkomunikasi dengan siswa 

lainnya yaitu berupa mengajukan pertanyaan, mengomentari jawaban dan 

siswa juga dituntut untuk menjelaskan kembali pengetahuan yang telah 

diperolehnya sehingga bisa diukur sejauh mana perkembangan kemampuan 

komunikasi siswa. 

     Menurut Palinscar dan Brown pendekatan Reciprocal Teaching memiliki 

empat tahapan pembelajaran, yaitu merangkum (Summarizing), mengajukan 

pertanyaan (Questioning), mengklarifikasi (Clarifying), dan memprediksi 

(Predicting). Dalam pembelajaran Reciprocal Teaching ini, siswa 

berkesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan siswa 

lainnya secara terbuka di bawah bimbingan guru sehingga siswa terpacu untuk 

menguasai materi pembelajaran dan kemampuan komunikasi matematisnya 

dapat berkembang.
10
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 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rachmayani tentang 

“Penerapan Pembelajaran Reciprocal Teaching untuk Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Matematis dan Kemandirian Belajar Matematika 

Siswa” menunjukkan siswa yang menggunakan pembelajaran Reciprocal 

Teaching ini lebih baik daripada siswa yang  menggunakan pembelajaran 

langsung.
11

 Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rifa, dkk. 

Berdasarkan penelitian ini terdapat peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa setelah dilakukan pembelajaran Reciprocal Teaching.
12

 

Beberapa penelitian ini telah membuktikan secara empiris bahwa 

pembelajaran Reciprocal Teaching dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis. 

Selain ketepatan penggunaan pendekatan pembelajaran, faktor psikologis 

juga berperan terhadap keberhasilan seseorang dalam memperoleh 

pengetahuan dalam belajar. Faktor psikologis tersebut adalah kemandirian 

belajar. Kemandirian belajar akan menentukan keberhasilan studi siswa. 

Kebanyakan dari siswa belum mampu secara mandiri untuk menemukan, 

mengenal, memerinci hal-hal yang berlawanan dan menyusun pertanyaan-

pertanyaan yang timbul dari masalahnya. Sebab siswa awalnya hanya menurut 

yang disajikan oleh guru atau masih bergantung pada guru. Keberhasilan 

belajar tidak boleh hanya mengandalkan kegiatan tatap muka dan tugas 
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terstruktur yang diberikan oleh guru. Untuk menyerap dan menghayati 

pelajaran jelas telah diperlukan sikap dan kesediaan untuk mandiri, sehingga 

sikap kemandirian belajar menjadi faktor penentu apakah siswa mampu 

menghadapi tantangan atau tidak. 

Menurut Sumarmo, yang dikutip oleh Bistari bahwa individu yang belajar 

matematika dituntut memiliki disposisi matematis yang tinggi, sehingga 

menghasilkan kemampuan berfikir matematis yang diharapkan.
13

 Disposisi 

yang dimaksud mengacu pada Lampiran Permendikbud No. 65 Tahun 2013 

tentang standar proses, menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta 

didik.
14

 Dengan demikian, siswa yang memiliki kemandirian belajar yang 

tinggi akan dapat menghasilkan kemampuan berfikir matematis yang 

diharapkan, salah satunya adalah kemampuan komunikasi matematis. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Pendekatan Reciprocal 

Teaching terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari 

Kemandirian Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkinang 

Kota” 
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B. Identifikasi Masalah 

     Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam latar belakang, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan masih bersifat teacher centered 

2. Belum efektifnya strategi ataupun metode yang telah digunakan oleh guru 

dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

3. Sebagian siswa bersifat pasif dan kurang fokus dalam pembelajaran. 

4. Siswa tidak percaya diri untuk mengungkapkan ide atau gagasan mereka. 

5. Kemampuan komunikasi matematis siswa masih rendah, hal ini 

menyebabkan siswa kurang inisiatif untuk mencari penyelesaian soal. 

6. Tingkat keberhasilan siswa dalam belajar juga dipengaruhi oleh 

kemandirian belajar siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara 

siswa SMP Negeri 2 Bangkinang Kota yang diajar dengan pendekatan 

Reciprocal Teaching dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional? 

2. Jika ditinjau dari kemandirian belajar, apakah terdapat perbedaan 

kemampuan komunikasi matematis antara siswa SMP Negeri 2 

Bangkinang Kota yang diajar dengan pendekatan Reciprocal Teaching 

dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional? 
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3. Apakah terdapat interaksi faktor pendekatan pembelajaran dan faktor 

kemandirian belajar terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa 

SMP Negeri 2 Bangkinang Kota? 

 

D. Pembatasan Masalah 

     Mengingat banyaknya persoalan dalam kajian ini seperti yang telah 

dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka penulis memfokuskan 

penelitian ini hanya pada “Pengaruh penerapan pembelajaran Reciprocal 

Teaching terhadap kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari 

kemandirian belajar siswa SMP Negeri 2 Bangkinang Kota yaitu pada materi 

perbandingan. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara siswa 

SMP Negeri 2 Bangkinang Kota yang diajar dengan pendekatan 

Reciprocal Teaching dan siswa yang diajar dengan pembelajaran 

konvensional. 

b. Mengetahui perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara siswa 

yang diajar dengan pendekatan Reciprocal Teaching dan dan siswa 

yang diajar dengan pembelajaran konvensional jika ditinjau dari 

kemandirian siswa SMP Negeri 2 Bangkinang Kota. 
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c. Mengetahui interaksi antara faktor pembelajaran dan faktor 

kemandirian belajar dalam mempengaruhi kemampuan komunikasi 

matematis siswa SMP Negeri 2 Bangkinang Kota. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

     Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan serta sebagai pengembangan model-model 

pembelajaran tentang proses kegiatan pembelajaran yang baik dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada aspek kemampuan 

komunikasi matematis. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi sekolah: memberikan sumbangan yang bermanfaat dan 

dijadikan bahan kajian bersama untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran sekolah. 

2) Bagi guru: penerapan Reciprocal Teaching yang dilakukan pada 

penelitian ini diharapkan sebagai salah satu alternatif strategi 

pembelajaran matematika. 

3) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

memperluas wawasan peneliti tentang pembelajaran Reciprocal 

Teaching serta dapat menjadi landasan dasar dalam menindaklanjuti 

penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas. 
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4) Bagi siswa: penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis serta kemandirian belajar siswa 

dan memberikan sikap positif terhadap mata pelajaran matematika. 

 

F. Defenisi Istilah 

1. Pendekatan Reciprocal Teaching  

Reciprocal teaching merupakan satu pendekatan terhadap pengajaran 

siswa akan strategi-strategi belajar. Dengan Reciprocal teaching guru 

mengajarkan siswa keterampilan-keterampilan kognitif penting dengan 

menciptakan pengalaman belajar, melalui pemodelan perilaku tertentu dan 

kemudian membantu siswa mengembangkan keterampilan tersebut atas 

usaha mereka sendiri dengan pemberian semangat, dukungan dan 

bantuan.
15

 

2. Kemampuan komunikasi Matematis  

     Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan 

menyampaikan gagasan/ide matematis, baik secara lisan maupun tulisan 

serta kemampuan memahami dan menerima gagasan/ide matematis orang 

lain secara cermat, analitis, kritis, dan evaluatif untuk mempertajam 

pemahaman.
16

 

3. Kemandirian Belajar  

     Kemandirian belajar adalah semua aktivitas yang dipilih siswa terkait 

dengan pengembangan situasi belajar. Dengan kemandirian belajar ini 
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siswa mempunyai tujuan belajar yang jelas, menilai diri sendiri, 

mempertimbangkan kemajuan belajar, seperti pandangan dan kepercayaan 

yang tinggi tentang kemampuan dirinya, nilai pembelajaran, dan faktor 

yang berpengaruh dalam belajar.
17

 

4. Pembelajaran Konvensional 

     Pembelajaran konvensional merupakan suatu proses pembelajaran yang 

sepenuhnya ada pada kendali guru. Guru yang menyampaikan materi 

pembelajaran secara lisan kepada siswa.
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