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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Kemampuan Komunikasi Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Komunikasi Matematis  

     Komunikasi merupakan suatu keterampilan yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia dan merupakan suatu alat bagi manusia 

untuk berhubungan dengan orang lain di lingkungannya baik secara 

verbal maupun tertulis.
1
 Dengan demikian, manusia memerlukan 

komunikasi dalam menjalankan kehidupan. 

     Komunikasi matematis adalah suatu keterampilan penting dalam 

matematika, menurut The Intended Learning Outcomes yang dikutip 

oleh Purnama, komunikasi matematis yaitu kemampuan untuk 

mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren kepada teman, 

guru, dan lainnya melalui bahasa lisan dan tulisan. Ini berarti dengan 

adanya komunikasi matematis guru dapat lebih memahami kemampuan 

siswa dalam menginterpretasikan dan mengekspresikan pemahamannya 

tentang konsep yang mereka pelajari.
2
 

     NCTM (1995) menyatakan bahwa komunikasi adalah salah satu 

kompetensi dasar matematis yang esensial dari matematika. Tanpa 

                                                           
 

1
 Heris Hendriana, Euis Eti Rohaeti dan Utari Sumarmo, Hard Skills dan Soft Skills 

Matematik Siswa, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 60 
 2 Purnama Ramellan, dkk, “Kemampuan Komunikasi Matematis dan  Pembelajaran 

Interaktif”, Jurnal Pendidikan Matematika FMIPA UNP, Vol.1 No.1, Part 2, 2012, hlm. 78. 
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komunikasi yang baik, maka perkembangan matematika akan 

terhambat. Simbol merupakan lambang atau media yang mengandung 

maksud dan tujuan tertentu. Simbol komunikasi ilmiah dapat berupa 

tabel, bagan, grafik, gambar persamaan matematika, dan sebagainya.
3
 

     Dengan demikian, komunikasi matematis merupakan salah satu 

kemampuan penting dalam matematika sebab komunikasi merupakan 

cara berbagi ide dan dapat memperjelas suatu pemahaman. Melalui 

komunikasi, ide-ide matematika dapat disampaikan dalam bentuk 

simbol-simbol, notasi-notasi, grafik, dan istilah. Sehigga siswa dapat 

mengomunikasikan pemikiran matematika mereka secara logis, jelas 

dan mudah dimengerti. 

     Komunikasi dapat berupa komunikasi tertulis dan komunikasi lisan. 

Komunikasi tertulis dapat berupa penggunaan kata-kata, gambar, tabel, 

dan sebagainya yang menggambarkan proses berpikir siswa. 

Komunikasi tertulis juga dapat berupa uraian pemecahan masalah atau 

pembuktian matematika yang menggambarkan kemampuan siswa 

dalam mengorganisasikan berbagai konsep untuk menyelesaikan 

masalah. Sedangkan komunikasi lisan dapat berupa pengungkapan dan 

penjelasan verbal suatu gagasan matematika.
4
 Komunikasi matematika 

merupakan (1) kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan konsep 

dan strategi matematika, (2) modal keberhasilan bagi siswa terhadap 

                                                           
 

3
 Heris Hendriana, Euis Eti Rohaeti dan Utari Sumarmo, Loc.Cit 

 
4
 Novi Komariyatiningsih, Keterkaitan Kemampuan Komunikasi Matematis dengan 

Pendekatan Pendidikan Matematika, (Prosiding, Program Studi Pendidikan Matematika FKIP 

Universitas PGRI Palembang,   ISBN: 978-979-16353-8-7), hlm. MP-645. 
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pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi dan investigasi 

matematika, (3) wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan 

temannya untuk memperoleh informasi, membagi pikiran dan 

penemuan, curah pendapat, menilai dan mempertajam ide untuk 

meyakinkan orang lain.
5
 

     Berdasarkan dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa untuk 

dapat mengkomunikasikan ide-ide matematika baik secara lisan 

maupun tulisan melalui penggunaan simbol, tabel, gambar, grafik atau 

diagram. 

 

b. Aspek-aspek Komunikasi Matematis    

     Baroody menyatakan ada lima aspek komunikasi matematis yang 

dikutip oleh Hendriana dkk, yaitu:
6
  

1) Merepresentasi (representating) 

     Merepresentasi berarti membuat bentuk lain dari ide atau 

permasalahan, misalkan suatu bentuk tabel direpresentasikan ke 

dalam bentuk diagram atau sebaliknya. Representasi dapat 

membantu siswa menjelaskan konsep atau ide dan memudahkan 

siswa mendapatkan strategi penyelesaian masalah. Selain itu dapat 

meningkatkan fleksibelitas dalam menjawab soal matematika. 

 

                                                           
 5 Wahid Umar, “Membangun Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Pembelajaran 

Matematika”, Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Khairun 

Ternate, Vol.1 No.1, hlm. 2  

 
6
  Heris Hendriana, Euis Eti Rohaeti dan Utari Sumarmo, Op.Cit., hlm. 60 
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2) Mendengar (listening) 

     Aspek mendengar merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting dalam diskusi. Kemampuan dalam mendengarkan topik-

topik yang sedang didiskusikan akan berpengaruh pada kemampuan 

siswa dalam memberikan pendapat atau komentar. Baroody 

mengemukakan bahwa mendengar secara hati-hati terhadap 

pernyataan teman dalam suatu grup juga dapat membantu siswa 

mengkonstruksi pengetahuan matematika lebih lengkap. 

3) Membaca (reading) 

     Proses membaca merupakan kegiatan yang kompleks, karena di 

dalamnya terkait aspek mengingat, memahami, membandingkan, 

menganalisis, serta mengorganisasikan apa yang terkandung dalam 

bacaan. Menurut teori konstruktivisme, pengetahuan dibangun atau 

dikonstruksi secara aktif oleh siswa sendiri. Pengetahuan atau 

konsep-konsep yang terdapat dalam buku teks atau modul tidak 

dapat dipindahkan kepada siswa, melainkan mereka bangun sendiri 

lewat membaca. 

4) Diskusi (discussing) 

     Diskusi merupakan sarana untuk mengungkapkan dan 

merefleksikan pikiran siswa. Siswa mampu dalam suatu diskusi 

apabila mempunyai kemampuan membaca, mendengar, dan 

keberanian memadai. Baroody menguraikan beberapa kelebihan 

dari diskusi kelas, yaitu dapat mempercepat pemahaman materi 
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pembelajaran dan kemahiran menggunakan strategi, membantu 

siswa mengkonstruk pemahaman matematika, dan membantu siswa 

menganalisis dan memecahkan masalah secara bijaksana. 

5) Menulis (writing) 

     Menulis adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sadar 

untuk mengungkapkan dan merefleksikan pikiran. Menurut 

Baroody, ada beberapa kegunaan dan keuntungan dari menulis: (1) 

Summaries, yaitu siswa diminta merangkum pelajaran dalam bahasa 

mereka sendiri. Kegiatan ini berguna, karena dapat membantu siswa 

memfokuskan pada konsep-konsep kunci dalam suatu pelajaran, 

menilai pemahaman dan memudahkan retensi. (2) Question, yaitu 

siswa diminta membuat pertanyaan sendiri dalam tulisan. Kegiatan 

ini berguna membantu siswa merefleksikan pada focus yang mereka 

tidak pahami. (3) Explanations, yaitu siswa diminta menjelaskan 

prosedur penyelesaian, dan bagaimana menghindari suatu 

kesalahan. Kegiatan ini berguna karena dapat mempercepat refleksi, 

pemahaman, dan penggunaan kata-kata yang tepat. (4) Definition, 

yaitu siswa diminta menjelaskan istilah-istilah yang muncul dalam 

bahasa mereka sendiri. Kegiatan ini berguna, karena dapat 

membantu siswa berpikir tentang makna dan menjelaskan 

pemahaman mereka terhadap istilah. (5) Reports, yaitu siswa 

diminta menulis laporan. Kegiatan ini berguna, karena membantu 

pemahaman siswa, bahwa menulis adalah salah satu aspek penting 
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dalam matematika untuk menyelidiki topik-topik dalam 

matematika.
7
 

     Dengan demikian, apabila aspek-aspek ini dikuasai dengan baik, 

maka kemampuan komunikasi matematis pun dapat dicapai. Oleh sebab 

itu, seorang guru hendaknya memilih model ataupun pendekatan 

pembelajaran yang dalam penerapannya mengandung aspek-aspek 

komunikasi matematis, sehingga membantu siswa dalam mengasah 

kemampuan komunikasi matematis mereka. 

 

c. Faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Matematis  

     Ansari menyebutkan ada beberapa faktor yang berkaitan dengan 

kemampuan komunikasi matematika antara lain:
8
 

1) Pengetahuan Prasyarat  

     Pengetahuan prasyarat merupakan pengetahuan yang telah dimiliki 

siswa sebagai akibat proses belajar sebelumnya. Jenis kemampuan 

siswa tersebut menentukan hasil pembelajaran selanjutnya. Namun 

demikian dalam komunikasi matematika kemampuan awal siswa 

kadang-kadang tidak dapat dijadikan standar untuk meramalkan 

kemampuan komunikasi lisan maupun tulisan. Ada siswa yang kurang 

mampu dalam komunikasi tulisan, tetapi lancar dalam komunikasi 

                                                           
 

7
 Lydia Grace, 3 Kemampuan Komunikasi, diakses dari: 

http://www.academia.edu/16712237/3_kemampuan_komunikasi, pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 

12.21 WIB 

 
8
 Arini Alhaq, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share 

Terhadap Kemampuan  Komunikasi Matematis Siswa Studi Pada Siswa Kelas Ix Smp Negeri 1 

Abung Selatan Tahun Pelajaran 2013/2014, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Keguruan Dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung, 2014), hlm. 13 

http://www.academia.edu/16712237/3_kemampuan_komunikasi
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lisan, dan sebaliknya ada siswa yang mampu dalam komunikasi tulisan 

namun tidak mampu memberi penjelasan maksud dari tulisannya. 

2) Kemampuan membaca, diskusi, dan menulis 

     Diskusi dan menulis adalah dua aspek penting dari komunikasi 

untuk semua level, hal ini disebabkan karena melalui diskusi seseorang 

mampu mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru dari teman-

temannya. Begitu juga dengan menulis. Menulis dapat membantu siswa 

membentuk pengetahuan secara implisit dan berpikir lebih eksplisit 

sehingga mereka dapat melihat dan merefleksikan pengetahuan dan 

pikirannya. Sementara itu kemampuan membaca dalam topik-topik 

tertentu kemudian mengelaborasi topik-topik tersebut dan 

menyimpulkannya merupakan aspek penting untuk melihat 

keberhasilan berpikir siswa. Dalam komunikasi matematika, 

kemampuan membaca, diskusi, dan menulis dapat membantu siswa 

memperjelas pemikiran dan dapat mempertajam pemahaman. 

3) Pemahaman Matematika  

     Pemahaman matematika adalah salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kemampuan komunikasi matematika. Pemahaman 

matematika ialah tingkat atau level pengetahuan siswa tentang konsep, 

prinsip, algoritma dan kemahiran siswa menggunakan strategi 

penyelesaian terhadap soal atau masalah yang disajikan. 

     Beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Ketika siswa tidak menguasai materi prasyarat, tentu 
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mereka akan mengalami kesulitan memahami materi pelajaran selanjutnya 

sehingga siswa menjadi malu dan proses pembelajaran tidak berjalan 

semestinya. Sejalan dengan pengetahuan prasyarat, kemampuan membaca, 

diskusi dan menulis serta pemahaman matematik juga sangat 

mempengaruhi kemampuan matematis siswa. Siswa yang mengalami 

kesulitan berdiskusi dan menulis akan mengalami kesulitan dalam 

berkomunikasi matematis sehingga gagasan dan ide-ide yang akan 

disampaikan dan diserap siswa tidak sempurna. 

 

d. Indikator Komunikasi Matematis  

     Indikator yang menunjukkan kemampuan komunikasi matematis 

menurut Sumarmo adalah sebagai berikut:
9
 

1) Mempresentasikan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide 

atau simbol matematika.  

2) Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika, secara lisan atau 

tulisan, dengan benda nyata, gambar, grafik, dan ekspresi aljabar. 

3) Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika.  

4) Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika.  

5) Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika  

6) Menyusun konjektur, membuat argumen, merumuskan definisi dan 

generalisasi. 

7) Mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika 

dalam bahasa sendiri. 

     Dari beberapa penjelasan mengenai indikator kemampuan komunikasi, 

maka dalam penelitian ini penulis mengukur kemampuan komunikasi 

tulisan dengan memodifikasi indikator menurut Sumarmo yang telah 

                                                           
9
 Heris Hendriana dan Utari Soemarrmo, Penilaian Pembelajaran Matematika, 

(Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 30 
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disajikan di atas dan disesuaikan dengan indikator pembelajaran. Indikator 

komunikasi matematis yang diukur penulis adalah sebagai berikut: 

1) Mempresentasikan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide atau 

simbol matematika 

2) Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara tulisan, dengan 

benda nyata, gambar, grafik, dan ekspresi aljabar.  

3) Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika.  

     Sedangkan untuk penskoran/penilaian suatu instrumen tes dapat 

ditentukan menggunakan rubrik penskoran atau dengan memberikan skor 

pada tiap langkah pengerjaan siswa. Skor yang diberikan untuk setiap butir 

soal bervariasi, bergantung pada tingkat kesukaran soal, pertimbangan 

peneliti, atau pertimbangan lainnya.
10

 Rubrik penilaian dibahas pada 

konsep operasional. 

 

2. Pendekatan Reciprocal Teaching 

a. Pengertian Pendekatan Reciprocal Teaching 

     Reciprocal teaching merupakan satu pendekatan terhadap 

pengajaran siswa akan strategi-strategi belajar. Reciprocal teaching 

adalah pendekatan konstruktivis yang berdasar pada prinsip-prinsip 

pembuatan/pengajuan pertanyaan. Dengan reciprocal teaching guru 

mengajarkan siswa mengembangkan keterampilan kognitif penting 

                                                           
10 Wahyudin Zarkasyi dan Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan, Penelitian 

Pendidikan Matematika (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm 182. 
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dengan menciptakan pengalaman belajar, melalui pemodelan perilaku 

tertentu dan kemudian membantu siswa mengembangkan keterampilan 

tersebut atas usaha mereka sendiri dengan pemberian semangat, 

dukungan dan suatu sistem scaffolding.
11

  

     Reciprocal teaching merupakan suatu penyampaian materi ajar 

dengan guru menunjuk seorang siswa untuk menggantikan perannya 

sebagai guru dan bertindak sebagai pemimpin diskusi dalam kelompok, 

yang sasarannya adalah mengajarkan empat strategi pemahaman 

pengaturan diri spesifik, yaitu perangkuman, pengajuan pertanyaan, 

pengklarifikasian, dan prediksi. Sedangkan guru beralih peran dalam 

kelompok sebagai motivator, mediator, pelatih memberikan dukungan, 

umpan balik, serta semangat bagi siswa.
12

 Dengan demikian, siswa 

dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

     Teori konstruktivis menjelaskan bahwa guru tidak hanya sekedar 

memberikan pengetahuan kepada siswa tetapi juga memberikan 

kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka 

sendiri dan mengajarkan siswa menjadi sadar menggunakan strategi 

mereka sendiri untuk belajar.
13

 

 

                                                           
 

11
 Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2007), hlm.96 

 
12

 Istarani dan Ridwan, 50 Tipe Pembelajaran Kooperatif, (Medan: Media Persada, 

2014), hlm. 185 
13

 Yesie Erma Yunita, dkk, “Penerapan Pendekatan Pengajaran Terbalik (Reciprocal 

Teaching) Untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Biologi Siswa Kelas VII-G SMP N 5 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/ 2011”, Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 3, No. 2, Mei 2011, 

hlm. 45 
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Pendekatan pembelajaran ini dimunculkan oleh Palinscar tahun 1982 

ketika dia menemukan beberapa muridnya yang mengalami kesulitan 

dalam memahami sebuah teks bacaan. Seorang siswa dapat saja 

membaca sekumpulan huruf yang membentuk kata namun ternyata 

untuk memahami makna dari teks yang dibacanya tidak semudah 

melafalkan bacaan tersebut. Nah, inilah masalah yang 

melatarbelakangi kemunculan metode pembelajaran reciprocal 

teaching. Sedangkan pengajaran reciprocal bertujuan untuk 

memberikan teknik atau strategi pada para siswa agar dapat 

mencegah terjadinya kegagalan kognitif dalam kegiatan membaca.
14

 

 

     Selanjutnya pendapat Ibrahim yang dikutip Efendi menyatakan 

bahwa keterampilan dan bentuk aktivitas yang dilakukan oleh siswa 

selama kegiatan belajar dalam reciprocal teaching ini, berdampak 

positif terhadap kemampuan komunikasi siswa, karena selama 

pembelajaran siswa mengajukan pertanyaan serta mengomentari 

jawaban siswa yang lain.
15

 Selain itu reciprocal teaching juga 

memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada siswa untuk 

menggunakan kemampuan komunikasi matematisnya secara mandiri, 

karena siswa dibiasakan untuk mampu membuat kesimpulan dari hasil 

pemikirannya dan menjelaskan kembali pengetahuan yang diperolehnya 

kepada teman-temannya. 

     Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

reciprocal teaching adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pada empat pemahaman mandiri siswa yaitu Summarizing 

                                                           
14

 Momo Morteza, Reciprocal Teaching, tersedia dalam: 

http://hasanahworld.wordpress.com/2009/02/04 di akses pada 19 Mei 2017 pukul 23.07 

 
15

 Nur Efendi, “Pengaruh Pembelajaran Reciprocal Teaching Dipadukan Think Pair Share 

Terhadap Peningkatan Kemampuan Metakognitif Belajar Biologi Siswa Sma Berkemampuan 

Akademik Berbeda Di Kabupaten Sidoarjo”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Vol. 3, 

No. 2, Juli 2013, hlm. 88-89. 
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(merangkum), Questioning (menanya), Clarifying (mengklarifikasi), 

dan Predicting (memprediksi). Dengan demikian pendekatan reciprocal 

teaching dapat menjadikan siswa lebih aktif untuk mengkomunikasikan 

ide-ide matematisnya. 

 

b. Komponen Pendekatan Reciprocal Teaching 

Ada empat komponen dalam pendekatan Reciprocal Teaching, yaitu:
16

 

1) Membuat Rangkuman (Summarizing) 

     Membuat rangkuman dibutuhkan kemampuan untuk dapat 

membedakan hal-hal yang penting dan hal-hal yang tidak penting, 

yakni menentukan intisari dari suatu teks bacaan. Sehingga dengan 

merangkum siswa betul-betul dapat memahami apa yang 

dipelajarinya. 

2) Membuat Pertanyaan (Questioning) 

     Strategi ini berupa membuat pertanyaan yang digunakan untuk 

memonitor dan mengevaluasi sejauh mana pengetahuan pembaca 

terhadap bahan bacaan. Siswa membuat soal yang tidak dipahami 

ataupun soal yang diajukan kepada diri sendiri kemudian 

menjawabnya. 

3) Mengklarifikasi (Clarifying) 

     Siswa diminta untuk mencerna makna dari kata-kata atau kalimat-

kalimat yang tidak familiar, apakah mereka dapat memahami 

                                                           
 

16
 Faradila, dkk, “Eksperimentasi Pendekatan Pembelajaran Reciprocal Teaching dengan 

Alat Peraga Pada Pokok Bahasan Lingkaran Ditinjau  Dari Kreativitas Siswa”, Jurnal Elektronik 

Pembelajaran Matematika FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol.4, No.3, ISSN: 2339-

1685, 2016, hlm. 296 
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maksud dari suatu paragraf. Siswa diwajibkan untuk membaca 

lembar materi pembelajaran yang diberikan guru kemudian 

mengklarifikasi kata-kata atau kalimat- kalimat yang masih 

asing/tidak familiar baginya. 

4) Memprediksi (Predicting) 

     Pada tahap ini pembaca diajak untuk melibatkan pengetahuan 

yang sudah diperolehnya dahulu untuk digabungkan dengan 

informasi yang diperoleh dari teks yang dibaca untuk kemudian 

digunakan dalam mengimajinasikan kemungkinan yang akan terjadi 

berdasarkan atas gabungan informasi yang sudah dimilikinya. 

Setidaknya siswa diharapkan dapat membuat dugaan tentang topik 

dari paragraf selanjutnya. 

 

c. Langkah-Langkah Pendekatan Reciprocal Teaching 

Adapun langkah-langkah pembelajaran reciprocal teaching, yaitu:
17

 

1) Memilih materi pokok bahasan.  

2) Menjelaskan tujuan pokok bahasan yang hendak dicapai.  

3) Guru memotivasi siswa sehingga siswa senang dan lebih giat dalam 

mengikuti pembelajaran.  

4) Guru membagikan lembar materi kepada siswa.  

5) Guru memberitahukan kepada siswa pada tahap awal guru yang akan 

menjelaskan materi pelajaran dan untuk tahap berikutnya akan 

dipilih secara acak seorang siswa yang bertindak sebagai “siswa 

guru”. 

6) Guru meminta siswa membaca lembar materi dan memahaminya 

serta menandai bacaan atau bagian dari materi yang dianggap sulit 

atau kurang dimengerti. 

7) Setelah selesai, guru memperagakan empat keterampilan yaitu 

merangkum, membuat soal, menjelaskan dan memprediksi suatu 

permasalahan. 

                                                           
17

 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008), hlm. 61 
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8) Pada segmen ini guru memilih siswa secara acak untuk menjadi 

“siswa guru”. Siswa yang ditunjuk tersebut akan menjelaskan kepada 

teman-temannya mengenai materi yang telah dirangkum dan 

menjelaskan soal-soal yang telah dikerjakannya serta memprediksi 

soal yang akan diberikan kepada temannya sesuai dengan materi 

yang dipelajari. Dengan demikian siswa lain memperhatikan. Hal ini 

dilakukan berulang sehingga setiap siswa mendapat minimal sekali 

menjadi “siswa guru”. Dengan begitu siswa akan merasa 

menemukan sesuatu yang ada di luar dirinya dan cenderung untuk 

tampil maksimal agar mendapat pujian dari teman yang lain.  

9) Guru dan siswa mengevaluasi proses penyelidikan yang telah 

dilakukan, merangkum hasil pelajaran yang telah diperoleh dan 

menyimpulkan materi.  

10) Memberikan tugas kepada siswa. 

     Sedangkan menurut Palinscar dan Brown yang dikutip Sardiyanti 

langkah-langkah pembelajaran reciprocal teaching yaitu:
18

 

1) Pada tahap awal pembelajaran, guru bertanggung jawab memimpin 

tanya jawab dan melaksanakan keempat strategi reciprocal teaching 

yaitu merangkum, menyusun pertanyaan, menjelaskan kembali, dan 

memprediksi. 

2) Guru menerangkan bagaimana cara merangkum, menyusun 

pertanyaan, menjelaskan kembali, dan memprediksi setelah 

membaca. 

3) Selama membimbing siswa melakukan latihan menggunakan empat 

strategi pembelajaran reciprocal teaching, guru meminta siswa 

dalam menyelesaikan apa yang diminta dan tugas yang diberikan 

berdasarkan tugas kepada siswa. 

4) Selanjutnya siswa belajar untuk memimpin tanya jawab dengan atau 

tanpa adanya guru. 

5) Guru bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan penilaian 

berkenaan dengan penampilan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam 

tanya jawab ke tingkat yang lebih tinggi. 

 

     Adapun langkah-langkah pendekatan reciprocal teaching yang 

digunakan penulis yaitu dengan menggabungkan dan memodifikasi 

langkah-langkah pembelajaran yang telah dipaparkan diatas. Peneliti 

akan menguraikannya di konsep operasional. 
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d. Kelebihan dan Kekurangan Reciprocal Teaching 

     Setiap pendekatan pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Adapaun kelebihan-kelebihan dari pembelajaran 

dengan pendekatan reciprocal teaching sebagai berikut:
19

 

1) Melatih kemampuan siswa belajar mandiri. Melalui pembelajaran 

reciprocal teaching ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan 

kemampuan belajar mandiri, siswa memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan pengetahuannya sendiri, dan guru cukup berperan 

sebagai fasilitator, mediator, dan manajer dari proses pembelajaran. 

Reciprocal teaching juga melatih siswa untuk menjelaskan kembali 

kepada pihak lain. Dengan demikian, penerapan pembelajaran ini 

dapat dipakai untuk melatih siswa dalam meningkatkan kemampuan 

komunikasi mereka. 

2) Selama kegiatan pembelajaran, siswa membuat rangkuman. Dengan 

demikian siswa terlatih untuk menemukan hal-hal penting dari apa 

yang dipelajari dan ini merupakan keterampilan penting untuk 

belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa reciprocal teaching dapat 

meningkatkan hasil belajar yang rendah.  

3) Selama kegiatan pembelajaran, siswa membuat pertanyaan dan 

menyelesaikan pertanyaan. Sehingga reciprocal teaching dapat 

mempertinggi kemampuan siswa dalam berkomunikasi sekaligus 

memecahkan masalah. 

 

     Sedangkan kekurangan reciprocal teaching yaitu berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Nurul Atiqah dkk, siswa takut diminta 

tampil didepan siswa lain. Siswa tersebut merasa tidak percaya diri 

ketika presentasi didepan kelas sehingga siswa itu merasa kesulitan 

dalam menerima pelajaran.
20
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 Indri Nur Hayati, Implementasi Pembelajaran Dengan Pendekatan Reciprocal 
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     Namun pada dasarnya pembelajaran reciprocal teaching 

menekankan pada siswa untuk bekerja dalam suatu kelompok yang 

dibentuk sedemikian hingga agar setiap anggotanya dapat 

berkomunikasi dengan nyaman dalam menyampaikan pendapat ataupun 

bertanya dalam rangka bertukar pengalaman keberhasilan belajar satu 

dengan lainnya. Sehingga menjadikan siswa lebih percaya diri untuk 

tampil mengemukakan ide-idenya.      

 

3. Kemandirian Belajar 

a. Pengertian Kemandirian Belajar 

     Belajar mandiri bukan berarti memisahkan diri dengan orang lain. 

Kemandirian belajar dapat diartikan sebagai usaha untuk melakukan 

kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain 

berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu kompetensi 

tertentu. 
21

 Namun seringkali orang menyalahartikan belajar mandiri 

sebagai belajar sendiri. Bab II Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis, serta bertanggung jawab. Jelaslah bahwa kata mandiri telah 

muncul sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional kita. Karena itu 

penanganannya memerlukan perhatian khusus semua guru. 

         Menurut Pannen ciri utama belajar mandiri adalah adanya 

pengembangan kemampuan siswa untuk melakukan proses belajar yang 

tidak tergantung pada faktor guru, teman, kelas dan lain-lain. Tingkat 

kemandirian belajar siswa dapat ditentukan berdasarkan seberapa besar 

inisiatif dan tanggung jawab siswa untuk berperan aktif dalam hal 

perencanaan belajar, proses belajar maupun evaluasi belajar. Semakin 

besar peran aktif siswa dalam berbagai kegiatan tersebut, 

mengindikasikan bahwa siswa tersebut memiliki tingkat kemandirian 

belajar yang tinggi.
22

 

     Menurut Tahar dan Enceng bahwa dalam kemandirian belajar, 

individu bebas menentukan dan mengelola sendiri bahan ajar, waktu, 

tempat, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang diperlukan. 

Individu memiliki kemampuan dalam mengelola cara belajar, memiliki 

rasa tanggung jawab yang tinggi, dan terampil memanfaatkan sumber 

belajar.
23

 Sehingga dengan kebebasan tersebut, individu memiliki 
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kemampuan dalam mengelola cara belajar, memiliki rasa tanggung 

jawab yang tinggi, dan terampil memanfaatkan sumber belajar. 

     Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian belajar siswa merupakan suatu bentuk belajar yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan tujuan 

belajar, perencanaan belajar, sumber-sumber belajar, mengevaluasi 

belajar, dan menentukan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhannya 

sendiri tanpa harus bergantung pada guru, sehingga proses belajar 

mengajar akan lebih optimal. Sehingga dapat dikatakan kemandirian 

belajar merupakan suatu sikap yang perlu dimiliki oleh siswa. 

 

b. Komponen Kemandirian Belajar 

     Adapun komponen-komponen kemandirian belajar menurut Potter 

dkk yang dikutip oleh Prasetyoningsih terdapat 5 komponen yang 

dikenal sebagai teori locus of, yaitu:
24

 

1) Kemampuan untuk mengambil inisiatif seperti dalam perilaku yang 

eksploratif, kreatif, mampu menyatakan buah pikiran, mampu 

mengekspresikan diri dan bertindak secara spontan. 

Contoh: Menjawab pertanyaan yang diberikan guru, secara kritis dan    

sesuai dengan pendapatnya secara langsung dan percaya 

diri.  

                                                           
 24
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2) Berusaha mengatasi masalah yang dihadapi dalam lingkungan 

dengan rasa percaya diri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, 

serta bebas dalam mengambil keputusan. 

Contoh: Mengerjakan ulangan dengan rasa percaya diri tanpa 

menyontek pekerjaan temannya. 

3) Melakukan aktifitas tambahan sesuai dengan kehendak sendiri, 

mengerjakan sesuatu tanpa memperdulikan apa yang dipikirkan 

orang. 

Contoh: Belajar sendiri di rumah, mengerjakan soal latihan tanpa 

diperintah oleh guru.  

4) Puas terhadap hasil kerja yang telah dilakukan yaitu perilakunya 

diarahkan kepada diri sendiri. 

Contoh: Menerapkan ilmu dan skill dalam kehidupan, misal: 

mengajarkan ilmu yang dikuasai kepada orang lain, seperti 

guru kepada siswa. 

5) Mampu melakukan tugas rutin sendiri dalam semua aspek 

kehidupan. 

Contoh: Berusaha mengerjakan tugas-tugas harian tanpa meminta 

bantuan orang lain baik tugas sekolah maupun pekerjaan 

rumah. 

 

     Komponen–komponen diatas saling melengkapi dalam 

menimbulkan perilaku mandiri dalam belajar pada siswa. Sehingga 
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komponen-komponen ini perlu ada pada diri siswa yang memiliki 

kemandirian belajar. 

 

c. Indikator Kemandirian Belajar 

     Indikator kemandirian belajar siswa menurut Sumarmo diantaranya 

adalah:
25

 

1) Inisiatif belajar 

2) Mendiagnosa kebutuhan belajar 

3) Menetapkan target atau tujuan belajar 

4) Memonitor mengatur dan mengontrol belajar  

5) Memandang kesulitan sebagai tantangan  

6) Memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan 

7) Memilih dan menerapkan strategi belajar 

8) Mengevaluasi proses dan hasil belajar serta   

9) Self efficacy (konsep diri) 

     Untuk itu peneliti mengambil suatu kriteria untuk menentukan 

kemandirian belajar siswa. Kriteria pengelompokan kemandirian 

belajarnya bisa dilihat pada tabel II.1 berikut ini:
26

 

            TABEL II.1 

      KRITERIA PENGELOMPOKAN 

                  KEMANDIRIAN BELAJAR 

Kriterian Kemandirian Belajar Keterangan 

𝑥 ≥ (𝑥 + 𝑆𝐷) Tinggi 

(𝑥 − 𝑆𝐷) < 𝑥 < (𝑥 + 𝑆𝐷) Sedang 

𝑥 ≤ (𝑥 − 𝑆𝐷) Rendah 

    Sumber: Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan 

Keterangan: 

𝑥 = Skor angket kemandirian belajar masing-masing siswa 

𝑥  = Rata-rata skor angket kemandirian belajar siswa 

𝑆𝐷= Simpangan baku skor angket kemandirian belajar siswa 
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4. Pembelajaran Konvensional 

     Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinyatakan bahwa 

“konvensional adalah tradisional”. Oleh karena itu, model konvensional 

dapat juga disebut sebagai model tradisional. Selanjutnya tradisional 

diartikan sebagai “sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu 

berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun 

temurun”.  

     Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa pembelajaran konvensional 

adalah suatu pembelajaran yang mana dalam proses belajar mengajar 

dilakukan dengan cara yang lama, yaitu dalam penyampaian pelajaran 

pengajar masih mengandalkan ceramah. Metode ceramah itu sendiri ialah 

sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan 

pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya 

mengikuti secara pasif.
27

 

     Menurut Djamarah yang dikutip oleh Kresma, metode pembelajaran 

konvensional adalah metode pembelajaran tradisional, karena sejak dulu 

metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru 

dengan anak didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam 

pembelajaran metode konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi 

dengan penjelasan, serta pembagian tugas dan latihan.
28
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     Selanjutnya Jainuri menyatakan dalam model konvensional, pengajar 

memegang peranan utama dalam menentukan isi dan urutan langkah 

dalam menyampaikan materi tersebut kepada siswa. Sementara siswa 

mendengarkan secara teliti serta mencatat pokok-pokok penting yang 

dikemukakan pengajar sehingga pada pembelajaran ini kegiatan proses 

belajar mengajar didominasi oleh pengajar. Hal ini mengakibatkan peserta 

bersifat pasif, karena peserta didik hanya menerima apa yang disampaikan 

oleh pengajar, akibatnya siswa mudah jenuh, kurang inisiatif, dan 

bergantung pada pengajar.
29

 

Adapun ciri-ciri pembelajaran konvensional antara lain:
30

 

a. Memakai pendekatan berpusat pada guru, yakni gurulah yang harus 

menjadi pusat dalam pembelajaran. 

b. Siswa ditempatkan sebagai objek belajar. Siswa dianggap sebagai 

organisme yang pasif, sebagai penerima informasi yang diberikan guru. 

c. Kegiatan pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Siswa 

hanya belajar manakala ada kelas yang telah didesain sedemikian rupa 

sebagai tempat belajar. 

     Menurut Subaryana yang dikutip oleh Jainuri bahwa pembelajaran 

konvensional dalam proses belajar mengajar dapat dikatakan efisien tetapi 
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30
 Muhammad Alif Ramdhani, Perbandingan Strategi Pembelajaran Teacher Centered 

Learning dengan Student Centered Learning terhadap Hasil Belajar pda Mata Pelajaran Tarikh 

Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta, (Artikel Publikasi Pendidikan Agama Islam, 

2014), hlm. 5 

https://www.academia.edu/6942550/Pembelajaran_Konvensional


38 

 

 

hasilnya belum memuaskan. Kelebihan dan kekurangan pada model 

pembelajaran konvensional ini adalah sebagai berikut:
31

  

a. Kelebihan  

1) Efisien.  

2) Tidak mahal, karena hanya menggunakan sedikit bahan ajar.  

3) Mudah disesuaikan dengan keadaan siswa.  

b. Kelemahannya  

1) Kurang memperhatikan bakat dan minat siswa.   

2) Bersifat pengajar centris.  

3) Sulit digunakan dalam kelompok yang heterogen.  

4) Gaya mengajar yang sering berubah-ubah atau perbedaan gaya 

mengajar dari pengajar yang satu dengan yang lain dapat membuat 

kegiatan instruksional tidak konsisten. 

     

5. Hubungan Komunikasi Matematis dengan Pendekatan Reciprocal 

Teaching ditinjau dari Aspek Kemandirian Belajar Siswa  

     Komunikasi matematis merupakan kemampuan yang harus dibangun 

dengan kokoh oleh siswa, karena dengan komunikasi matematis siswa 

dapat menuangkan ide hasil pemikirannya, baik secara lisan maupun 

tulisan. Melalui komunikasi, siswa dapat menyampaikan ide-idenya 

kepada guru dan kepada siswa lainnya. Kemampuan komunikasi 

matematis siswa akan meningkat bila didukung dengan kompetensi guru, 

kesiapan siswa, ataupun penedekatan pembelajaran. Salah satu alternatif 
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pendekatan pembelajaran yang diyakini bisa meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa adalah pembelajaran dengan pendekatan 

Reciprocal Teaching. 

     Penerapan pembelajaran reciprocal teaching ini mengajarkan empat 

strategi pemahaman mandiri kepada siswa, yaitu meringkas, membuat 

pertanyaan, menjelaskan, dan memprediksi sehingga siswa memperoleh 

pengetahuan dengan suatu cara yang dapat melatih kemampuan siswa 

untuk belajar mandiri.
32

 Selain itu, siswa juga diminta untuk menjelaskan 

hasil diskusinya. Kegiatan membaca, diskusi dan menulis yang terdapat 

pada langkah-langkah reciprocal teaching juga merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa sehingga 

dengan menerapkan pembelajaran reciprocal teaching ini dapat melatih 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

     Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Reciprocal Teaching   

ini dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efisien serta memungkinkan siswa untuk melakukan pembelajaran secara 

aktif dan mandiri tanpa bergantung dengan guru. Dengan demikian siswa 

tidak hanya membaca dan mendengar tetapi juga memberikan kesempatan 

pada siswa untuk berlatih berdiskusi, berpartisipasi, bekerjasama, serta 

memecahkan masalah-masalah tertentu berkaitan dengan materi 

pembelajaran yang akhirnya dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa 

yang merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan proses 
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pembelajaran.
33

  

     Pembelajaran Reciprocal Teaching ini sangat cocok sekali dalam 

kegiatan pembelajaran. Pembelajaran Reciprocal Teaching memusatkan 

kepada berpikir atau proses mental siswa, tidak hanya hasil yang diperoleh. 

Selain itu juga mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif dan terlibat 

aktif dalam kegiatan pembelajaran.
34

 Oleh karena itu, dengan menggunakan 

pembelajaran ini kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa serta menumbuhkan kemandirian belajar dari dalam diri 

siswa. 

 

B. Penelitian Relevan 

1. Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Dwi Rifa, Yulis Jamiah, dan 

Ahmad Yani dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran 

Reciprocal Teaching terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis 

Siswa pada Materi Segiempat di SMP”. 
35

 

    Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa setelah diberikan pembelajaran 

Reciprocal Teaching. Hal ini dapat dilihat berdasarkan analisis data skor 

pretest dan posttest, yaitu diperoleh bahwa rata-rata skor pretest adalah 
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2,21 sedangkan rata-rata skor posttest adalah 7,5. Sedangkan untuk besar 

peningkatan komunikasi matematis pada siswa tingkat kemampuan atas 

adalah sebesar 5,75, sementara besar peningkatan komunikasi matematis 

pada siswa tingkat kemampuan menengah adalah sebesar 3,75 dan besar 

peningkatan komunikasi matematis pada siswa tingkat kemampuan 

bawah sebesar 4,17. 

2. Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Devi Suryani dalam 

skripsinya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif dengan Pendekatan Reciprocal Teaching terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Indra Praja Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”.
36

 

     Hasil analisis data dengan tes “t” pada penelitiannya menyimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan pendekatan 

Reciprocal Teaching dengan siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional dengan hasil 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 3,06 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,01 pada taraf 

signifikan 5%. Selain itu sebagian besar siswa menunjukkan sikap positif 

terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dengan pendekatan Reciprocal Teaching. 

Dengan demikian ada pengaruh yang signifikan pada hasil akhir 

perhitungan di hasil belajar posttest siswa kelas eksperimen. 
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3. Penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Devi Putri Permatasari, 

Pentatito Gunowibowo, dan M. Coesamin dalam jurnalnya yang berjudul 

“Pengaruh Model Reciprocal Teaching terhadap Peningkatan 

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa”. 
37

 

     Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa model reciprocal teaching 

berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. Hal ini dilihat dari hasil uji-t yang diperoleh 𝑡ℎ  sebesar 2,619 dan 

𝑡𝑡  sebesar 1,67. Kemudian berdasarkan rata-rata gain, rata-rata kelas 

eksperimen lebih baik dibanding kelas kontrol yaitu sebesar 0,45 

sedangkan untuk kelas kontrol yaitu 0,34. Selanjutnya jika dilihat dari 

persentase pencapaian indikator kemampuan komunikasi matematis 

siswa, terdapat perbedaan rata-rata pencapaian indikator kemampuan 

komunikasi matematis antara siswa yang mengikuti reciprocal teaching 

dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional, berturut-turut 

sebesar 52,72% dan 42,59%. Seluruh daata ini menunjukkan bahwa 

siswa yang mengikuti model reciprocal teaching memiliki kemampuan 

komunikasi matematis yang lebih baik daripada siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. 

     Adapun yang membedakan penelitian oleh penulis dengan penelitian 

relevan adalah penambahan variabel moderator. Penulis ingin menelaah 

adakah pengaruh penerapan pendekatan reciprocal teaching terhadap 

kemampuan komunikasi matematis jika ditinjau dari kemandirian belajar 

                                                           
 

37
 Devi Putri Permatasari, dkk, “Pengaruh Model Reciprocal Teaching terhadap 

Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa”, Jurnal Pendidikan Matematika FKIP 

Unila, 2016. 
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siswa. Persamaan dan perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan 

disajikan dalam tabel II.2: 

TABEL II.2 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DARI PENELITIAN 

Peneliti 
Reciprocal 

Teaching 

Variabel 

Terikat 

Variabel 

Moderator 

Jenjang 

Pendidikan 

Dwi Rifa 

Dkk 
√ 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis 
- SMP/MTs 

Devi Suryani √ 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis 

- SMP/MTs 

Devi Putri 

Permatasari 

Dkk 
√ 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis  
- SMP/MTs 

Peneliti √ 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis 

Kemandirian 

Belajar Siswa 
SMP/MTs 

 

C. Konsep Operasional 

     Adapun konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini meliputi 

penerapan pendekatan reciprocal teaching terhadap kemampuan komunikasi 

matematis yang ditinjau dari kemandirian belajar siswa. 

1. Pendekatan Pembelajaran Reciprocal Teaching 

     Penerapan pendekatan reciprocal teaching merupakan variabel bebas 

yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

Adapun langkah-langkah dalam reciprocal teaching yang disiapkan 

dalam penelitian ini dengan mengembangkan langkah-langkah pada 

konsep teoritis yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 

1) Guru memilih pokok bahasan yang sesuai 
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2) Guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk 

setiap pertemuan. 

3) Guru membuat LKS dan soal tes yang akan diuji kepada siswa 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Kegiatan Pendahuluan 

a) Guru membuka pelajaran yang diawali dengan membaca do’a 

kemudian mengabsen kehadiran siswa 

b) Guru menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran 

c) Guru memberi motivasi dan menginformasikan bahwa 

pembelajaran yang akan diterapkan yaitu reciprocal teaching 

d) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan 

membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 

e) Guru memberitahu bahwa pada bacaan pertama, guru yang akan 

menjelaskan materi dan pada bacaan selanjutnya akan dipilih 

seorang siswa dari masing-masing kelompok yang akan 

bertindak sebagai guru. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru meminta siswa membaca dan memahami bacaan pertama 

pada LKS menurut pemahamannya sendiri. 

b) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk meringkas atau 

merangkum materi secara berkelompok dengan menggabungkan 

pemahaman mereka. 
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c) Guru meminta siswa membuat pertanyaan dari materi yang tidak 

dimengerti. 

d) Guru menjelaskan materi pada bacaan pertama dan menjawab 

pertanyaan yang diberikan siswa serta membuat sebuah prediksi 

berupa soal yang diajukan kepada siswa. 

e) Guru menugaskan siswa untuk melakukan tahap-tahap 

reciprocal teaching pada bacaan kedua seperti yang telah 

dilakukan pada bacaan pertama dan memilih seorang siswa 

untuk menjadi guru dengan menjelaskan kembali seperti yang 

telah dimodelkan guru. 

f) Guru meminta siswa membuat prediksi terhadap materi yang 

telah disampaikan/dijelaskan. 

g) Guru meminta siswa mengerjakan latihan pada LKS dan 

mengkoordinir siswa serta memperhatikan siswa dalam 

mengerjakan soal dan membantu yang mengalami kesulitan  

3) Kegiatan Penutup 

a) Guru bersama siswa merangkum pembelajaran dan melakukan 

refleksi. 

b) Guru memberi motivasi kepada siswa yang yang kurang atau 

yang belum berpartisipasi aktif dengan memberikan pujian dan 

memberikan evaluasi berupa soal 

c) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi selanjutnya 

d) Guru mengakhiri pembelajaran dengan memimpin do’a 
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2. Kemampuan Komunikasi Matematis 

     Kemampuan komunikasi matematis merupakan variabel terikat yang 

dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran reciprocal teaching. Untuk 

mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilihat dari 

hasil tes di akhir pertemuan yang dilakukan dilakukan di dua kelas yang 

salah satu kelas menggunakan pendekatan reciprocal teaching, 

sedangkan kelas lainnya menggunakan pembelajaran konvensional 

dengan soal tes yang sama dan dari tes inilah dapat disimpulkan ada atau 

tidaknya pengaruh penerapan pendekatan Reciprocal Teaching terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas tersebut.  

     Kemampuan komunikasi matematis yang penulis ukur adalah 

komunikasi matematis tulisan. Indikator komunikasi matematis yang 

penulis gunakan dengan mengacu pada indikator menurut Sumarmo yang 

telah penulis uraikan sebelumnya. 

     Peneliti memodifikasi rubrik penskoran komunikasi matematis untuk 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Rubrik modifikasi ini mengacu 

pada rubrik berdasarkan pemberian skor kemampuan komunikasi 

matematis menurut Utari Sumarmo yaitu pada tabel II.3 berikut:
38

 

 

 

 

                                                           
38

 Utari Sumarmo, Pedoman Pemberian Skor Pada Beragam Tes Kemampuan Matematik, 

(Kelengkapan Bahan Ajar Mata Kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika pada Program 

Magister Pendidikan Matematika STKIP Siliwangi Bandung), hlm. 4 
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 TABEL II.3 

  RUBRIK PENSKORAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

Indikator 

Komunikasi 

Matematis 

Jawaban Skor 

Menyatakan situasi 

matematik atau 

peristiwa sehari-hari 

ke dalam model 

matematika dan 

menyelesaikannya  

Tidak ada jawaban 0 

Mengidentifikasi unsur/data yang diketahui dan 

ditanyakan serta menyatakan dalam simbol 

matematika 

0-2 

Mengidentifikasi kaitan antara unsur/data yang 

diketahui dan ditanyakan 
0-2 

Menyusun model matematika masalah dalam 

bentuk gambar dan atau ekspresi matematika dan 

menjelaskan kosnpe matematika yang terlibat  

0-3 

Menyelesaikan masalah/model matematika 

disertai alas an 
0-3 

Menetapkan solusi yang relevan disertai alasan 0-2 

Sub-total (satu butir tes) 0-12 

Menyatakan model 

matematika (gambar, 

ekspresi aljabar) ke 

dalam bahasa biasa 

(menyusun soal 

ceritera) 

Tidak ada jawaban 0 

Melengkapi model matematika (gambar) dan 

atau ekspresi matematika dengan unsur-unsur 

yang relevan 

0-3 

Mengidentifikasi konsep/prinsip matematika 

yang termuat dalam model matematika 
0-3 

Mengidentifikasi masalah yang akan diajukan 

dan menentukan konsep matematika yang 

termuat dalam masalah yang bersangkutan 

0-3 

Menyusun soal ceritera yang relevan dengan 

model matematika yang bersangkutan 
0-3 

Sub-total (satu butir tes) 0-12 

Memberi penjelasan 

terhadap model 

matematika dan atau 

pola 

Tidak ada jawaban 0 

Mengidentifikasi konsep dan proses matematika 

yang termuat dalam model matematika/pola 

yang diberikan 

0-3 

Mengidentifikasi kaitan antara konsep dan 

proses matematika yang termuat dalam 

model/pola yang diberikan 

0-2 

Memberi  penjelasan terhadap kaitan antar 

konsep dan proses matematika/pola yang 

diberikan 

0-2 

Sub-total (satu butir tes) 0-8 

Diadaptasi dari Cai Lane dan Jacobcsin (1996) serta diadopsi dari Utari 

Soemarmo (2010) 
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Adapun rubrik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

   TABEL II.4 

 RUBRIK PENSKORAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

Indikator 

Komunikasi 

Matematis 

Jawaban Skor 

Mempresentasikan 

benda nyata, 

gambar, dan 

diagram ke dalam 

ide atau simbol 

matematika 

Tidak ada jawaban 0 

Mengidentifikasi unsur/data yang diketahui dan 

ditanyakan pada pada gambar serta 

menyatakannya dalam simbol matematika 

0-2 

Mengidentifikasi kaitan antara unsur/data yang 

diketahui dan ditanyakan 
0-2 

Menyelesaikan masalah pada gambar yang 

diberikan ke dalam ide atau simbol matematika  
0-5 

Memberikan kesimpulan 0-1 

Sub-total (satu butir tes) 0-10 

Menjelaskan ide, 

situasi dan relasi 

matematika, secara 

tulisan, dengan 

benda nyata, 

gambar, grafik, dan 

ekspresi aljabar 

Tidak ada jawaban 0 

Mengidentifikasi konsep dan proses 

matematika yang termuat dalam situasi yang 

diberikan 

0-2 

Menjelaskan ide secara tulisan dengan 

melengkapi tabel yang diberikan  
0-5 

Menjelaskan ide secara tulisan dengan 

menggunakan grafik  
0-5 

Menjelaskan ide secara tulisan dengan 

menggunakan ekspresi aljabar 
0-3 

Sub-total (satu butir tes) 0-15 

Menyatakan 

peristiwa sehari-

hari dalam bahasa 

atau simbol 

matematika 

Tidak ada jawaban 0 

Mengidentifikasi unsur/data yang diketahui dan 

ditanyakan serta menyatakannya dalam bahasa 

atau simbol matematika 

0-3 

Mengidentifikasi kaitan antara unsur/data yang 

diketahui dan ditanyakan 
0-2 

Menyelesaikan persoalan peristiwa sehari-hari 

yang diberikan dengan menggunakan bahasa 

atau simbol matematika  

0-2 

Memberikan kesimpulan 0-1 

Sub-total (satu butir tes) 0-8 

Dimodifikasi dari Utari Soemarmo (2010) 
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3. Kemandirian Belajar 

     Kemandirian belajar merupakan variabel moderator yang 

mempengaruhi pendekatan pembelajaran reciprocal teaching dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Adapun indikator kemandirian 

belajar yang penulis gunakan sesuai dengan indikator menurut Sumarmo 

yaitu:
39

 

a. Inisiatif Belajar 

b. Mendiagnosa Kebutuhan Belajar 

c. Menetapkan Target/Tujuan Belajar 

d. Memonitor, Mengatur dan Mengontrol Belajar 

e. Memandang Kesulitan Sebagai Tantangan 

f. Memanfaatkan dan Mencari Sumber yang Relevan 

g. Mengevaluasi Proses dan Hasil Belajar  

h. Memilih dan Menerapkan Strategi Belajar 

i. Self Eficacy (Konsep Diri) 

     Skala angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian ini menggunakan angket dengan bentuk checklist yang berupa 

pernyataan positif dan negatif, siswa hanya memilih salah satu jawaban 

dari 5 kategori yang disediakan. Pemberian bobot nilai kemandirian 

belajar disajikan pada tabel II.5 berikut:
40

 

  TABEL II.5 

     BOBOT PENILAIAN ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR 

Pernyataan 
Skor Jawaban 

Sering Sekali 

(SS) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang (KD) 

Jarang 

(JR) 

Jarang Sekali 

(TP) 

Positif 5 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 5 

Sumber: Heris Hendriana dan Utari Soemarmo 
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 Heris Hendriana, Euis Eti Rohaeti dan Utari Soemarrmo, Op.Cit., hlm. 233 
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 Heris Hendriana dan Utari Soemarmo, Op.Cit., hlm.103 
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D. Hipotesis Penelitian 

     Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari rumusan 

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Ha :  terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara siswa 

yang diajar dengan pendekatan reciprocal teaching dengan siswa yang 

diajar dengan pembelajaran konvensional. 

H0:  tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematika antara 

siswa yang diajar dengan pendekatan reciprocal teaching dengan siswa 

yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 

2. Ha :  terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara siswa 

yang diajar dengan pendekatan reciprocal teaching dengan siswa yang 

diajar dengan pembelajaran konvensional jika ditinjau dari kemandirian 

belajar. 

H0:  tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara 

siswa yang diajar dengan pendekatan reciprocal teaching dengan siswa 

yang diajar dengan pembelajaran konvensional jika ditinjau dari 

kemandirian belajar. 

3. Ha : terdapat interaksi faktor pendekatan pembelajaran dan faktor 

kemandirian belajar terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. 

H0: tidak terdapat interaksi faktor pendekatan pembelajaran dan faktor 

kemandirian belajar terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. 


