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This research is to increase the student’s communication in math learning by 

using srategy Quick On The Draw on triangle flat form. Type of this research is 

classroom action research. The action receiver is student grade VII SMP N 1 

Cepogo consisting 36 students and the subject who is doing action is math teacher 

with researcher. Method of collecting data use observation, field record, 

documentation. Technique of analyzing data is done by using plot method. The 

result shows the availability of increased communication on the students in math 

learning with strategy Quick On The Draw. The increasing can be seen from: (1) 

student’s ability in cooperation with group in doing task before action is 30.55%, 

in the end action reaching 74.29%, (2) student’s ability in presenting the result of 

answer in front of class before action is 8.33%, in the end of action reaching 

71.43%, (3) student’s ability in responding about other student’s answer before 

action is 13.89%, in the end of action reaching 68.57%, (4) student’s ability in 

doing individual problem before action is 30.55%, in the end of action reaching 

60%. This research concludes that strategy Quick On The Draw in math learning 

can increase student’s communication on triangle flat form material.  
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Pendahuluan 

 Peningkatan mutu pendidikan dan pengajuan senantiasa harus diupayakan 

dan dilaksanakan dengan jalan meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui 

peningkatan kualitas pembelajaran, siswa akan termotivasi dalam belajar, semakin 

bertambah jenis pengetahuan, bertambah keterampilan dan semakin paham 

terhadap materi yang dipelajari. Saat ini pendidikan di Indonesia sangat 

berkembang seiring tersedianya fasilitas yang dapat dipakai dalam proses belajar 

mengajar. Di sisi lain selain pendidikan sebagai pengembangan diri seseorang, 

pendidikan juga sebagai kewajiban bagi setiap orang untuk mendapatkan suatu 

pengalaman dan proses interaksi antar seseorang.  

Seperti halnya pada siswa SMP Negeri 1 Cepogo yang lebih cenderung kurang 

dalam berkomunikasi atau berinteraksi dalam proses belajar mngajar matematika. 

Mereka hanya memperhatikan guru dalam menyampaikan materi matematika 

tanpa mereka mencari sendiri dengan cara berkelompok atau pembagian tugas 

yang selalu mengutamakan komunikasi antar siswa dalam pembelajaran 

matematika. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut maka 

diterapkannya strategi-strategi dalam pembelajaran matematika agar siswa lebih 

mudah menerima pelajaran dan secara tidak langsung dapat meningkatkan 

komunikasi siswa melalui pembelajaran tersebut. Komunikasi merupakan salah 

satu aktivitas yang sangat fundamental dalam kehidupan manusi. Kebutuhan 

manusia untuk berhubungan dengan sesamanya, diakui oleh semua agama telah 

ada sejak Adam dan Hawa (Hafied Cangara, 2006:4). Dalam pembelajaran 

komunikasi juga sangat berguna bagi siswa. Cara mereka dalam menyampaikan 

suatu materi atau pelajaran, itulah salah satu kegunaan komunikasi sangatlah 

penting. Mereka selalu mnggunakannya dalam pembelajaran sehari-hari pada 

semua mata pelajaran khususnya matematika. Komunikasi yang kurang akan 

mengakibatkan kurangnya mereka dalam memahami suatu materi pelajaran, itu 

disebabkan tidak adanya komunikasi antar teman ataupun guru yang mungkin 

akan memudahkan mereka saat mengalami kesulitan untuk mengerti atau 

memahami suatu pelajaran. Penggunaan strategi pembelajaran adalah salah satu 

cara guru untuk membuat siswa menjadi lebih tertarik dalam pembelajaran. 



Strategi yang menyenangkan, kreatif, dan inovatif itu akan menjadikan pelajaran 

matematika lebih mudah, menyenangkan dan tidak membosankan. Dalam 

pembelajaran ini peneliti menggunakan strategi Quick On The Draw dalam 

pembelajaran matematika. Quick On The Draw merupakan salah satu strategi 

yang dapat membuat siswa lebih aktif dalam aktivitas maupun berkomunikasi 

dalam pembelajaran matematika. Strategi ini merupakan bentuk kerjasama antar 

kelompok yang dalamnya sangat diperlukan komunikasiantar sesama 

kelompoknya maupun dengan guru sebagai fasilitator. Strategi tersebut adalah 

sebuah aktivitas siswa dengan suasana yang mengarah pada kerja kelompok dan 

kecepatan. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin 

melakukan suatu penelitian dengan menerapkan strategi Quick On The Draw pada 

pembelajaran matematika apakah dapat meningkatkan komunikasi siswa dalam 

proses pembelajaran dan akan mempermudah siswa dalam menerima materi 

matematika. 

 

Kajian Teori 

 Hakekat pembelajaran menurut Jihat Asep (2008:11) menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi dua aspek yaitu 

belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh siswa dan mengajar 

berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pemberi pelajaran. 

Pembelajaran perlu direncanakan secara optimal agar dapat memenuhi harapan 

dan tujuan.  

 Pembelajaran adalah membelajarkan siswa dengan menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar, yang merupakan penentuan utama keberhasilan 

pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pihak pendidik, sedangkan belajar dilakukan 

oleh peserta didik atau murid Menurut Syaiful Sagala (2006:61).  

 Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan  suatu pencarian ilmu atau pengalaman yang 

mempengaruhi perubahan tingkah laku manusia yang relatif menuju perbaikan. 

Pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai interaksi antara pengajar dengan 



peserta didik yang saling berkomunikasi untuk mendapatkan pengalaman atau 

suatu hal baru.   

 Sedangkan matematika menurut Johson dan Myldebosp dalam bukunya 

(Molyono Abdurrahman, 2009:252) matematika adalah bahasa simbolik yang 

fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan 

keruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. 

Selain itu matematika merupakan ilmu tentang bilangan-bilangan, tetapi pada 

kenyataannnya cakupan matematika tidak hanya mempelajari tentang bilangan 

saja, tetapi juga mempelajari tentang ruang, bidang, dan metodologi untuk 

memperoleh kesimpulan (Sutama, 2010:82). Maka dapat disimpulkan bahwa 

matematika merupakan bahasa simbolik atau pengetahuan-pengetahuan tentang 

struktur yang logic atau penalaran. Maka seseorang yang belajar tentang 

matematika diharapkan untuk berpikir secara logika dan deduktif.  

 Menurut Arni Mohammad (2007:4) komunikasi merupakan pertukaran 

pesan verbal maupun non verbal antara si pengirim dengan di penerima pesan 

untuk mengubah tingkah laku. Komunikasi dapat dipandang sebagai ilmu yaitu 

merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis berdasarkan 

fakta dan riset. Komunikasi merupakan suatu hubungan berupa dialog antara satu 

orang ke orang lain yang dapat diterima dengan baik dan dapat menghasilkan 

suatu materi atau pesan yang disampaikan dengan media dialog langsung dan 

dapat diterima oleh penerima.  

 Dalam penelitian ini strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran 

Quick On The Draw yang dikenalkan ole Paul Gennes yaitu sebuah aktivitas 

siswa dengan suasana permainan yang mengarah pada kerja kelompok dan 

kecepatan. Dengan suasana permainan dalam pembelajaran maka akan menarik 

dan menimbulkan efek kreatif dalam belajar siswa. Langkah-langkah strategi 

tersebut yaitu : a) Menyiapkan satu set pertanyaan atau soal, setiap pertanyaan 

ditulis pada kartu berbeda dengan warna berbeda, b) Membagi kelas dalam 

beberapa kelompok dan memberi warna pada setiap kelompok, c) Memberi tiap 

kelimpok materi sumber, d) Pada kata mulai satu orang dari tiap kelimpok lari ke 

meja guru untuk mengambil pertanyya menurut warna mereka, e) Dengan 



menggunakan materi sumber kelompok tersebut mencari dan menulis jawaban di 

lembar kertas terpisah, f) Jawaban dibawa ke meja guru oleh orang kedua dan 

guru memeriksa jawabab mereka, satu orang lagi mengambil pertanyaan kedua 

dan seterusnya sampai pertanyaan habis, g) Kelompok pertama yang menjawab 

semua pertanyaan adalah pemenangnya.  

 

Kajian Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan oleh Wakhid Thoyib (2008) menemui 

permasalahan yaitu kemampuan siswa untuk mengontruksikan pengetahuan 

matematis masih kurang. Faktor penyebab permasalahan tersebut yaitu siswa 

kurang suka membaca buku matematika, kurang latihan, tidak berani 

mengungkapkan ide ide, dan cenderung diam apabila ditanya. Solusi yang dapat 

dilakukan untuk membantu mengatasi masalah tersebut difokuskan dalam hal: 1) 

menugaskan siswa membuat rangkuman, 2) memberi soal latihan, 3) 

menumbuhkan sikap percaya diri pada siswa. Dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa kemampuan komunikasi matematika dalam pemecahan soal matematika 

melalui pendekatan realistic menunjukkan adanya peningkatan yaitu ditandai 

dengan meningkatnya kemampuan mempresentasikan, kerjasama siswa, dan 

kemampuan merekontruksikan pengetahuan matematika siswa.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Nur Zaman Hanafi (2010) yaitu bertujuan 

untuk meningkatkan komunikasi siswa. Aspek yang diamati oleh peneliti antara 

lain: 1) kemampuan memberikan alasan yang rasional terhadap suatu pernyataan, 

2) kemampuan mengubah bentuk uraian ke model matematika, 3) kemampuan 

mengilustrasikan ide-ide matematika ke dalam bentuk uraian yang relevan. Dalam 

putaran I siswa mampu memberi alasan rasional sebanyak 25% dan putaran II 

menjadi 32.5% dan putaran III meningkat menjadi 42.5%. Dalam mengubah 

bentuk uraian ke dalam model matematika pada putaran I sebanyak 41.67% dan 

putaran II sebanyak 54.17% dan putaran III meningkat menjadi 75%. Sedangkan 

kelompok yang mampu mengilustrasikan ide-ide pada putaran I sebesar 27.5% 

dan pada putaran II sebanyak 35% dan putaran III mencapai 55%. Dari data 

tersebut maka hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu model open-



ended pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa.  

 

Metode Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksanakan oleh para guru yang mengalami kesulitan dalam pengajaran  

matematika. Menurut Arikunto (2010:130) pengertian dari Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja 

dimunculkan dan kegiatan tersebut terjadi di dalam kelas. Dalam penelitian ini 

guru hanya melakukan dengan sengaja dan mengamati hasilnya secara seksama. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan dengan meningkatkan evektifitas 

metode mengajar, pemberian tugas kepada siswa, penilaian dan sebagainya. Hasil 

penelitian tindakan kelas dapat bermanfaat diantaranya sebagai alat 

pengembangan kurikulum, sekolah, dan ahli mengajar. Keunggulan dari 

penelitian kelas guru diikut sertakan dalam penelitian sebagai subjek yang 

melakukan tindakan, yang diamati, sekaligus yang diminta untuk merefleksikan 

hasil pengalaman saat pelaksanaan tindakan tersebut.  

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas secara kolaborasi yaitu 

peneliti yang bersifat praktis, situasional, konfensional, dan kontekstual 

berdasarkan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. 

Perencanaan bersama mitra guru berupa memperoleh hasil yang optimal melalui 

cara dan prosedur yang dinilai paling efektif, sehingga memungkinkan adanya 

tindakan yang berulang-ulang dengan revisi untuk meningkatkan komunikasi 

beljar siswa. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 1) Dialog awal, 2) Perencanaan tindakan, 3) Pelaksanaan tindakan, 4) 

Observasi dan monitoring, 5) Refleksi, 6) Evaluasi, 7) Penyimpulan hasil berupa 

peningkatan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika.  

 Dialog awal dilakukan untuk mengetahui masalah dalam pembelajaran dan 

membahas pembelajran yang akan dipraktikkan sehingga memperoleh solusi 

dalam pemecahan masalah yaitu dalam komunikasi siswa. Perencanaan yaitu 

langkah-langkah yang akan ditempuh atau perencaan yang akan dilakukan. 



Pelaksanaan tindakan dilakukan berdasarkan perencanaan tetapi tidak seutuhnya 

dikendalikan oleh rencana sebab keputusan yang akan dilakukan mengandung 

resikokarena terjadi dalam situasi nyata. Observasi dilakukan peneliti dengan 

berbekal pedoman observasi dan kegiatan lapangan yaitu mencatat semua 

kegiatan mulai dari pendahuluan sampai penutupan. Refleksi yaitu digunakan 

untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam upaya mencapai tujuan dan 

kegiatan ini dilakukan pada setiap akhir pembelajaran. Terakhir yaitu evaluasi, 

hasil dari evaluasi dilakukan untuk mengkaji hasil perencanaan, observasi, dan 

refleksi pada setiap pelaksanaan penelitian. Metode dalam pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pokok diantaranya 

metode observasi dan metode interviu serta metode bantu yaitu dengan catatan 

lapangan dan dokumentasi. Validitas data dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan triangulasi yaitu dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat 

lainnya untuk keperluan pengecekan dan kepercayaan data.  

 Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode alur, diantaranya: 1) 

Reduksi data yaitu kegiatan pemilihan, penyederhanaan data serta transformasi 

data kasar dari catatan pengamatan, 2) Penyajian data, dalam penyajian data ini 

peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga dapat menjadi informasi 

yang dapat disimpulkan dan memiiki makna tertentu, 3) Verivikasi data atau 

penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap untuk memperoleh derajat 

kepercayaan tinggi. Vikasi data dilakukan dalam setiap siklus penelitian yang 

pada akhirnya dipadukan menjadi kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam 

pembelajaran matematika dengan pokok bahasan bangun datar segitiga pada 

setiap siklusnya mengalami peningkatan maka kemampuan siswa dalam 

komunikasi mengalami peningkatan dengan penggunaan strategi Quick On The 

Draw.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Berdasarkan proses pembelajaran yang telah dilakukan dari putaran I 

sampai putaran III telah mengalami perbaikan atas permasalahan yang menjadi 

bahan penelitian untuk diteliti. Hasil dari penelitian pada putaran III dapat 



disimpulkan bahwa penerapam strategi Quick On The Draw dapat meningkatkan 

komunikasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Perubahan tingkat 

komunikasi siswa dilihat dari beberapa indikator dapat dilihat dari tabel. 1 berikut: 

No Indikator Komunikasi Sebelum 

Penelitian 

(36 siswa) 

Putaran I 

(33 

siswa) 

Putaran II 

(33 siswa) 

Putaran III 

(35 siswa) 

1 Kemampuan peserta didik 

dalam bekerjasama dengan 

kelompok  

11 siswa 

(30.55%) 

16 siswa 

(48.48%) 

21 siswa 

(63.64%) 

26 siswa 

(74.29%) 

2 Kemampuan peserta didik 

dalam mempresentasikan 

hasil jawaban ke depan 

kelas 

3 siswa 

(8.33%) 

12 siswa 

(36.36%) 

17 siswa 

(51.52%) 

25 siswa 

(71.43%) 

3 Kemampuan peserta didik 

dalam memberi tanggapan  

5 siswa 

(13.89%) 

15 siswa 

(45.45%) 

19 siswa 

(57.57%) 

24 siswa 

(68.57%) 

4 Kemampuan peserta didik 

dalam mengerjakan soal 

individu 

11 siswa 

(30.55%) 

15 siswa 

(45.45%) 

18 siswa 

(54.54%) 

21 siswa 

(60%) 

Tabel 1 

Peningkatan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika 

Adapun peningkatan komunikasi siswa apabila disajikan dengan diagram garis 

dapat dilihar sebagai berikut: 



 

 

Gambar. 1 

Grafik peningkatan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada putaran I sampai putaran 

III ada perbedaan dengan peneliti terdahulu. Peneliti mengambil hasil penelitian 

yang terdahulu yang dilakukan oleh Nur Zaman Hanafi (2010) yang mengatakan 

metode open-ended untuk meningkatkan komunikasi matematika siswa. Dalam 

penelitian ini peneliti juga akan melakukan penelitian tentang peningkatan 

komunikasi siswa tetapi dengan penggunaan strategi yang berbeda yaitu Quick On 

The Draw. Penelitian untuk mengetahui tingkat komunikasi siswa dibatasi oleh 

kemampuan siswa dalam bekerjasama, mengemukakan pendapat di depan kelas, 

memberi umpan balik, dan pengerjaan soal latihan individu. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Nur Zaman Hanafi dibatasi oleh kemampuan siswa memberi 

alasan yang rasional, kemampuan siswa mengubah bentuk uraian ke model 

matematika, dan kemampuan mengilustrasikan ide-ide ke dalam bentuk uraian. 

Dari beberapa indikator yang berbeda hasil yang diperoleh pada setiap siklus 

selalu mengalami peningkatan, sehingga penggunaan strategi yang dilakukan oleh 
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peneliti maupun peneliti lain telah mengalami peningkatan komunikasi siswa 

dalam proses belajar mengajar khususnya pembelajaran matematika. Berdasarkan 

data yang diperoleh oleh peneliti maka akan mendukung diterimanya hipotesis 

bahwa penerapan strategi Quick On The Draw dapat meningkatkan komunikasi 

siswa dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Cepogo kelas VIIA.  

 

Kesimpulan, Implikasi, dan Saran 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian di SMP N 1 Cepogo ini 

yaitu dengan penggunaan strategi Quick On The Draw pada pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan komunikasi matematika siswa khususnya kelas 

VIIA sebagai subjek peneliti. Siswa akan lebih tertarik dengan enggunaan strategi 

tersebu, sehingga dalam pembelajaran mereka mulai antusias dalam 

mengikutinya. Dalam peningkatan komunikasinya dapat terlihat indikator-

indikator sebagai berikut: 

1) Kemampuan siswa dalam bekerjasama antar kelompok sebelum penelitian 

sebanyak 31.43%, putaran I sebanyak 45.71%, putaran II sebanyak 60% 

dan putaran III menjadi 77.14% 

2) Kemampuan siswa dalam mempresentasikan di depan kelas sebelum 

putaran sebanyak 8.57%, putaran I 34.29% , putaran II sebanyak 48.57% 

dan putaran III mencapai 71.43% 

3) Kemampuan siswa dalam memberi umpan balik/ tanggapan sebelum 

tindakan sebesar 13.89%, setelah putaran I mencapai 45.45%, putaran II 

57.57%, dan pada putaran III mencapai 68.57% 

4) Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal individu sebelu tindakan 

sebanyak 30.55%, Putara I sebanyak 45.45%, pada putaran II sebanyak 

54.54% dan pada putaran III sebanyak 60% 

Dari kesimpulan di atas memberi implikasibahwa dengan penggunaan 

strategi dalam proses pembelajaran akan membuat siswa lebih tertarik dan 

antusias dalam pembelajaran. Hal tersebut benar karena telah dibuktikan 

bahwa hasil yang diperoleh dari beberapa penelitian dengan dibantu oleh 

guru matematika mengalami peningkatan yang cukup bagus. Dengan 



demikian komunikasi antar siswa akan berjalan lebih baik, sehingga siswa 

yang sebelumnya masih merasa takut akan lebih berani dalam 

mengungkapkan apa yang belum mereka ketahui dan apa yang sudah 

mereka ketahui.  

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut sebagai upaya peningkatan 

komunikasi siswa denagn penerapan strategi Quick On The Draw diajukan 

beberapa saran antara lain: 1) Dengan penggunaan strategi dalam setiap 

pembelajaran matematika akan mempengaruhi proses belajar mengajar. 

Oleh karena itu bagi guru matematika hendaknya dalam setiap 

pembelajaran menerapkan strategi agar guru dapat memberi peluang 

kepada siswa untuk bertanya dan mengembangkan potensinya, 2) Siswa 

hendaknya lebih memperhatikan guru saat pembelajaran, siswa aktif 

dalam mengikuti pembelajaran, dan siswa berusa membuat suasana belajar 

tidak gaduh saat berdiskusi mereka harus saling bekerjasama agar tercipta 

suasana belajar yang efektif dan komunikasi bisa berjalan dengan baik, 3) 

Dengan adanya kekurangan dalam penelitian ini, maka hendaknya 

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan variabel yang bervariasi sehingga 

akan memperoleh hasil yang lebih baik dan tercipta tujuan yang 

diinginkan.  
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