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ABSTRACT 
 

This research was aimed to improve students’ communication skill on 
mathematics learning regarding square and rectangle subject after guided 
teaching strategy with generative learning method had been conducted. The kind 
of research was class action research. The action receiver subject on this 
research was students of class VII D SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar 
whose total was 32 people and the action conductor subject was the teacher of 
class VII D with the help from researcher. The data was collected through 
observation, test, field note and documentation method. The used data analysis 
technique was flowchart method which was consisted of data reduction, data 
presentation and conclusion drawing. Triangulation method was used to 
guarantee data validity. The research result showed that there was an 
improvement of students’ communication skill on mathematics learning regarding 
square and rectangle subject. It could be seen from 1) students’ ability to ask 
questions regarding the lesson rated 21,88% before action and 65,63% after 
action, 2) students’ ability to answer questions rated 15,63% before action and 
62,5% after action, 3) students’ ability to discover ideas/opinion rated 18,75% 
before action and 65,63% after action, as well as 4) studens’ ability to make 
conclusion rated 21,88% before action and 71,88% after action. This research 
concluded that the implementation of guided teaching strategy with generative 
learning method on mathematics learning could improve students communication 
skill on square and rectangle subject. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk manusia dalam 

mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan 

yang terjadi. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, pendidikan 

banyak mengahadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu hambatannya 

adalah rendahnya mutu pendidikan di negara ini,sehingga dengan adanya 

hambatan tersebut akan menjadikan sebuah tantangan bagi pengelola pendidikan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Menurut Enco Mulyasa 

(2003: 73) sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan idealnya mampu melakukan 

proses edukasi, sosialisasi, dan transformasi. Dengan kata lain sekolah yang 

bermutu adalah sekolah yang mampu berperan sebagai proses edukasi (proses 

pendidikan yang menekankan pada kegiatan mendidik dan mengajar), proses 

sosialisasi (proses bermasyarakat terutama bagi para siswa), dan wadah proses 

transformasi (proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik atau lebih 

maju ).  

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang memiliki peranan 

penting dalam pendidikan, sebagai bukti matematika diberikan kepada semua 

jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Mengingat 

pentingnya matematika maka dalam pengajarannya bukan hanya untuk 

mengetahuim dan memahami apa yang terkandung dalam matematika itu sendiri 

tetapi lebih menekankan pada pola berfikir siswa agar dapat memecahkan masalah 

secara kritis, logis, kreatif, cermat dan teliti. Menurut Abdurrahman (2003: 253) 

matematika merupakan ilmu yang mendidik manusia untuk berfikir logis, teoritis, 

rasional, dan percaya diri sehingga matematika merupakan dasar dari ilmu 

pengetahuan yang lain. Oleh karena itu matematika harus dikuasai oleh segenap 

warga negara sebagai sarana untuk memecahkan masalah sehari-hari, sehingga 

mereka mampu bertahan dalam era globalisasi yang berteknologi maju disaat 

sekarang maupun yang akan datang.  

Komunikasi matematika tidak hanya dikaitkan dengan pemahaman 

matematika, namun juga sangat terkait dengan peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah. Kemampuan komunikasi merupakan salah satu standar 
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kompetensi lulusan bagi siswa sekolah dasar sampai menengah sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2006 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan. Oleh karenanya, komunikasi harus menjadi salah 

satu aspek yang dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Ada beberapa 

aspek komunikasi matematika yang perlu diperhatikan yaitu aspek 

merepresentasi, merekontruksi dan kerjasama. Menurut Theo Riyanto (2002: 33) 

komunikasi adalah proses dua arah yang mengahsilkan proses informasi dan 

pengertian. Proses dua arah ini merupakandasar hakiki dari suatu informasi. 

Komunikasi yang efektif tidak akan terjadi tanpa adanya umpan balik. Sedangkan 

komunikasi menurut H.A.W Widjaja (2008:1) adalah proses penyampaian 

gagasan, harapan, pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang 

mengandung arti, dilakukan oleh penyampaian pesan (source, communicator, 

sender) ditujukan pada penerima pesan (receiver, communicator, atau audience) 

dengan maksud mencapai kebersamaan (commonnees).  

Strategi pembelajaran guided teaching merupakan salah satu solusi yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam proses 

pembelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

strategi guided teaching seorang guru mengarahkan kepada peserta didik untuk 

memahami sendiri sebuah materi dengan memberikan pertanyaan yang memiliki 

banyak alternatif jawaban untuk didiskusikan terlebih dahulu dengan siswa yang 

lain dengan membentuk kelompok dan nantinya akan dijelaskan oleh guru. 

Langkah-langkah pembelajaran guided teaching menurut Hisyam Zaini (2008:37) 

: 1)Sampaikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui 

pikiran dan kemampuan yang mereka miliki. Gunakan pertanyaan-pertanyaan 

yang mempunyai beberapa kemungkinan jawaban, 2) berikan waktu beberapa 

menit untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab 

pertanyaan. Anjurkan mereka untuk bekerja dalam kelompok kecil, 3) minta 

peserta didik menyampaikan hasil jawaban mereka dan catat jawaban-jawaban 

yang mereka sampaikan. Jika memungkinkan tulis di papan tulis dengan 

mengelompokkkan jawaban mereka dalam kategori-kategori yang nantinya akan 

anda sampaikan dalam kegiatan belajar, 4) sampaikan poin-poin utama dari materi 
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anda dengan ceramah yang interaktif, dan 5) minta peserta didik untuk 

membandingkan jawaban mereka dengan poin-poin yang telah anda sampaikan. 

Catat poin-poin yang dapat memperluas bahasan materi.  

Metode generative learning atau metode pembelajaran generatif adalah 

metode pembelajaran yang menekankan kegiatannya pada kemampuan masing-

masing siswa sehingga siswa dapat menggali potensi dirinya dan mengembangkan 

pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan pengetahuan baru. Dalam 

generative learning dipusatkan pada cara persoalan dengan langkah penyelesaian 

yang sistematis menurut Osborno dan Wittrock dalam Wiwik (2010: 11) yaitu : 1) 

siswa mengungkap pemahaman dan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-

hari yang berkaitan dengan topik yang ditulis oleh guru, 2) siswa mengomentari 

pendapat teman sekelas dan membandingkannya dengan pendapat sendiri 3) siswa 

diberikan beberapa persoalan dengan konteks sama dengan yang diterangkan oleh 

guru dan menyarankan mereka menjawabnya dengan pandangan alternatif yang 

diusulkan guru, 4) siswa diberikan berbagai persoalan dengan konteks yang 

berbeda, sehingga peserta didik dapat menerangkan pengetahuan lama mereka 

pada situasi dan kondisi yang baru, dan 5) siswa dan guru menilai kembali 

kerangka kerja konsep yang telah mereka dapatkan dengan suatu diskusi.  

Berdasarkan hasil tersebut diatas, maka tugas guru bukan hanya 

memberikan pengetahuan saja tetapi juga membuat suasana pembelajaran yang 

aktif, menarik menyenangkan agar siswa lebih bersemangat dalam proses 

pembelajaran matematika sehingga diharapkan melalui penerapan strategi guided 

teaching dengan metode generative learning dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. Persoalannya sekarang adalah 

apakah dengan strategi guided teaching dengan metode genarative learning dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika ? 

Menurut Ali Mahmudi (2009) dalam jurnalnya menyatakan dalam 

pembelajaran matematika, dengan memanfaatkan masalah terbuka (open-ended 

problem) dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematika siswa. 

Masalah terbuka yang mempunyai banyak kemungkinan strategi dan solusi 

memungkinkan siswa untuk saling berinteraksi dan berbagi ide atau strategi 
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mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Susi Setyowati (2004) memberikan 

kesimpulan bahwa penerapan strategi guided teaching menhgasilkan dampak 

yang lebih baik dibandingkan pembelajaran konvensional. Pada pembelajaran 

terbimbing (guided teaching) pola belajar anak teratah dengan baik karena poin-

poin pengajaran yang akan disampaikan didasarkan pada kemampuan dan potensi 

siswa sehingga materi ajar yang diberikan pasti bisa dipahami dan diterima siswa.  

Memperhatikan uraian diatas, penelitian yang dilakukan bertujuan 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui strategi guided teaching dengan metode generative learning. 

METODE PENELITIAN 

 Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan desain 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Acton Research (CAR) yang 

dilakukan secara kolaborasi antara guru matematika dibantu peneliti di 

lingkungan sekolah. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII D SMP 

Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar yang berjumlah 32 siswa dan subyek pelaksana 

tindakan adalah guru kelas VIID dibantu oleh peneliti. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk memberikan informasi tentang langkah-langkah yang tepat dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika di 

kelas melalui penerapan strategi guided teaching dengan metode generative 

learning. Penelitian tindakan kelas bercirikan perbaikan terus menerus terhadap 

praktek-praktek pembelajaran sehingga peneliti merasa proses pembelajaran 

mengalami peningkatan menjadi lebih baik. Prosedur penelitian tindakan kelas 

difokuskan pada kegiatan pokok yaitu : 1) dialog awal , 2) perencanaan 

(planning), 3) pelaksanaan (acting), 4) pengawasan (observing), 5) refleksi 

(reflecting), 6) evaluasi dan 7) penyimpulan. Tahap dalam penelitian tindakan 

tersebut adalah unsur untuk membuat siklus, yaitu suatu putaran kegiatan secara 

beruntun yang kembali ke langkah semula. Jadi, bentuk PTK itu tidak kegiatan 

tunggal tetapi harus berupa rangkaian kegiatan yang akan kembali ke asal, yaitu 

dalam bentuk siklus (Arikunto 2008: 20). 
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 Perencanaan dan penyusunan yang dilakukan untuk mengadakan tindakan 

adalah mengidentifikasi masalah dan siswa yang diharapkan dapat digunakan 

untuk merumuskan permasalahan siswa terutama yang berhubungan dengan 

kemampuan komunikasi siswa selama pembelajaran. Pelaksanaan tindakan 

dilaksanakan berdasarkan pada perencanaan. Selanjutnya dari pelaksanaan yang 

ada diimplementasikan melalui penerapan strategi guided teaching dengan metode 

generative learning. Oleh karena itu rencana tindakan bersifat sementara fleksibel 

dan siap diubah sesuai dengan keadaan yang ada. 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

: 1) metode observasi untuk mengumpulkan datayang dilakukan secara sistematis 

dengan prosedur yang terstandar, 2) metode tes dilakukan sebagai dasar untuk 

mengelompokkan subjek penelitian dalam kemampuan penguasaan materi 

pelajaran, 3) catatan lapangan digunakan untuk mencatat temuan selama 

pembelajaran yang diperoleh peneliti yang tidak teramati dalam lembar observasi, 

bentuk temuan ini berupa aktivitas siswa dan permasalahan yang dihadapi selama 

pembelajaran dan 4) metode dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh 

atau mengetahui sesuatu melalui buku-buku, arsip, yang berhubungan dengan 

yang akan diteliti. Selanjutnya strategi guided teaching dengan metode generative 

learning diaplikasikan pada pembelajaran matematika mengenai materi bangun 

datar persegi dan persegi panjang pada siswa kelas VII D SMP Negeri 2 

Tasikmadu Karanganyar dengan melibatkan guru mata pelajaran matematika.  

 Pengembangan intrumen penelitiannya dengan menggunakan pedoman 

observasi, pedoman test dan catatan lapangan. Pedoman observasi dibagi menjadi 

3 bagian yaitu : a) observasi tindak mengajar, b) observasi tindak belajar yang 

berkaitan dengan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika, 

dan c) keterangan tambahan yang berkaitan dengan tindak mengajar maupun 

tindak belajar yang belum tercapai. Pedoman test digunakan sebagai instrumen 

penelitian untuk mengumpulkan data berupa pre-test dan pro-test sehingga dapat 

diketahui data mengenai kemampuan siswa dalam belajar matematika. Langkah-

langkah dalam penyusunan tes adalah menentukan materi dan menentukan 

tipe/bentuk soal. Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang 
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didengar, dilihat dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data. 

Catatan lapangan berisi tentang : a) tindak mengajar yang berkaitan peristiwa 

penting saat guru melakukan tindakan yang telah direncanakan, b) tindak belajar 

berupa catatan pengalaman yang berkaitan dengan sikap siswa kelas VII D di 

SMP Negeri 2 Tasikmadu saat menerima tindakan dan c) penarikan makna yaitu 

mengenai kesimpulan dari proses pembelajaran melalui penerapan strategi guided 

teaching dengan metode generative learning.  

 Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan 

triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Tujuan penggunaan triangulasi adalah 

untuk melakukan cross chek data yang diperoleh dari lapangan sehingga dalam 

melakukan analisis hanya data yang valid. Pada penelitian ini triangulasi 

dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Dalam triangulasi 

sumber, data diterapkan dengan mengambil data dari beberapa sumber. Dalam 

penelitian ini data diperoleh dari guru dan siswam kelas VII D SMP Negeri 2 

Tasikmadu Karanganyar. Dalam triangulasi metode, data dilakukan dengan cara 

menanyakan hal yang sama dengan teknik atau metode yang berbeda yaitu dengan 

wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiono, 2008 : 209).  

 Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode alur yang 

terjadi dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Analisis hasil 

ditekankan pada siswa yang mampu mengajukan pertanyaan mengenai materi, 

mampu menjawab pertanyaan mampu mengemukakan ide/ gagasan dan mampu 

membuat kesimpulan. Analisis hasil juga akan didukung dengan analisis 

deskrifptif kualitatif tentang pendapat guru terhadap strategi guided teaching 

dengan metode generative learning mengenai materi bangun datar persegi dan 

persegi panjang.  Pengumpulan pendapat guru dilakukan dengan wawancara yang 

dilaksanakan setiap akhir putaran atau tindakan serta observasi selama 

pelaksanaan pembelajaran.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penerapan strategi guided teaching dengan metode generative learning 

mendapat tanggapan yang positif dari guru matematika, hal ini terbukti dari 

adanya peningkatan indikator-indikator kemampuan komunikasi siswa dalam 

pembelajaran matematika yang meliputi kemampuan siswa mengajukan 

pertanyaan, kemampuan siswa menjawab pertanyaan, kemampuan siswa 

mengemukakan ide/gagasan, dan kemampuan siswa membuat kesimpulan.  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, data peningkatan kemampuan 

komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika ditunjukkan pada tabel I dan 

diilustrasikan pada grafik I berikut ini : 

 

Tabel I 

Data Hasil Peningkatan Kemampuan Komunikasi Siswa Kelas VII D SMP Negeri 

2 Tasikmadu Karanganyar Sebelum dan Sesudah Penelitian 

 

Tindakan 

Kemampuan 

Siswa 

Mengajukan 

Pertanyaan 

Mengenai Materi 

Kemampuan 

Siswa 

Menjawab 

Pertanyaan 

Kemampuan 

Siswa 

Mengemukakan 

Ide/Gagasan 

Kemampuan 

Siswa 

Membuat 

Kesimpulan 

Sebelum 

Tindakan 

7 siswa 5 siswa 6 siswa 7 siswa 

(21,88%) (15,63%) (18,75%) (21,88%) 

Putaran 

 I 

10 siswa 10 siswa 8 siswa 12 siswa 

(31,25%) (31,25%) (25%) (37,5%) 

Putaran 

II 

16 siswa 13 siswa 14 siswa 18 siswa 

(50%) (40,63%) (43,75%) (56,25%) 

Putaran 

III 

21 siswa 20 siswa 21 siswa 23 siswa 

(65,63%) (62,5%) (65,63%) (71,88%) 
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Adapun grafik peningkatan kemampuan komunikasi siswa dalam 

pembelajaran matematika dari sebelum tindakan sampai tindakan kelas putaran III 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Dari tabel dan grafik diatas menyatakan bahwa pembelajaran secara 

keseluruhan sampai berakhirnya tindakan III, perilaku siswa yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengalami perubahan 

yang positif. Hasil penelitian pada tindakan kelas putaran III diperoleh 

kesepakatan bahwa tindakan belajar yang diambil telah berhasil meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika.  

Pengamatan yang dilakukan selama berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran menunjukkan bahwa siswa berantusias untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran melalui penerapan strategi guided teaching 

dengan metode generative learning merupakan upaya untuk meningkatkan 
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kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. Penerapan 

strategi guided teaching dengan metode generative learning dalam pembelajaran 

matematika dapat dengan mudah membangkitkan siswa untuk lebih aktif, karena 

memunculkan keberanian siswa dalam bertanya mengenai materi yang belum 

dimengerti, siswa juga memiliki kemauan dalam menjawab pertanyaan dari guru 

maupun temannya, siswa berani mengemukakan ide/ gagasannya dan siswa 

memiliki kemampuan untuk membuat kesimpulan.  

Penelitian tindakan kelas telah dilakukan dengan penerapan strategi guided 

teaching dengan metode generative learning dalam pembelajaran matematika di 

kelas VII D SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar diperoleh bahwa kemampuan 

komunikasi siswa dalam pembelajaran meningkat.  

Tindak mengajar yang telah dilakukan oleh guru matematika kelas VII D 

di SMP Negeri 2 Tasikmadu Karanganyar adalah selalu  menyampaikan tujuan 

pembelajaran, materi ajar dan kegiatan yang akan dilakukan, membimbing dan 

mengarahkan siswa untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, 

berlaku adil kepada semua siswa, serta menciptakan suasana yang membuat siswa 

terlibat secara aktif dengan setiap kegiatan pembelajaran. Perubahan tindak 

belajar yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika dilaksanakan selama tiga putaran tindakan kelas.  

 Tanggapan guru matematika setelah penelitian selesai dilaksanakan juga 

mendukung hipotesis ini. Guru kelas yang terlibat dalam penelitian mengatakan 

bahwa penerapan strategi guided teaching dengan metode generative learning 

memberikan perubahan positif pada siswa. Proses pembelajaran yang menarik 

membuat siswa lebih berkomunikasi aktif dalam proses pembelajaran, siswa 

mampu mengajukan pertanyaan mengenai materi, siswa mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan, siswa ammpu mengemukakakn ide/gagasan dan siswa 

mampu membuat kesimpulan sehingga proses belajar mengfajar berjalan secara 

dua arah dari siswa dan guru, tidak hanya dari guru saja. Hal ini berarti bahwa 

hipotesis tindakan yang diajukan dapat diterima dengan didukung hasil penelitian 

yang relevan.  
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ellen Proborini (2011) 

yang menyatakan bahwa melalui strategi Rotating Trio Exchange dalam 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa 

kelas VII Semester Genap SMP N 1 Pancur tahun ajaran 2011/2012. Begitu pula 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Antik Hartati (2010) yang 

menyatakan bahwa melalui pendekatan Open-Ended Problem Solving dapat 

meningkatkan kompetensi penalaran dan komunikasi matematika siswa kelas VII 

Semester Genap SMP N 2 Kartasura tahun ajaran 2009/2010. 

SIMPULAN 

 Langkah-langkah penerapan strategi guided teaching dengan metode 

generative learning : 

1. Guru memberikan stimulus tentang materi yang akan diajarkan dan 

dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari 

2. Guru mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 

anak untuk membahas permasalahan yang akan diberikan 

3. Guru memberikan permasalahan yang berkaitan dengan materi untuk 

mengetahui pikiran dan kemampuan yang siswa miliki 

4. Siswa diberikan waktu untuk bekerjasama dengan kelompoknya untuk 

menyelesaikan permasalahan 

5. Siswa mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi pertanyaan dari 

siswa yang lain 

6. Guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil jawabannya di papan tulis 

dan mencatat jawaban-jawaban yang mereka sampaikan 

7. Guru menyampaikan poin-poin utama dari materi dengan ceramah 

interaktif dan menjawab pertanyaan siswa yang merasa kesulitan. 

Penerapan strategi guided teaching dengan metode generative learning 

dalam pembelajaran matematika tentang bangun datar persegi dan persegi panjang 

mampu meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematka. Peningkatan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran 
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matematika ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilaksanakan selama tiga 

putaran. Selain itu, peningkatan kemampuan komunikasi siswa juga didukung 

oleh pendapat dari guru kelas yang terlibat dalam penelitian.  

Faktor siswa yang ikut mendukung peningkatan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran matematika antara lain kemampuan siswa dalam mengajukan 

pertanyaan, kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan, kemampuan siswa 

dalam mengemukakan ide/gagasan dan kemampuan siswa dalam membuat 

kesimpulan.  
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