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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peningkatan komunikasi siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran Giving 

Question And Giving Answer pada siswa kelas XI OA SMK Harapan Kartasura 

tahun ajaran 2013/2014. Siswa sebagai penerima tindakan berjumlah 37 siswa. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang 

terdiri dari dua siklus, dimana siklus I dan siklus II masing-masing  terdiri dari 

dua pertemuan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

dilakukan dengan analisis interaktif, yaitu proses reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan 

komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut terefleksi dari 

beberapa indikator sebagai berikut : 1) siswa mampu menyampaikan ide dengan 

lisan sebelum tindakan 13,51% dan akhir tindakan 32,43%, 2) siswa mampu 

menyampaikan ide dengan tulisan sebelum tindakan 10,81% dan akhir tindakan 

27,07%, 3) siswa mampu mengekspresikan ide melalui simbol, tabel, diagram 

atau gambar sebelum tindakan 5,41% dan akhir tindakan 21,62%. Hasil uraian di 

atas disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Giving Question And 

Giving Answer dapat meningkatkan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika pada siswa kelas XI OA SMK Harapan Kartasura tahun ajaran 

2013/2014. 
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PENDAHULUAN 

Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam proses belajar  

mengajar pada semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran matematika, seperti 

mengkomunikasikan ide, gagasan dan pendapat antar siswa dan antara guru 

dengan siswa, sehingga  siswa memiliki minat dalam belajar.Dengan komunikasi 

aktif dalam pembelajaran, siswa dapat mendiskusikan,mengembangkan dan 

menyalurkan aspirasi serta pendapat-pendapat dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

Terkait dengan komunikasi matematis, Principles and Standards For 

School Mathematics (NCTM) disebutkan bahwa standar kemampuan yang 

seharusnya dikuasai oleh siswa adalah 1) Mengorganisasi dan mengkonsolidasi 

pemikiran matematika dan mengkomunikasikan kepada siswa lain. 2) 

Mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren dan jelas kepada siswa lain, 

guru, dan lainnya. 3) Meningkatkan atau memperluas pengetahuan matematika 

siswa dengan cara memikirkan pemikiran dan strategi siswa lain. 4) 

Menggunakan bahasa matematika secara tepat dalam berbagai ekspresi 

matematika, Ali Mahmudi (2009). 

Dari hasil penelitian pendahuluan di SMK Harapan Kartasura kelas XI OA 

yang berjumlah 37 siswa laki-laki diperoleh data kemampuan komunikasi 

matematis yang bervariasi. Hasil observasi kemampuan komunikasi dilihat dari 

indikator sebagai berikut: 1) Mampu menyampaikan ide dengan lisan sebesar 

13,51%, 2) Mampu mengekspresikan ide melalui tulisan sebesar 10,81%, dan 3) 

Mampu mengekspresikan ide melalui simbol, tabel, diagram, atau gambar yang 

dimiliki sebesar 5,41%. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi yang 

dimiliki siswa pada kelas tersebut masih tergolong rendah. 

Salah satu alternatif yang digunakan adalah dengan menerapkan Giving 

Question And Giving Answer. Menurut Hisyam Zaini(2007) Strategi 

GQGA adalah strategi yang sangat baik digunakan untuk melibatkan peserta didik 

dalam mengulang materi pelajaran yang telah disampaikan. Strategi ini tepat 

digunakan di akhir pertemuan, yaitu pada 15 menit terakhir misalnya, atau di 

akhir semester sebagai rangkuman atau pengulangan semua materi yang telah 

diberikan selama satu semester. Selain itu metode ini juga dikembangkan untuk 



melatih peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya dan 

menjawab pertanyaan. 

Tujuan dari penelitian ini: (1) tujuan umum penelitian ini yaitu untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran 

matematika, (2) tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

Strategi Giving Question And Giving Answer bagi siswa kelas XI OA SMK 

Harapan Kartasura Tahun 2013/2014. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Sutama (2011:134) PTK adalah penelitian yang bersifat reflektif, berangkat dari 

permasalahan yang riil, kemudian ditindak lanjuti dengan tindakan – tindakan 

nyata yang terencana dan terukur. 

Penelitian ini dilakukan di SMK Harapan Kartasura selama 4 bulan dari  

bulan April sampai bulan Juli  dengan dua putaran. Subyek penelitian ini adalah 

siswa kelas XI OA SMK Harapan Kartasura. Dengan jumlah siswa sebanyak 37 

siswa laki-laki. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus 

dan tujuan penelitian.Data yang berasal dari guru dikumpulkan dengan observasi 

dan catatan lapangan.Sedangkan data yang bersumber dari siswa yaitu berkaitan 

dengan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran matematika 

dikumpulkan dengan observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Pada penelitian tindakan kelas ini, data dianalisa sejak tindakan 

pembelajaran dilakukan dan dikembangkan selama proses refleksi sampai proses 

penyusunan laporan. Untuk kesinambungan dan kedalaman dalam pengajaran data 

dalam penelitian ini digunakan analisis interaktif. Data dianalisis secara deskriptif 

kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

Keabsahan data menurut Sukmadinata (2005 :104) dapat dilakukan melalui 

observasi secara terus menerus, triangulasi sumber, metode, dan peneliti lain, 



pengecekan anggota, diskusi teman sejawat, dan pengecekan referensi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut. 

Dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, yaitu 

membandingkan data hasil pengamatan dengn hasil observasi lain. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada awal Pembelajaran guru memberi salam dan dilanjutkan berdo’a 

serta menanyakan kehadiran siswa. Sebelum masuk pada materi guru juga 

memeriksa kesiapan kelas dan siswa dalam mengikuti pelajaran serta memotivasi 

siswa tentang pentingnya mempelajari materi yang digunakan. Maknanya adalah 

bahwa dalam suatu pembelajaran itu motivasi sangat penting, karena dengan 

adanya motivasi yang tinggi memacu siswa untuk minat dalam proses 

pembelajaran sehingga kemampuan komunikasi matematis meningkat. 

Penerapan model pembelajaran Giving Question And Giving Answer 

pada siswa kelas XI OA untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa mendapat tanggapan yang positif dan baik dari guru matematika. Langkah-

langkah model pembelajaran Giving Question And Giving Answer, yaitu: 1) Buat 

potongan-potongan kertas sebanyak dua kali jumlah siswa., 2) Minta setiap siswa 

untuk melengkapi angket, 3) Bagi siswa ke dalam kelompok kecil, 4-5 orang, 4) 

Masing-masing kelompok memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada(kartu 1), dan 

juga topik-topik yang dapat mereka jelaskan (kertas 2), 5) Minta tiap kelompok 

untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka seleksi. 6) Minta 

tiap kelompok untuk menyampaikan apa yang mereka jelaskan dari kertas 2. 7) 

Akhiri pembelajaran dengan menyampaikan rangkuman dan klarifikasi 

Pembelajaran melalui model pembelajaran Giving Question And Giving 

Answer secara keseluruhan sampai berakhirnya tindakan siklus II, kemampuan 

komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran matematika mengalami 

perubahan yang positif. Adanya peningkatan komunikasi matematis siswa dalam 

pembelajaran matematika dapat dilihat dari indikator-indikator yang nampak. 

Komunikasi memiliki beberapa indikator yang dapat dijadikan tujuan pencapaian 



suatu penelitian, yaitu:  1) Menyampaikan ide dengan lisan. 2) Mengekspresikan ide 

melalui tulisan. 3) Mengekspresikan ide melalui simbol, tabel, diagram, atau gambar. 

Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah: 

Adakah peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam pembelajaran 

matematika setelah menerapkan model pembelajaran Giving Question And Giving 

Answer bagi siswa kelas XI OA semester genap SMK Harapan Kartasura tahun 

ajaran 2013/1014? 

Tindakan yang dilakukan peneliti dengan dibantu oleh guru matematika 

adalah meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan menerapkan model pembelajaran Giving 

Question And Giving Answer. Kemampuaan komunikasi matematis siswa dalam 

pembelajaran matematika mengalami peningkatan yang baik. 

Sebelum dilakukan tindakan, siswa cenderung pasif hanya sebagai pendengar, 

bahkan ketika ditanya guru tentang materi apa yang belum paham siswa hanya 

diam, padahal secara realita tentu ada bagian materi yang belum di pahami siswa, 

namun mereka sungkan untuk berbicara. Ini tidak lepas dari  metode pembelajaran 

yang diterapkan kurang sesuai sehingga siswa kurang komunikatif dalam 

pembelajaran. Kemampuan komunikasi matematis  siswa mulai meningkat pada 

tindakan siklus I sampai siklus II melalui model pembelajaran Giving Question And 

Giving Answer. 

Model pembelajaran Giving Question And Giving Answer yaitu pada awal 

pembelajaran guru menjelaskan materi baris dan deret, kemudian guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan untuk memancing siswa berkomunikasi. Seperti “apa contoh 

barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari?” meski siswa menjawab masih 

asal-asalan namun ada beberapa siswa yang benar menjawab, seperti “tali yang 

dipotong membentuk pola barisan aritmatika”. Setelah menyampaikan materi guru 

memberikan beberapa contoh soal sesuai materi yang tadi disampaikan. 

Setelah itu di bentuklah kelompok untuk mengisi angket yang telah disiapkan, 

guru member waktu untuk saling diskusi materi pembelajaran antara siswa dengan 

siswa dalam satu keompok.. Selanjutnya guru meminta siswa mempresentasikan 

hasilnya kepada siswa lain memberikan tanggapan dari hasil presentasi. 



Adapun data-data yang diperoleh dari pengamatan selama proses tindakan 

kelas terhadap komunikasi matematis  pada pembelajaran matematika kelas XI OA 

SMK Harapan Kartasura dapat disajikan dalam tebel 1 berikut 

 

 

Data Peningkatan Kemampuan Komunikasi Siswa 

Indikator Kemampuan 

komunikasi siswa 

Sebelum 

Tindakan 

Setelah Tindakan 

Siklus I Siklus II 

a. Menyampaikan ide dengan 

lisan 

5 siswa 

(13,51 %) 

9 siswa 

(24,32 %) 

12 siswa 

(32,43 %) 

b. Mampu mengekspresikan ide 

dengan tulisan. 

4 siswa 

(10,81 %) 

7 siswa 

(18,92 %) 

10 siswa 

(27,07 %) 

c. Mampu mengekspresikan ide 

melalui simbol, tabel, 

diagram, atau gambar. 

2 siswa 

(5,41 %) 

5 siswa 

(13,51 %) 

8 siswa 

(21,62 %) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafik Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

 
 

Pembahasan 

Siswa yang mampu menyampaikan ide dengan lisan mengalami 

peningkatan. Pada kondisi awal sebanyak 5 siswa (13,51 %) yang mampu 

menyampaikan ide dengan lisan, setelah dilakukan tindakan pada putaran I 

sebanyak 9 siswa (24,32 %), dan diakhir putaran II sebanyak 12 siswa (32,43 %). 

Menurut Ali Mahmudi (2009), menyatakan bahwa percakapan antar siswa dan 

guru akan mendorong atau memperkuat pemahaman yang mendalam akan 

konsep-konsep matematika. Hal ini berarti bahwa dengan menyatakan ide dengan 

berbicara siswa dapat memperkuat pemahaman yang dalam pada konsep-konsep 

matematika. 

Siswa yang mampu mengekspresikan ide melalui tulisan mengalami 

peningkatan. Pada kondisi awal sebanyak 4 siswa (10,81 %) yang mampu 

mengekspresikan ide melalui tulisan, setelah dilakukan tindakan pada putaran I 

sebanyak 7 siswa (18,92 %), dan diakhir putaran II sebanyak 10 siswa (27,07 %). 

Menurut Ali Mahmudi (2009), menyatakan bahwa menulis dapat meningkatkan 

daya ingat mengenai konsep dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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merefleksi pemikiran mereka. Hal ini berarti bahwa menulis sangat 

mempengaruhi daya ingat siswa sehingga mempengaruhi hasil belajar. 

Siswa yang mampu mengekspresikan ide melalui simbol, tabel, diagram, 

atau gambar mengalami peningkatan. Pada kondisi awal sebanyak 2 siswa (5,41 

%) yang mampu mengekspresikan ide melalui simbol, tabel, diagram, atau 

gambar, setelah dilakukan tindakan pada putaran I sebanyak 5 siswa (13,51 %), 

dan diakhir putaran II sebanyak 8 siswa (21,62 %). Menurut Bistari (2010), 

menyatakan bahwa komunikasi matematika merupakan suatu kemampuan siswa 

dalam mengkontruksi, menjelaskan sajian fenomena dunia nyata secara grafik, 

kata-kata/kalimat, persamaan, tabel, dan sajian secara fisik atau kemampuan siswa 

memberikan dugaan tentang gambar-gambar. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada putaran I hingga putaran II 

menunjukan bahwa kemampuan komunikasi matematis meningkat. Hisyam 

Zaini(2007) Strategi GQGA adalah strategi yang sangat baik digunakan untuk 

melibatkan peserta didik dalam mengulang materi pelajaran yang telah 

disampaikan. Strategi ini tepat digunakan di akhir pertemuan, yaitu pada 15 menit 

terakhir misalnya, atau di akhir semester sebagai rangkuman atau pengulangan 

semua materi yang telah diberikan selama satu semester. Selain itu metode ini 

juga dikembangkan untuk melatih peserta didik memiliki kemampuan dan 

keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan.. Hal ini berarti bahwa dengan 

menerapkan strategi tersebut dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematiks siswa.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Penelitian yang telah dilakukan 

oleh Ali Mahmudi (2009) menyatakan bahwa proses komunikasi yang 

memanfaatkan masalah terbuka dan dirancang dengan baik dapat mendorong 

siswa memahami materi matematika dengan baik. Karena dengan  cara demikian, 

siswa akan menjadi lebih kompeten dalam memahami konsep-konsep 

matematika. Hal ini berarti bahwa keberhasilan proses belajar mengajar juga 

dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi matematis siswa. Siswa yang memiliki 

kemampuan komunikasi matematis yang baik diharapkan akan mendapatkan 

prestasi yang baik. 



KESIMPULAN 

Berdasar pada hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaboratif antara peneliti dan guru dapat disimpulkan bahwa dengan Strategi 

Giving Question And Giving Answer dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai 

berikut: 

1. Mampu menyampaikan ide dengan lisan.  

Berdasarkan hasil tindakan kelas putaran I sampai putaran II, jumlah 

siswa yang menyampaikan ide dengan lisan mengalami peningkatan. 

Sebelum tindakan siswa menyampaikan ide dengan lisan sebanyak 5 siswa 

(13,51 %) yang mampu menyampaikan ide dengan lisan, setelah dilakukan 

tindakan pada putaran I sebanyak 9 siswa (24,32 %), dan diakhir putaran II 

sebanyak 12 siswa (32,43 %) 

2. Mampu mengekspresikan ide melalui tulisan.  

Berdasarkan hasil tindakan kelas putaran I sampai putaran II, jumlah 

siswa yang mampu mengekspresikan ide melalui tulisan mengalami 

peningkatan. Sebelum tindakan siswa yang mampu mengekspresikan ide 

melalui tulisan sebanyak 4 siswa (10,81 %) yang mampu mengekspresikan 

ide melalui tulisan, setelah dilakukan tindakan pada putaran I sebanyak 7 

siswa (18,92 %), dan diakhir putaran II sebanyak 10 siswa (27,07 %). 

3. Mampu mengekspresikan ide melalui simbol, tabel, diagram, atau gambar. 

Berdasarkan hasil tindakan kelas putaran I sampai putaran II, jumlah 

siswa yang mampu mengekspresikan ide melalui simbol, tabel, diagram, atau 

gambar mengalami peningkatan. Sebelum tindakan siswa yang mampu 

mengekspresikan ide melalui simbol, tabel, diagram, atau gambar sebanyak 2 

siswa (5,41 %) yang mampu mengekspresikan ide melalui simbol, tabel, 

diagram, atau gambar, setelah dilakukan tindakan pada putaran I sebanyak 5 

siswa (13,51 %), dan diakhir putaran II sebanyak 8 siswa (21,62 %) 
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