
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan proses menyampaikan dan menerima informasi 

dengan tujuan untuk mengerti dan memahami sesuatu. Dalam dunia pendidikan 

komunikasi merupakan komponen penting karena membantu dalam proses 

penyusunan pikiran, mengubungkan gagasan satu dengan yang lain sehingga akan 

ada saling keterkaitan.  

 Namun, kemampuan komunikasi matematika siswa jarang mendapat 

perhatian. Siswa hanya sebatas berusaha untuk menjawab soal dengan benar tanpa 

mengetahui proses mendapatkan jawaban, ataupun meminta untuk 

mengkomunikasikan ide, gagasan dan pemikiran dari siswa lain. Padahal 

komunikasi dalam pembelajaran sangat menentukan hasil pembelajaran. Proses 

komunikasi yang berjalan antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa akan 

memberi hasil pembelajaran yang baik. Sebaliknya, komunikasi yang kurang 

terjadi karena guru kurang membuka ruang bagi siswa untuk berkomunikasi.  

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 



2 
 

 
 

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. 

Bervariasinya kemampuan komunikasi siswa di atas disebabkan oleh 

beberapa faktor. Akar penyebab bervariasinya kemampuan komunikasi bisa 

bersumber dari guru, siswa, alat/ media pembelajaran atau lingkungan. Akar 

penyebab dari guru yaitu guru belum menerapkan strategi pembelajaran yang 

sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran yang dilakukan. Pada umumnya guru 

hanya menggunakan cara-cara konvensional saja, sehingga kemampuan 

pemecahan masalah secara matematis siswa rendah. Hal ini membuat siswa malas 

untuk mengkomunikasikan ide, gagasan dan pemikiran, mereka hanya 

berkeinginan untuk mendapatkan jawaban yang benar tanpa mengetahui secara 

runtut pengerjaan soal secara matematis. Alat dan media yang kurang menarik 

atau monoton juga mempengaruhi daya tarik siswa dalam pembelajaran. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, hendaknya guru mampu memilih dan 

menerapkan strategi pembelajaran yang mampu mendorong siswa memiliki 

kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika. Dari strategi 

pembelajaran yang ada, strategi pembelajaran yang mampu mendorong siswa 

memiliki kemampuan komunikasi matematis yaitu melalui strategi Giving 

Question and Giving Answer (GQGA). 

 GQGA merupakan pengembangan dari model pembelajaran kooperatif, 

dimana siswa dituntut belajar berkelompok secara kolaboratif. 

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. 

Berangkat dari ulasan di atas maka peneliti melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan menerapkan strategi Giving Question and Giving Answer (GQGA) 

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah: 

Adakah peningkatan kemampuan komunikasi dalam pembelajaran matematika 

setelah diterapkan strategi Giving Question and Giving Answer (GQGA) pada 

siswa kelas XI OA semester genap SMK Harapan Kartasura tahun 2013/2014? 

Peningkatan kemampuan komunikasi matematis dilihat dari indikator: 

1. Mampu menyampaikan ide dengan lisan. 

2. Mampu mengekspresikan ide dengan tulisan. 

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

gambar. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa siswa kelas XI 

OA SMK Harapan Kartasura dalam pembelajaran matematika. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa kelas XI OA 

semester genap SMK Harapan Kartasura tahun 2013/2014 dalam 

pembelajaran matematika melalui strategi Giving Question and Giving 

Answer (GQGA) 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan  kepada pembelajaran matematika utamanya pada peningkatan 

kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

strategi Giving Question and Giving Answer(GQGA). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, dengan menggunakan strategi Giving Question and Giving 

Answer(GQGA) dalam pembelajaran matematika, diharapkan dapat 

memperbaiki kualitas proses belajar dan meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis. 

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan 

bimbingan pembelajaran. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas 

pembinaan sistem pembelajaran atau profesionalisme guru. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai referensi yang relevan. 

 


