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ABSTRAK
Pemecahan masalah matematika merupakan salah satu tujuan pembelajaran
matematika. Namun, model pembelajaran yang dilakukan tidak mampu mengembangkan
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Karena itu dibutuhkan model
pembelajaran yang tepat yaitu model Reciprocal Teaching. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh penerapan model Reciprocal Teaching terhadap
kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi kubus dan balok di SMP Negeri 8
Kota Jambi.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif.
Rancangan penelitian yang digunakan adalah posttest control grup design dengan dua kelas
sampel yang masing-masing diberi posttest. Kelas eksperimen diajarkan dengan menggunakan
model Reciprocal Teaching guna melihat pengaruhnya terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa. Metode pengumpulan data menggunakan soal tes dan lembar
observasi. Analisis data untuk mengetahui perbedaan rata-rata digunakan uji t dua pihak dan
deskripsi pengaruh penerapan model tersebut dilihat dari lembar observasi
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai post-test pada kelas eksperimen
sebesar 77,6 lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol sebesar 66,35. Hal ini terlihat dari uji-t
nilai post test kedua kelas sampel dengan tingkat kepercayaan 95% dan diperoleh thitung>ttabel
yaitu 2,13>1,99 sehingga
ditolak dan
diterima. Dapat disimpulkan bahwa penerapan
model pembelajaran Reciprocal Teaching berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan
masalah siswa pada materi kubus dan balok di kelas VIII SMP Negeri 8 Kota Jambi. Lembar
observasi menunjukkan aktivitas belajar siswa menjadi sangat baik. Perhitungan
keterlaksanaan aktifitas guru pada kelas eksperimen diperoleh rata-rata 90% dan kelas kontrol
diperoleh 81,6%. Perhitungan keterlaksanaan aktivitas siswa pada kelas eksperimen diperoleh
rata-rata 82,3% dan kelas kontrol diperoleh 69%. Hal ini berarti guru dan siswa telah
menerapkan model pembelajaran Reciprocal Teaching dengan optimal.

Kata Kunci: Model Reciprocal Teaching, kemampuan pemecahan masalah matematika,
Kubus dan Balok
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PENDAHULUAN
Pentingnya peranan matematika
membuat
hampir
seluruh
lapisan
masyarakat baik dari pegawai, buruh,
pedagang bahkan petani menggunakan
penerapan ilmu matematika. Banyaknya
kegunaan dari matematika menjadikannya
wajib dan harus untuk dipelajari. Di
Indonesia pendidikan adalah hak setiap
warga negara, hal itu tertulis dalam UUD
RI tahun 1945 pasal 31 ayat 1. Setiap
warga negara dapat menempuh pendidikan
di sekolah yang merupakan penyelenggara
pendidikan formal, hal ini tertulis dalam
UU No.20 tahun 2003 mengenai Sistem
Pendidikan Nasional.
Dalam lampiran Peraturan Menteri
Pendidikan
Nasional
(Permendiknas)
No.22 tahun 2006 mengenai Standar Isi
tertulis salah satu tujuan pembelajaran
matematika yaitu agar siswa memiliki
kemampuan pemecahan masalah, yang
meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang
diperoleh. Pada tujuan tersebut sudah
diperlihatkan bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan
pembelajaran matematika, akan tetapi
kenyataan di lapangan menunjukkan hal
berbeda. Menurut pengakuan salah seorang

guru mata pelajaran matematika di SMP
Negeri 8 Kota Jambi kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa
kelas VIII SMP Negeri 8 Kota Jambi masih
rendah.
Rendahnya kemampuan pemecahan
masalah ini bisa disebabkan oleh beberapa
faktor, diantaranya guru, siswa, lingkungan
serta sarana dan prasarana belajar. Dalam
hal ini guru merupakan salah satu faktor
paling berkompeten dan merupakan ujung
tombak dalam dunia pendidikan. Salah satu
usaha guru meningkatkan kemampuan
siswa dalam belajar adalah dengan
menggunakan model pembelajaran yang
baik, tepat dan menyajikan materi dengan
model pembelajaran yang mudah diterima
oleh siswa. Model pembelajaran yang tepat
dapat membantu guru untuk membangkitkan aktivitas siswa dalam belajar sehingga
tujuan pembelajaran akan tercapai.
Salah satu model pembelajaran
yang dapat dipakai dan diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah belajar siswa adalah model
pembelajaran Reciprocal Teaching.
Reciprocal Teaching adalah model
pembelajaran berupa kegiatan mengajarkan
materi kepada teman. Model pembelajaran
ini siswa berperan sebagai “guru” untuk
menyampaikan materi kepada temantemannya. Sementara itu, guru lebih
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berperan sebagai model yang menjadi
fasilitator dan pembimbing.
Daryanto (2014:51) menjelaskan
bahwa pendekatan saintifik dimaksudkan
untuk memberikan pemahaman kepada
peserta didik dalam mengenal, memahami
berbagai materi menggunakan pendekatan
ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari
mana saja, kapan saja, tidak tergantung
pada informasi searah dari guru.
Di dalam pembelajaran dengan
pendekatan
saintifik,
peserta
didik
mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya.
Bagi peserta didik, pengetahuan yang
dimilikinya bersifat dinamis, berkembang
dari sederhana menuju kompleks, dari
ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya
menuju ruang lingkup yang lebih luas, dan
dari yang bersifat konkrit menuju abstrak.
Sebagai manusia yang sedang berkembang,
peserta didik telah, sedang, dan/atau akan
mengalami empat tahap perkembangan
intelektual, yakni sensori motor, praoperasional, operasional konkrit, dan
operasional formal (Permendikbud nomor
81 A Tahun 2013).
Berdasarkan uraian yang telah
dipaparkan diatas, penelitian ini berjudul
“Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran
Reciprocal Teaching terhadap Kemampuan
Pemecahan Masalah Matematika pada
Siswa Kelas VIII SMP Negeri 8 Kota
Jambi”.
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui
pengaruh
penerapan
Reciprocal Teaching terhadap kemampuan
pemecahan masalah siswa dan untuk
mendeskripsikan pengaruh penerapan
Reciprocal Teaching terhadap kemampuan
pemecahan masalah siswa.
KAJIAN PUSTAKA
Reciprocal Teaching
Reciprocal
Teaching
ini
diperkenalkan oleh Palincsar pada tahun

1982. Reciprocal Teaching adalah model
pembelajaran berupa kegiatan mengajarkan
materi kepada teman. Pada model
pembelajaran ini siswa berperan sebagai
“guru” untuk menyampaikan materi
kepada teman-temannya. Sementara itu,
guru lebih berperan sebagai model yang
menjadi fasilitator dan pembimbing yang
melakukan scaffolding. Scaffolding adalah
bimbingan yang diberikan oleh orang yang
lebih tahu kepada orang yang kurang tahu
atau belum tahu.
Menurut Palinscar dalam model
reciprocal teaching mengandung 4 strategi,
yaitu (1) membuat soal/pertanyaan, (2)
mengklarifikasi, (3) memprediksi (4)
merangkum.
Pendekatan Saintifik
Menurut
Daryanto
(2014:51)
pembelajaran saintifik adalah proses
pembelajaran yang dirancang sedemikian
rupa agar peserta didik secara aktif
mengkonstruksi konsep, hokum atau
prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau
menemukan
masalah),
merumuskan
masalah, mengajukan atau merumuskan
hipotesis, mengumpulkan data dengan
berbagai teknik, menganalisis data,
menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hokum atau prinsip yang
“ditemukan”.
Kemampuan
Pemecahan
Masalah
Matematika
Pemecahan masalah adalah suatu
proses yang dilakukan oleh siswa untuk
menemukan jawaban terhadap pertanyaan
(masalah) yang dihadapi (Warli dkk,
2010).
Menurut Dindyal (2005: 70), suatu
situasi disebut masalah jika terdapat
beberapa kendala pada kemampuan
pemecah masalah. Adanya kendala tersebut
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menyebabkan seorang pemecah masalah
tidak dapat mememecahkan suatu masalah
secara
langsung
(dalam
Fadilah,
2009:253).
Langkah-langkah
pemecahan
masalah menurut Polya yaitu: (1)
memahami masalah, (2) menyusun rencana
pemecahan masalah, (3) melaksanakan
rencana penyelesaikan masalah, dan (4)
melakukan pengecekan kembali, dengan
alasan strategi tersebut umum digunakan
(Husna dkk, 2013:84).
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian
deskriptif kuantitatif. Desain penelitian
dalam penelitan ini adalah Posttest-Only
Control Design (Sugiyono, 2014:112)
dengan rancangan seperti pada tabel 1.
Tabel 1.Rancangan Penelitian
Nilai
Treatment
Awal
Eksperimen
T0
X
Kontrol
T0
−
Sampel

Posttest
O1
O2

Keterangan:
T0 : Nilai awal kemampuan pemecahan
masalah

X
O1
O2

: Penerapan model reciprocal
teaching
: Hasil posttest kelas eksperimen
: Hasil posttest kelas kontrol

Penelitian ini menggunakan dua
kelas sampel. Satu kelas eksperimen dan
satu kelas kontrol. Kelas eksperimen
diajarkan dengan model reciprocal
teaching dan kelas kontrol diajarkan
dengan model pembelajaran langsung.
Tujuan digunakannya kelas eksperimen
dengan pemberian perlakuan model
pembelajaran reciprocal teaching adalah
untuk memperkuat asumsi bahwa adanya
pengaruh terhadap kemampuan pemecahan

masalah matematika pada siswa benar benar disebabkan oleh perlakuan yang
diterapkan terhadap kelas eksperimen yaitu
penerapan model reciprocal teaching.
Populasi dalam penelitian ini
adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 8
Kota Jambi yang berjumlah 463 orang
yang tersebar dalam tiga belas kelas. Untuk
pengambilan sampel, dilakukan dengan
teknik simple random sampling. Variabel
dalam penelitian ini ada 2, variabel bebas
yaitu reciprocal teaching dan variabel
terikat yaitu kemampuan pemecahan
masalah.
Instrumen dalam penelitian ini
berupa soal tes kemampuan pemecahan
masalah matematika dan lembar observasi. Pada penelitian ini, tes yang
digunakan berbentuk tes uraian. Sebelum
tes diujikan, agar tes yang digunakan
berkualitas, soal tes diuji coba terlebih
dahulu kemudian dilakukan analisis item
soal tes. Analisis ini digunakan untuk
mengetahui validitas, daya pembeda,
indeks kesukaran dan reliabilitas soal tes.
Pengumpulan data dalam penelitian
ini dengan mengunakan posttest. Posttest
digunakaan untuk mengetahui keadaan
akhir
setelah
diberikan
perlakuan.
Selanjutnya rata-rata skor posttest pada
kelas eksperimen dan kelas kontrol
dianalisis dengan metode statistik untuk
dilakukan pengujian hipotesis. Sebelum
dilakukan pengujian hipotesis terlebih
dahulu
dilakukan
uji
normalitas
menggunakan
uji
Liliefors,
uji
homogenitas menggunakan Uji F. Untuk
melihat peningkatan pemahaman atau
kemampuan
pemecahan
masalah
matematika siswa setelah diberikan
perlakuan dilakukan uji normalitas.
Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan lembar
observasi yaitu untuk melihat kesesuaian
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proses pelaksanaan pembelajaran oleh guru
dan siswa.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Data Hasil
Instrumen Penelitian

Uji

Coba

Dalam penelitian ini, instrumen
soal tes kemampuan pemecahan masalah
yang
akan
digunakan
sebelumnya
divalidasi berdasarkan isi dan tujuan
pernyataan, bahasa, dan bentuk yang
digunakan oleh tim ahli yaitu 2 orang
dosen pendidikan matematika Universitas
Jambi, selanjutnya instrumen tersebut di uji
coba dahulu diluar kelas sampel. Soal uji
coba ini sama dengan soal yang akan
digunakan pada saat posttest.
Deskripsi Hasil Penerapan Model
Reciprocal Teaching
Dalam penelitian ini model
pembelajaran yang digunakan adalah
model reciprocal teaching selama lima kali
pertemuan yang dilakukan berdasarkan
langkah-langkah
pembelajaran
yang
disusun pada Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP).
Deskripsi Data Hasil Observasi
Hasil observasi yang diambil dalam
penelitian ini diperoleh dari lembar
observasi aktivitas guru dan siswa. adapun
hasil observasi aktivitas guru dan siswa
dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

sehingga dapat disimpulkan bahwa guru
dan
siswa
melaksanakan
proses
pembelajaran dengan sangat baik.
Data Hasil Posttest
Berdasarkan tabel 3 dilihat bahwa
rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa pada kelas
eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan
dengan kelas kontrol. Hal ini menunjukkan
bahwa adanya perbedaan kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa
pada kelas eksperimen dibandingkan
dengan kelas kontrol setelah penerapan
model reciprocal teaching
Tabel 3. Hasil Post Test Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematika Siswa
Deskripsi
Kelas eks
Kelas kontrol
Jml siswa
34
35
Nilai max
95
100
Nilai min
35
30
Rata-rata
77,6
66,3
Std Dev
14,6
13,9

Deskripsi Data Kemampuan Pemecahan
Masalah Berdasarkan Indikator
Dari tabel 4 dilihat bahwa rata-rata
kemampuan
pemecahan
masalah
matematika siswa kelas eksperimen lebih
tinggi dari pada kelas kontrol.

1.
2.

No
1
2

Tabel 2. Perolehan Nilai Aktivitas
Kinerja Guru dan Siswa
Kelas
Guru
Siswa
Eksperimen
90 %
82,3 %
Kontrol
81,6 %
69 %

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa
rata-rata perolehan nilai aktivitas guru dan
siswa termasuk dalam kategori sangat baik,

3.
4.

Tabel 4. Distribusi Skor Jawaban Siswa Kelas
Eksperimen dan Kelas Kontrol
Indikator
Kelas
Memahami Masalah
Eksp
7,5
Kontrol
6,8
Merencanakan
Eksp
7,6
pemecahan masalah
Kontrol
6,8
Melaksanakan
Eksp
6,3
pemecahan masalah
Kontrol
7,3
Memeriksa kembali
Eksp
7,5
Kontrol
7,0

Hal ini membuktikan bahwa
kemampuan
pemecahan
masalah
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matematika siswa setelah menerapkan
model reciprocal teaching lebih baik
daripada kemampuan pemecahan masalah
matematika
siswa
dengan
model
pembelajaran langsung.
UJI HIPOTESIS
Uji Kesamaan Dua Rata-rata
Setelah diketahui kedua kelas
sampel
berdistribusi
normal
dan
mempunyai variansi homogen, selanjutnya
dilakukan uji kesamaan dua rata-rata dua
pihak dengan menggunakan uji-t untuk
melihat apakah hipotesis penelitian bahwa
kemampuan pemecahan masalah siswa
yang belajar dengan model reciprocal
teaching lebih baik dari pada kemampuan
pemecahan masalah siswa yang belajar
dengan menggunakan model pembelajaran
langsung.
Tabel 5.Hasil pengujian perbedaan kelas
eksperimen dan kontrol
Kelas
KE
T
Eksp
34 14,3
14,3
2,13 1.99 diter
Kontrol 35 14,3
ima

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa
yaitu 2,13>1,99 maka
diterima. Ini berarti terdapat perbedaan
yang signifikan antara kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa
kelas eksperimen yang diajarkan dengan
menggunakan model reciprocal teaching
dengan kelas kontrol.
Pembahasan
Berdasarkan tabel 2 diketahui
bahwa aktivitas siswa pada kelas
eksperimen terlaksana sangat baik dengan
persentase 82,3%, sehingga mempengaruhi
kemampuan pemecahan masalahnya. Hal
ini terlihat ketika pada pertemuan pertama

masih banyak siswa yang masih belum bisa
menemukan permasalahan yang ada dan
menentukan rencana pemecahan masalah,
namun pada pertemuan selanjutnya
kebanyakan siswa sudah bisa menemukan
dan merencanakan pemecahan masalah
dari permasalahan yang disajikan guru.
Kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa, terutama terjadi pada
tahap melaksanakan pemecahan masalah,
ketika siswa telah berhasil menyusun
rencana pemecahan masalah, mereka
semakin
penasaran
melaksanakan
pemecahan
masalah
karena
ingin
mengetahui hasil usaha yang telah mereka
lakukan sebelumnya. Tahap melaksanakan
pemecahan masalah ini mendapatkan
persentase 82,42% dengan kategori sangat
baik artinya pada tahap ini semua siswa
melakukan
aktivitas
melaksanakan
pemecahan masalah sesuai dengan rencana
yang telah dibuatnya.
Selama proses pembelajaran yang
diberikan guru terdapat beberapa kendala
yang mana pembelajaran dengan model
reciprocal teaching ini merupakan hal baru
bagi siswa sehingga perlu penyesuaian
waktu dan situasi bagi siswa pada proses
pembelajaran. Dan pada pembelajaran
berkelompok sering menyita waktu
pembelajaran hal ini bisa disebabkan
karena siswa masih belum terbiasa pada
pembelajaran berkelompok sehingga untuk
menanggulangi masalah ini guru meminta
siswa untuk sudah duduk secara
berkelompok
sebelum
pembelajaran
dimulai.
Dari pemaparan diatas dapat
disimpulkan bahwa penerapan model
reciprocal teaching menyebabkan aktivitas
belajar siswa menjadi sangat baik dan
berpengaruh
signifikan
terhadap
kemampuan
pemecahan
masalah
matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 8
Kota Jambi.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan hasil
penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:
Terdapat pengaruh yang signifikan
dalam penerapan model reciprocal
teaching terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematika di SMP Negeri 8 Kota
Jambi. Hal ini dapat dilihat dari uji
hipotesis terhadap rata-rata skor posttest
kemampuan
pemecahan
masalah
matematika siswa antara yang menerapkan
model reciprocal teaching dengan yang
menggunakan
model
pembelajaran
langsung digunakan uji kesamaan dua ratarata dua pihak menggunakan uji t. Dengan
kriteria pengujian adalah terima H1 jika
pada taraf nyata 95% (α =
0,05) dan derajat kebebasan
.
Dari
pengujian
perbedaan
kelas
eksperimen dan kelas kontrol diperoleh
nilai
2,13 dan
1,9944.
Karena
berada di luar daerah
penerimaan H0 sehingga H0 di tolak dan H1
diterima. Dari pengujian. Hal ini berarti
terdapat pengaruh yang signifikan antara
kemampuan
pemecahan
masalah
matematika siswa kelas eksperimen yang
diajarkan dengan menggunakan model
reciprocal teaching dibandingkan dengan
kelas kontrol yang diajarkan dengan model
pembelajaran langsung.
Penerapan
model
reciprocal
teaching menyebabkan aktivitas belajar
siswa menjadi sangat baik dan berpengaruh
signifikan
terhadap
kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa
kelas VIII SMP Negeri 8 Kota Jambi. Hal
ini dapat dilihat berdasarkan perhitungan
lembar
observasi
keterlaksanaan
pembelajaran bahwa pembelajaran yang
dilaksanakan oleh guru di kedua kelas
sampel memiliki nilai yang sangat baik.

Keterlaksanaan aktifitas guru pada kelas
eksperimen
diperoleh
rata-rata
perhitungannya 90% dan pada kelas
kontrol diperoleh 81,6%. Begitu pula
dengan keterlaksanaan aktifitas siswa pada
kelas eksperimen diperoleh rata-rata
perhitungannya 82,3% dan pada kelas
kontrol diperoleh 69%. Hal ini berarti guru
dan siswa sudah menjalankan proses
pembelajaran dengan optimal, baik pada
penerapan model pembelajaran reciprocal
teaching maupun pada penerapan model
pembelajaran langsung.
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh
model pembelajaran reciprocal teaching
terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 8
Kota Jambi, maka disarankan agar model

reciprocal teaching dapat dijadikan
sebagai salah satu alternatif dalam
pembelajaran matematika khususnya pada
materi kubus dan balok untuk mengukur
aspek yang lain atau jenjang sekolah yang
berbeda.
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