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ABSTRACT
Background of this research is the lack of student’s comprehension of
mathematical concept. The purpose of this research is to find out the student’s
comprehension of mathematical concept by reciprocal teaching approach that is
better than the student’s comprehension of mathematical concept by convensional
learning in class VIII MTsN Pekan Selasa Kabupaten Solok Selatan. The type of
research is experimental research. The plan of research is randomized to subject.
Base on the result of data analysis, both classes are normal and homogen. The
result of hypotesis test is P-value=0,043 < α, it means that hypotesis is accepted,
and it can be concluded that student’s comprehension of mathematical concept
with applying of reciprocal teaching approach is better than the student’s
comprehension of mathematical concept by convensional learning of MTsN
Pekan Selasa Kabupaten Solok Selatan.
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PENDAHULUAN
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eksperimen. Rancangan penelitian
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Analisis Pemahaman
Konsep
Matematis
Siswa Kelas Sampel
𝑥𝑥̅
73,39
66,96

Kelas Sampel
Eksperimen
Kontrol

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
100
92,43

s
17,62
16,16

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
36,36
36,36
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Gambar 1. Lembaran jawaban siswa
kelas eksperimen
Berdasarkan Gambar 1, terlihat

menunggu hasil kerja dari siswa

bahwa

yang pintar, tetapi berusaha untuk

memfaktorkan
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masih
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dan menyampaikan pemahamannya
terhadap suatu materi kepada siswa
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1
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skor

maksimum yaitu 3. Dapat dikatakan

lain siswa dituntut untuk mengerti

jawaban siswa terhadap indikator

dengan materi yang akan dijelaskan.

menyatakan ulang sebuah konsep

Disini terlihat kekuatan Pendekatan

masih kurang. Pada kelas kontrol

Reciprocal Teaching terletak pada

siswa juga sudah mampu memahami

memotivasi dan memfasilitasi siswa

indikator menyatakan ulang sebuah

belajar secar aktif. Untuk itu guru

konsep, namun jika dibandingkan

perlu berupaya untuk mengarahkan

dengan

siswa agar dapat membuat siswa

banyak yang melakukan kesalahan.

belajar secara aktif.

Berikut salah satu jawaban siswa

Setelah dilakukan tes akhir pada

pada kelas kontrol:

kelas

eksperimen

masih

kelas sampel, terlihat bahwa siswa
kelas

eksperimen

sudah

mampu

memahami persoalan yang diberikan,
walaupun masih ada kesalahan yang
dilakukan dari beberapa orang siswa.

Gambar 2. Lembaran jawaban siswa
kelas kontrol

Akan tetapi kesalahan terbanyak

Berdasarkan

dilakukan

bahwa

dibandingkan
eksperimen.

kelas

kontrol

dengan

kelas

Kesalahan

yang

dilakukan siswa dapat dilihat dari

Gambar

siswa

2,

belum

terlihat
mampu

memfaktorkan 3𝑥𝑥 + 3𝑦𝑦 sesuai yang

diminta soal, dapat dikatakan masih
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mengandung indikator menyatakan
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