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ABSTRAK

This research aimed to know the effectiveness of theimplementationof guided
inquiry model in increasing student’s mathematical communications skill. The
population of this research was all students of grade eight of SMPN 3 Natar South
Lampung in academic year of 2016/ 2017. The sample of this research was
students of VIIIJ class that was determined by purposive sampling. The design of
this research was one group pretest-posttest design. Based on the result of this
research, it was concluded that the implementation of guided inquirymodel was
effective in increasing student’s mathematical communications skill.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan model guided
inquirydalam meningkatkankemampuan komunikasi matematis siswa. Populasi
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 3 Natar Lampung Selatantahun
pelajaran 2016/2017.Sampel penelitian adalah siswa kelas VIIIJyang dipilih
dengan teknik purposive sampling. Desain penelitian ini adalah one grouppretestposttest design.Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa
penerapanmodel guided inquiryefektif dalam meningkatkankemampuan
komunikasi matematis siswa.
Kata kunci: Guided Inquiry, Komunikasi Matematis, Model Pembelajaran
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Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Desain yang
digunakan adalah one grouppretestposttest design. Data penelitian ini
adalah data kemampuan komunikasi
matematis yang berupa data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes, yaitu tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir.
Instrumen yang digunakan berupa tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran. Agar
dapat mengukur kemampuan komunikasi matematis dengan akurat, instrumen dinilai validitas isi oleh guru
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distribusi normal, maka digunakan ujistatistik non parametrik. Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari
uji perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa dan uji proporsi.
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Pelaksanaan
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Proses ini,

Respon positif siswa terhadap
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menggunakan modelguided inquiry
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ajar matematika siswa.Hal ini da-pat

mal. Hal ini terlihat bahwa siswa be-

diketahui dari proporsi siswa yang

lum mampu beradaptasi dengan ta-

mengalami peningkatan nilai tes
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SIMPULAN

Meskipun pembelajaran dengan
model guided inquiry efektif, namun
ada beberapa kendala yang dihadapi
selama proses pembelajaran. Kendala yang pertama yaitu keterbatasan
waktu penelitian mengakibatkan adaptasi siswa dengan model pembelajaran ini juga belum tercapai maksimal. Kegiatan pembelajaran masih
belum kondusif, ada beberapa siswa
yang tidak fokus dalam kelompoknya dan sebagian siswa masih bertanya dengan kelompok lain yang
mengakibatkan aktivitas siswa tidak
fokus terhadap tugas kelompok mereka. Akibatnya ada beberapa siswa
yang tidak terlibat aktif selama proses pembelajaran. Kendala yang kedua adalah tidak semua siswa memiliki buku panduan belajar, hal ini
menyebabkan siswa kesulitan jika i-

Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan diperoleh data
bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa setelah mendapat pembelajaran dengan model guided inquiry lebih baik daripada kemampuan komunikasi matematissiswa sebelum menerimapembelajaran dengan
model guided inquiry.

Selain itu,

proporsi siswa yang mengalami peningkatan

kemampuan

komunikasimatematis

setelah

mengikuti

dengan

pembe-lajaran

model guided inquiry adalah lebih
dari 60%. Dengan de-mikian, dapat
disimpulkan bahwa pe-nerapanmodel
guided

inquiry

efek-tif

meningkatkan

dalam

kemampuan

komunikasi matematis siswa.
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