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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penalaran dan komunikasi 

belajar matematika melalui pendekatan HOTS. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 2 
Karanggede yang berjumlah 26 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan 
meliputi observasi, catatan lapangan, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif melalui metode alur. Hasil penelitian ini menunjukan 
peningkatan penalaran dan komunikasi belajar matematika. Hal ini dapat dilihat 
dari : 1. ada peningkatan penalaran siswa setelah dilakukan penelitian tindakan 
kelas a) mengajukan dugaan sebelum tindakan 34,61%, diakhir tindakan 80,76%, b) 
menarik kesimpulan logis sebelum tindakan 30,76%, diakhir tindakan 73,07%, c) 
membuktikan kesahihan argument sebelum tindakan 26,92%, diakhir tindakan 
76,92%. 2. ada peningkatan komunikasi belajar matematika siswa setelah dilakukan 
penelitian tindakan kelas a) menuliskan masalah sehari-hari dalam bentuk model 
matematika sebelum tindakan 30,76%, diakhir tindakan 80,92%, b) menuliskan 
konsep matematika yang mendasari jawaban sebelum tindakan 38,46%, diakhir 
tindakan 76.92%, c) menuliskan hubungan antara obyek dan konsep matematika 
sebelum tindakan 34,61%, diakhir tindakan 73,07% . Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa penerapan Pendekatan HOTS dapat meningkatkan penalaran dan komunikasi 
belajar matematika dalam pembelajaran bangun datar. 

 
Kata kunci : penalaran, komunikasi belajar, HOTS 

PENDAHULUAN 

Kemampuan penalaran matematika adalah salah satu tujuan terpenting dalam 

pembelajaran matematika, memberikan materi – materi yang diajarkan  kepada siswa 

bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu dengan penalaran siswa dapat 

lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. 

Menurut Wahyudin yang ditulis kembali oleh Permana (2004) 

mengemukakan bahwa salah satu kecenderungan yang menyebabkan sejumlah siswa 



gagal menguasai dengan baik pokok-pokok bahasan dalam matematika adalah karena 

siswa kurang menggunakan nalar yang logis dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika yang diberikan, sehingga penalaran merupakan aspek yang penting dalam 

belajar matematika. 

Komunikasi Belajar matematika merupakan hal yang tak kalah pentingnya 

dalam pembelajaran matematika, untuk menunjang siswa dalam menyerap 

pembelajaran yang diberikan guru siswa harus mampu memahami konsep – konsep 

matematika secara internal dan eksternal. Maka komunikasi ini bertujuan untuk 

membantu siswa dalam memahami konsep – konsep matematika secara internal dan 

eksternal. 

Penalaran dan komunikasi belajar matematika siswa rendah disebabkan 

karena pembelajaran yang konvensional atau hanya terpusat pada guru saja dan siswa 

kurang aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Dan jika ini berlangsung terus – 

menerus tanpa adanya tindakan lebih lanjut untuk menciptakan suasana pembelajaran 

yang menarik dan nyaman serta membantu mempermudah siswa dalam memahami 

materi maka hal ini akan mempengaruhi penalaran dan komunikasi belajar 

matematika siswa. Untuk mengatasi masalah tersebut didukung dengan suatu 

pendekatan agar siswa aktif dalam proses pembelajaran. dalam pembelajaran ini 

menggunakan pendekatan HOTS. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan 

penalaran dan koneksi belajar matematika siswa. 

Pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan HOTS ini menuntu siswa 

untuk berfikir kreatif dan kritis. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

Pendekatan HOTS siswa akan diberikan pertanyaan – pertanyaan inovatif yang 

memicu siswa untuk berfikir kritis dan kreatif. Dengan adanya pertanyaan inovatif 

tersebut melalui Pendekatan HOTS siswa diharapkan mampu meningkatkan 

penalaran dan koneksi belajar matematika. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan penalaran 

dengan menggunakan pendekatan HOTS pada siswa kelas VII dan untuk memahami 



apakah dengan pendekatan HOTS kemampuan koneksi belajar matematika siswa 

dapat meningkat setelah dilakukan tindakan kelas. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom 

Action Research (CAR) yang dilakukan secara kolaborasi antara kepala sekolah, guru 

matematika dan peneliti. Menurut Aqib (2009: 19) penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di sekolah tempat ia mengajar 

dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktik 

pembelajaran. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang ditandai dengan 

adanya perbaikan secara terus – menerus sehingga tercapainya suatu hasil yang 

diharapkan. Perbaikan tersebut dilakukan pada setiap siklus yang dirancang leh 

peneliti. Penelitian ini bercirikan perbaikan secara terus – menerus sehingga kepuasan 

peneliti menjada tolak ukur berhasilnya siklus – siklus tersebut. 

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar dan 

komunikasi belajar matematika melalui Pendekatan HOTS pada Bangun Datar di 

kelas VII semester II. Adapun prinsip-prinsip dari penelitian tindakan kelas (Sutama, 

2010:20) adalah sebagai berikut : a) Tidak mengganggu komitmen guru mengajar, b) 

Tidak menuntut waktu yang khusus, c) Masalah yang diteliti harus merupakan 

masalah yang dihadapi guru. 

Penelitian Tindakan Kelas di atas, maka penelitian ini diawali dengan suatu 

kajian awal terhadap problematika tertentu secara sistematis, hasilnya kemudian 

dijadikan dasar untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Penelitian Tindakan 

Kelas merupakan kegiatan pemecahan masalah yng dimulai dari: (a) perencanaan (b) 

pelaksanaan (c) observasi (d) refleksi (e) evaluasi. Jenis penelitian ini melalui kerja 

kolaborasi antara guru pengajar bidang studi matematika, kepala sekolah, dan 

peneliti. 



Model pengumpulan data penelitian tindakan kelas dilakukan bersifat 

deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah peneliti yang melakukan tindakan dan 

siswa yang menerima tindakan, sedangkan data sekunder berupa data dokumentasi. 

Pengambilan data dapat dilakukan dengan teknik observasi, catatan lapangan, 

dokumentasi, dan metode tes. 

Metode observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan 

jalan mengadakan pengamatan tahap kegiatan yang berlangsung. Dengan demikian 

data tersebut dapat bersifat objektif serta didalam menyimpulkan hasil penelitian 

tidak berat sebelah atau hanya menekankan pada salah satu segi saja dari kemampuan 

penalaran atau komunikasi matematika siswa. 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian – kejadian penting yang 

muncul pada saat proses pembelajaran matematika berlangsung. Model catatan 

lapangan dalam penelitian ini adalah catatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mendapatkan data yang sedetail mungkin. 

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu 

dengan buku-buku, arsip yang berhubungan dengan yang diteliti. Dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data sekolah dan nama siswa kelas VII, serta foto 

rekaman proses tindakan penelitian. 

Metode tes adalah serentetan pertanyaan atau  latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2002: 127 Dalam penelitian ini 

diujikan diakhir pembelajaran yang berguna untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa didalam memahami materi. 

HASIL PENELITIAN 

Kemampuan penalaran dan komunikasi belajar matematika siswa pada 

kondisi awal SMP Negeri 2 Karanggede sebelum tindakan di sajikan dalam bentuk 

table sebagai berikut: 



 

 

Data Kemampuan Penalaran Sebelum Tindakan 
No Kemampuan Penalaran Matematika Kondisi Awal 
1 Mengajukan dugaan 9 Siswa 

(34,61%) 
2 Menarik kesimpulan logis 8 Siswa 

(30,76%) 
3 Membuktikan keasahihan argumen 7 Siswa 

(26,92%) 
 
 

Data Kemampuan Komunikasi Belajar Matematika Sebelum Tindakan 
No Kemampuan koneksi Belajar Matematika Kondisi Awal 
1 Menuliskan masalah kehidupan sehari-hari 

dalam bentuk model matematika 
8 Siswa 

(30,76%) 
2 Menuliskan konsep matematika yang 

mendasari jawaban 
10 Siswa 
(38,46%) 

3 Kemampuan menuliskan hubungan antar 
obyek dan konsep matematika 

9 Siswa 
(34,61%) 

Kondisi awal tersebut perlu adanya suatu tindakan untuk meningkatkan 

kemampuan panalaran dan koneksi belajar matematika siswa, dalam tindakan 

pertama. Pada pertemuan pertama, antusias siswa pada pertemuan pertama dibagi 

menjadi dua pertemtuan yang mengikuti pembelajaran sebanyak 15 siswa, dari 15 

siswa tersebut siswa yang mau mengerjakan soal sebanyak 12 siswa, presentasi 

sebanyak 5 siswa, mengajukan pendapat sebanyak 1 siswa. Dan pada pertemuan 

kedua, antusias siswa pada pertemuan kedua yang mengikuti pembelajaran bertambah 

menjadi 20 siswa, dari 20 siswa tersebut siswa yang mau mengerjakan soal sebanyak 

17 siswa, presentasi sebanyak 6 siswa, mengajukan pendapat sebanyak 4 siswa. 



Pada tindakan pertama tersebut peneliti member kesimpulan berdasarkan dari 

keseluruhan catatan lapangan dan tugas – tugas rumah tindakan pertama diatas dapat 

ditarik kesimpulan sementara  di sajikan dalam bentuk table sebagai berikut: 

 

Data Kemampuan Penalaran Setelah Tindakan I 
No Kemampuan Penalaran Matematika Kondisi Awal 
1 Mengajukan dugaan 15 siswa 

(57,69%) 
2 Menarik kesimpulan logis 14 siswa  

(53,84%) 
3 Membuktikan keasahihan argumen 15 siswa 

(57,69%) 
 
 

Data Kemampuan Komunikasi Belajar Matematika Setelah Tindakan I 
No Kemampuan koneksi Belajar Matematika Kondisi Awal 
1 Menuliskan masalah kehidupan sehari-hari 

dalam bentuk model matematika 
15 siswa 
(57,69%) 

2 Menuliskan konsep matematika yang 
mendasari jawaban 

16 siswa 
(61,53%) 

3 Kemampuan menuliskan hubungan antar 
obyek dan konsep matematika 

14 siswa 
(53,84%) 

Hasil penelitian pada tindakan pertama tersebut perlu adanya suatu perbaikan 

agar peningkatan kemampuan penalaran dan komunikasi belajar matematika siswa 

meningkat seperti yang diharapkan sebesar 70%, Adapun masalah yang dibatasi 

adalah guru perlu mengoptimalkan pendekatan HOTS, akan tetapi kecepatan dan 

pemahaman siswa dalam menjawab soal berbeda – beda hal ini menyebabkan kurang 

antusias dalam bertanya tentang materi yang belum dipahami. Sehingga 

menyebabkan guru belum bisa mengefektifkan waktu. Solusi tindakan pada tindakan 

putaran pertama pertemuan kedua, peneliti dan guru sepakat untuk melakukan 

tindakan perbaikan yang dilakukan pada putaran kedua diantaranya: guru harus 



mampu mengefektifkan waktu, guru perlu mengooptimalkan penggunaan pendekatan 

HOTS untuk meningkatkan penalaran dan komunikasi belajar siswa. 

Pada tindakan kedua didapatkan bahwa kemampuan penalaran dan koneksi 

belajar matematika siswa yang mengajukan dugaan sebanyak 21 siswa (80,76%), 

mampu menarik kesimpulan logis sebanyak 19 siswa (73,07%), membuktikan 

kesahihan argumen sebanyak 20 siswa (76,92%), menuliskan masalah kehidupan 

sehari-hari dalam bentuk model matematika sebanyak 21 siswa (80,76%), menuliskan 

konsep matematika yang mendasari jawaban sebanyak 20 siswa (76,92%), 

menuliskan hubungan antar obyek dan konsep matematika sebanyak 19 siswa 

(73,07%). 

Hasil penelitian mengenai kemampuan penalaran dan komunikasi belajar 

matematika siswa dimulai dari observasi pendahuluan sampai dengan tindakan kelas 

putaran kedua dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematika Siswa 
Indikator Sebelum tindakan Tindakan I Tindakan II 

Mengajukan Dugaan 9 siswa 
(34,61%) 

15 siswa 
(57,69%) 

21 siswa 
(80,76%) 

Menarik Kesimpulan Logis 8 siswa  
(30,76%) 

14 siswa  
(53,84%) 

19 siswa 
 (73,07%) 

Membuktikan kesahihan 
argument 

7 siswa 
(26,92%) 

15 siswa 
(57,69%) 

20 siswa 
(76,92%) 

 
Peningkatan Kemampuan Koneksi Belajar Matematika 

Indikator 
Sebelum 
tindakan 

Tindakan I Tindakan II 

Menuliskan masalah sehari-
hari dalam bentuk model 
matematika 

8 siswa 
(30,76%) 

15 siswa 
(57,69%) 

21 siswa 
(80,76%) 

Menuliskan konsep 
matematika yang mendasari 
jawaban 

10 siswa 
(38,46%) 

16 siswa 
(61,53%) 

20 siswa 
(76,92%) 



Menuliskan hubungan antara 
obyek dan konsep 
matematika 

9 siswa 
(34,61%) 

14 siswa 
(53,84%) 

19 siswa 
(73,07%) 

 

PEMBAHASAN 

Tindakan untuk meningkatkan penalaran ini menerapkan model Pendekatan 

HOTS, dalam pendekatan ini siswa di harapkan mampu berfikir kritis dan kreatif. 

Adapun indikator penalaran yang akan diteliti adalah mengajukan dugaan, 

kemampuan untuk menarik kesimpulan logis, dan kemampuan untuk membuktikan 

kesahihan argument. 

Mengajukan Dugaan. Siswa yang aktif dalam mengajukan dugaan dalam 

putaran pertama samapai putaran kedua mengalami peningkatan. Pada kondisi awal 

siswa yang aktif dalam mengajukan dugaan sebanyak 9 siswa, pada putaran pertama 

bertambah sebanyak 15 siswa (57,69%), dan pada putaran kedua sebanyak 21 siswa 

(80,76%). Dalam hal ini siswa yang aktif mengajukan dugaan mengalami 

peningkatan yang signifikan, di karenakan dalam Pendekatan HOTS melatih siswa 

untuk berfikir kritis dan kreatif, sehingga siswa akan terbiasa menemukan ide – ide 

baru untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. 

Kemampuan untuk menarik kesimpulan logis. Kemampuan siswa dalam 

menarik kesimpulan logis pada putaran pertama sampai putaran kedua mengalami 

peningkatan. Hal ini terbukti, pada kondisi awal kemampuan siswa dalam menarik 

kesimpulan logis sebanyak 8 siswa, pada putaran pertama meningkat sebanyak 14 

siswa (53,84%), pada putaran kedua 19 siswa (73,07%). Dengan ini berarti, 

Pendekatan HOTS dapat meningkatkan kemampuan untuk menarik kesimpulan logis. 

Membuktikan kesahihan argument. Siswa yang aktif membutikan kebenaran 

suatu pendapat dari putaran pertama sampai putaran kedua mengalami peningkatan. 

Hal ini terbukti pada kondisi awal sebanyak 7 siswa, pada putaran pertama sebanyak 



15 siswa (57,69%), pada putaran kedua sebanyak 20 siswa (76,92%). Hal ini terbukti 

dalam Pendekatan HOTS membatu siswa dapat meningkatkan kemampuan 

membuktikan kesahihan suatu argument. 

Penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan diperoleh hasil bahwa ada 

peningkatan koneksi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Tindakan yang 

dilakukan guru matematika dengan menerapakan Pendekatan HOTS telah mendorong 

siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran matematika. 

Adapun indikator – indikator komunikasi belajar siswa yang akan diteliti dalm 

penelitian ini adalah menuliskan masalah kehidupan sehari – hari dalam model 

bentuk matematika, menulis konsep matematika medasari jawaban, dan menuliskan 

hubungan antara obyek dan konsep matematika. 

Menuliskan masalah kehidupan sehari – hari dalam bentuk model matematika. 

Dalam menuliskan masalah kehidupan sehari – hari dalam bentuk model matematika 

siswa mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan dari 

kondisi awal 8 siswa, setelah tindakan pertama sebanyak 15 siswa (57,69%), dan 

untuk tindakan kedua mengalami peningkatan sebanyak 21 siswa (80,76%). 

Peningkatan ini dikarenakan Pendekatan HOTS membuat siswa tertarik. 

Menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban. Siswa yang aktif 

dalam menuliskan konsep matematika mengalami peningkatan dengan adanya 

Pendekatan HOTS. Hal ini terbukti pada kondisi awal sebanyak 10 siswa, pada 

putaran pertama sebanyak 16 siswa (61,53%), dan pada putaran kedua sebanyak 20 

siswa (76,92%). Didalam pendekatan HOTS siswa akan berusaha menuliskan konsep 

matematika terlebih dahulu agar mudah dimengerti. 

Menuliskan hubungan antar obyek dan konsep matematika. Siswa dalam 

menuliskan hubungan antar obyek dan konsep matematika mangalami peningkatan, 

meski pada kondisi awal siswa terlihat suit untuk menghubungkan antara obyek dan 

konsep. Akan tetapi dengan pendekatan HOTS siswa mulai terlihat peningkatannya 

dalam meniliskan hubungan antara obyek dan konsep. Hal ini terbutki pada kondisi 



awal sebanyak 9 siswa, pada putaran pertama 14 siswa (53,84%), dan pada putaran 

kedua sebanyak 19 siswa (73.07%). 

Tindakan mengajar yang telah dilakukan oleh guru dengan menerapkan 

Pendekatan HOTS untuk meningkatkan penalaran dan komunikasi belajar 

matematika siswa, mampu membuat siswa aktif dan bersemangat dalam 

pembelajaran. Siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, mengerjakan soal, 

mengemukakan pendapat, dan mempresentasikan hasil pekerjaan serta penalaran dan 

komunikasi belajar matematika siswa juga mengalami peningkatan yang berarti. 

Dengan ini berarti Pendekatan HOTS dapat meningkatkan penalaran dan koneksi 

dalam pembelajaran matematika pada materi bangun datar.  

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hasil penelitian Kartika Yulianti 

(2009) didapat kesimpulan bahwa ada peningkatan komunikasi siswa setelah proses 

pembelajaran matematika melalui strategi learning cycle. Dan penelitian yang 

dilakukan oleh Putri Endriastuti (2010) menyimpulkan bahwa 1) dengan pendekatan 

problem solving dan dengan media compact disk dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran matematika. 2) penggunaan pendekatan solving dapat 

meningkatkan penalaran siswa. Berdasarkan dua penelitian terdahulu tersebut, 

terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu strategi 

pembelajaran, sedangkan kesamaannya adalah salah satu fokus yang diteliti. 

Jesper Boesen, Johan Lithner and Torulf Palm.Dalam jurnalnya yang berjudul,The 

relation between types of assessment tasks and the mathematical reasoning students 

use (2010).“Menganalisis hubungan antara jenis tugas dan penalaran matematika yang 

digunakan oleh siswa untuk memecahkan tugas – tugas dalam situasi tes nasional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika dihadapkan dengan tugas – tugas tes 

yang mengandung sifat penting dengan tugas – tugas dalam buku teks siswa  

dipecahkan oleh siswa dengan mencoba untuk mengingat fakta – fakta atau 

algoritma. Tugas – tugas tes tersebut tidak membutuhkan pemahaman konseptual. 

Sebaliknya, tes tugas – tugas yang tidak berbagi sifat penting dengan buku pelajaran 

sebagian besar menimbulkan penalaran matematis secara mandiri. Selain itu, solusi 



yang paling sukses untuk tugas – tugas adalah didasarkan pada penalaran ”. 

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan tersebut, terdapat kesamaan yang ingin 

dicapai yaitu peningkatan penalaran sangat penting guna menyelesaikan 

permasalahan dalam matematika. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi antar 

peneliti, guru kelas  matematika, beserta kepala sekolah SMP Negeri 2 Karanggede 

dapat disimpulkan:  

Pada proses pembelajaran matematika yang sudah berlangsung dapat 

meningkatkan penalaran dan komunikasi belajar matematika melalui Pendekatan 

HOTS, tindakan yang dilakukan guru adalah: a) Guru memberitahukan tujuan 

pembelajaran, inti materi ajar, dan langkah-langkah Pendekatan HOTS. b) Guru 

menyampaiakan materi ajar secara sistematis dan jelas dengan menggunakan 

Pendekatan HOTS pada pembelajaran matematika. Pada Pendekatan HOTS diberi 

soal yang dilengkapi dengan pertanyaan inovatif, seperti: Adakah cara lain, 

bagaimana jika, manakah yang salah,dan apakah yang akan dilakukan. Untuk 

dikerjakan dengan kelompoknya setelah itu masing – masing kelompok 

mempresentasikan hasil pekerjaannya didepan kelas. c) Guru membiasakan siswa 

untuk berani mengumukakan pendapat. d) Mendorong siswa untuk berani 

menanggapi argument. e) Guru melatih siswa untuk menyelesaikan tugas dengan 

sungguh – sungguh. f) Guru memastikan bahwa siswa paham dengan materi yang 

diajarkan dan persentase indikator penalaran dan komunikasi belajar matematika 

meningkat 

Kemampuan penalaran matematika siswa selama kegiatan belajar mengajar di 

kelas mengalami peningkatan setelah dilakukan tindakan. Hal ini dapat dilihat dari 

indikator yang diamati dalam penelitian ini, yaitu: a) Kemampuan mengajukan 



dugaan siswa meningkat. Sebelum dilakukan tindakan tercatat siswa yang 

mengajukan dugaan sebanyak 9 siswa (34,61%) dan setelah dilakukan tindakan 

meningkat menjadi 21 siswa (80,76%). b) Kemampuan menarik kesimpulan logis  

meningkat, yang semula sebanyak  8 siswa (30,76%) menjadi 19 siswa (73,07%). c) 

Kemampuan membuktikan kesahihan argument meningkat. Yang semula sebanyak 7 

siswa (26,92%) menjadi 20 siswa (76,92%). 

Kemampuan koneksi belajar matematika siswa selama kegiatan belajar 

mengajar di kelas mengalami peningkatan setelah dilakukan tindakan. Hal ini dapat 

dilihat dari indikator yang diamati dalam penelitian ini, yaitu: a) Kemampuan 

menuliskan masalah kehidupan sehari – hari dalam bentuk model matematika 

meningkat. Sebelum dilakukan tindakan tercatat sebanyak 8 siswa (30,76%) dan 

setelah dilakukan tindakan meningkat menjadi 21 siswa (80,92%). b) Kemampuan 

menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban meningkat, yang semula 

sebanyak 10 siswa (38,46%) meningkat menjadi 20 siswa (76,92%). c) Kemampuan 

menuliskan hubungan antar obyek dan konsep matematika meningkat, yang semula 

sebanyak 9 siswa (34,61%) meningkat menjadi 19 siswa (73.07%). 

Kesimpulan memberikan implikasi bahwa jika menginginkan penalaran dan 

koneksi belajar matematika siswa dalam pembelajaran meningkat maka guru harus 

menerapkan pendekatan HOTS dengan baik dan benar. Dengan penerapan 

Pendekatan HOTS Siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan mendapat 

perhatian serta bimbingan yang menyeluruh. 

Tindak mengajar yang dilakukan guru dan tindak belajar yang dilaksanakan 

siswa dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan HOTS dalam 

pembelajaran memberikan peningkatan penalaran dan komunikasi belajar 

matematika.  

Saran terhadap kepala sekolah : Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, hendaknya kepala sekolah menindaklanjuti penerapan Pendekatan HOTS 

dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah menganjurkan kepada guru untuk 

menerapkan strategi pembelajaran tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. 



Saran terhadap guru matematika : Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, hendaknya guru menerapkan Pendekatan HOTS dalam proses 

pembelajaran. Dengan guru menerapkan strategi pembelajaran ini diharapkan proses 

pembelajaran akan lebih menarik, menyenangkan, dan siswa tidak bosan maupun 

jenuh selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

Saran terhadap siswa : a) Siswa disarankan untuk mempunyai kelompok 

belajar sebagai wadah untuk bertukar pikiran mengenai materi pembelajaran. b) 

Siswa hendaknya dapat menjalin hubungan baik dengan guru agar proses 

pembelajaran terasa lebih nyaman dan menyenangkan. c) Siswa hendaknya 

menghilangkan persepsi bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dan 

menakutkan. 

Saran terhadap peneliti berikutnya: untuk peneliti berikutnya peneliti berharp 

dalam meningkatkan penalaran dan komunikasi belajar matematika lebih kreatif lagi 

dalm memilih metode pendekatan dan materi ajar.   
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