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Abtract 

The purpose of this research is to improve the communication of mathematics 
learning through contextual learning strategies . The study uses classroom action 
research methode carry out two cycles. The subject of research is students of VIIC 
graduate, SMP Negeri 1 Gatak. Data collection techniques used observation, field 
notes, tests, and documentation. Analysis using flow method which consists of 
three flow is the process of data analysis, data presentation, and data verification. 
The results of this study showed an increase in communication studying 
mathematics, it can be from : 1 ) the ability of the students expressed the idea of 
mathematics to speak, before the action action increased 11.11 % to 86.11 %, 2 ) 
the ability of students to write mathematical ideas into visual form , before action 
increased 5.55 % to 83.33 %, 3 ) Traffic students describe the ideas into a 
mathematical model , before the action increased 2.78 % to 83.33 %, and 4 ) the 
ability of the students to explain mathematical concepts, before action 5.55 % 
increase to 83.33 %. This study concluded that contextual learning strategies can 
improve communication VIIIC graders learn math SMP Negeri 1 Gatak on the 
subject of the circle . 
Keywords : Communication; Learning; contextual 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran pada hakikatnya proses komunikasi, yaitu proses 

penyampian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan (Ambar, 2012:104). 

Dengan komunikai siswa dapat mendiskusikan pendapat-pendapat dalam bentuk 

lisan maupun tulisan. Selain itu, siswa dapat membangun pengetahuan baru dari 

informasi matematika yang diberikan oleh guru. Pada kenyataannya siswa kurang 

mampu mengkomunikasikan ide-ide yang ada di dalam pikirannya sehingga 

komunikasi dalam pembelajaran tidak berjalan dengan baik. 

Komunikasi matematis adalah kemampuan untuk berkomunikasi yang 

meliputi kegiatan penggunaan keahlian menulis, menyimak, menelaah, 

mengiterpretasikan, dan mengevaluasi yang diamati melalui proses mendengar, 
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mempresentasikan, dan diskusi (Yani, 2012: 47). kemampuan komunikasi 

matematika dapat diluhat dari indikator-indikator, (a) mampu menyatakan ide 

matematika dengan berbicara, (b) mampu menuliskan ide matematika ke dalam 

bentuk visual, (c) mampu menggambarkan ide ke dalam model matematika, dan 

(d) mampu menjelaskan konsep matematika. 

Kemampaun komunikasi matematika siswa kelas VIIIC SMP Negeri 1 

Gatak masih rendah. Akar penyebab bernacam-macanya komunikasi belajar 

matematika yaitu dalam proses pembelajaran matematika, guru menggunakan 

strategi pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa sehinggan siswa menjadi 

jenuh terhadap matematika, guru lebih jenuh mendominasi pembelajaran daripada 

siswa sehingga siswa menjadi pasif dan tidak dapat menyampaikan ide yang 

dimilikinya, dan minat siswa terhadap matematika rendah sehingga antusias siswa 

menurun. 

Upaya perencanaan pembelajaran inovatif dengan penggunaan strategi 

yang tepat terhadap kemampuan komunikasi belajar matematika perlu dilakukan. 

Suriyon, et all (2013 dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pendekatan 

kontektual dapat menciptakan pengetahuan dari pemecahan masalah. Debreli 

(2012) menyimpulkan strategi kontekstual dapat membantu siswa menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi berdasarkan pengetahuan yang diketahuinya. 

Komalasari (2012) menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual bersifat alamiah 

dan mampu mengembangkan pembelajaran secara bermakna dan berfikir kritis. 

Strategi pembelajaran kontektual dapat meningkatkan pemahaman dalam proses 

pembelajaran (Komaruddin, et al, 2011) dan meningkatkan motivasi belajar siswa 

(Perin, 2011). Silalahi (2011) menyimpulkan pembelajaran kontektual dapatn 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa pada pelajaran PKn. Strategi 

kontektual menggabungkan materi dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa 

dapat memahami konsep-konsep materi dengan baik (coker, et all, 2010) dan 

menerapkan ide-ide dalam pemecahan masalah bukan menghafal (kocak, et all, 

2009). Bronack, et all (2008) menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstual dapat 

meningkatkan kemampuan dan keahlian siswa dalam pembelajaran matematika.  
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas alternatif solusi yang diberkan 

dalam upaya meningkatkan kemampuan komnikasi matematika siswa adalah 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual 

adalah usaha untuk membuat siswa aktuf dalam memompa kemampuan diri tanpa 

merugi dari segi manfaat, sebab siswa berusaha mempelajari konsep sekaligus 

menerapkan dan mengaitkannya dengan dunia nyata (Rusman, 2011:187). 

Prinsip-prinsip dalam pembelajaran kontektual yaitu 1)kontruktivisme 

(contrultivisme), 2)menemukan (inquiry), 3)bertanya (questionning), 

4)masyarakat belajar (learning community), 5)pemodelan (modelling), 6)refleksi 

(reflektion), dan 7)penilaian autentik (authentik assesment) (Hanafiah dan Suhana, 

2012:73). Keunggulan strategi pembelajaran kontektual yaitu 1) materi yang 

dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari sebelumnya 

sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa memiliki keterkaitan satu sama 

lainnya, 2) siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman belajar 

mereka dalam kehidupan sehari-hari, 3) siswa belajar melalui kegiatan kelompok 

sehingga dapat saling bertukar pikir, memberi informasi dan menerima informasi, 

dan 4) memberikan kesadaran kepada siswa bahwa pengetahuan yang diperoleh 

bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan diyakini. 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan hipotesis yaitu 

penerapak strategi pembelajaran kontektual dapat menigkatkan kemampuan 

komunikasi matematika siswa kelas VIIIC SMP Negeri 1 Gatak. Hal ini didukung 

dengan keunggulan-unggulan dari strategi pembelajaran kontektual. 

Penelitian ini memiliki tujuan secara umum dan khusus. Tujuan umum 

penelitian ini yaitu untuk meningkatkan komunikasi belajar matematika bagi 

siswa kelas VIIIC SMP Negeri 1 Gatak. Tujuan khusus penelitian ini yaitu 

mendeskripsikan peningkatan komuniasi belajar matematika bagi siswa kelas 

VIIIC SMP Negeri 1 Gatak dengan strategi pembelajaran kontekstual dalam 

pembelajaran matematika. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Adapun prinsip-

prinsip dari penelitian tindakan kelas (Sutama, 2010:20) yaitu 1) tidak 

mengganggu komitmen guru mengajar, 2) tidak menuntuk waktu yang khusus, 

dan 3) masalah yang diteliti harus merupakan masalah yang dihadapi guru. 

Penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dimulai 

dari 1) perencanaan tindakan, 2) pelaksanaan tindakan, 3) observasi dan evaluasi, 

dan 4) analisis dan refleksi (Sutama, 2011: 49). 

Pada tahap perencanaan, penelitian bersama guru mengidentifikasi 

permasalahan, menyusun pedoman observasi, dan menyiapkan perangkat 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran kontekstual. Pada tahap pelaksanaan, 

kegiatan pembelajaran dilakukan dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. Pada tahap observasi dan evaluasi, peneliti melaksanakan pengamatan 

prpsesn pembelajaran yang dilakukan guru, selanjutnya peneliti bersama guru 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi yang telah dilaksanakan, peneliti dan 

guru melakukan refleksi untuk menentukan kekurangan-kekurangan pada saat 

proses kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung pada tiap siklus. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan menggunakan metode alur yang meliputi reduksi, penyajian data, dan 

verifikasi data (Sutama, 2010:100). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pembelajaran di kelas mempelajari bab Lingkaran SMP kelas 

VIII semester genap. Pada siklus I mempelajari luas dan keliling lingkaran, 

sedangkan pada siklus II mempelajarai hubungan sudut pusat, panjang busur, luas 

juring dalam pemecahan masalah. 

Setiap lingkaran memiliki perbandingan yang tetap yaitu 	( )
	( )

 

dikenalh dengan 휋. Karena = 휋, sehingga diperoleh 퐾 = 휋푑. Karena panjang 



5 
 

 
 

diameter (d) adalah 2	× 푗푎푟푖 − 푗푎푟푖 atau 푑 = 2푟, maka 퐾 = 2휋푟. Rumus 

lingkaran: 퐿 = 휋푟 	,karena 푟 = 푑, maka 퐿 = 휋 푑 = 휋푑 .  

contoh soal: 

Dalam suatu taman berbentuk persegi, ditengahnya terdapat kolam yang terbentuk 

lingkaran yang berdiameter 14 m. Apabila panjang sisi persegi itu 25 meter, 

tentukan luas taman di luar kolam tersebut! 

Penyelesaian: 

Diketahui 

Diameter lingkaran 14 cm 

Sisi persegi 14 cm 

Ditanya 

Luas daerah yang diarsir? 

Jawab 

luas	setengah	lingkaran = 	
1
2

1
4 πd  

luas	setengah	lingkaran = 	
1
2

1
4 ×

22
7 × 14  

																																																			= 	
1
2

(154) 

																																																			= 	77	cm 

Luas persegi=sxs 

                  =25x25 

                  =196 cm2 

Luas daerah yang diarsir=luas persegi–luas setengah lingkaran 

                                   =196 – 77 

                                   =119 cm2 

Sudut pusat merupakan sudut yang dibentuk oleh dua jari-jaru yang berpotongan 

pada pusat lingkaran. Panjang busur dan luas juring pada suatu lingkaran 

berbanding lurus denga besar sudut pusatnya. Jika sudut pusat dan sudut keliling 

menghadap busur yang sama maka besar pusat sama dengan dua kali sudut 
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kelilingnya. Besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 

90o. 

contoh soal: 

1. Diketahui sebuah lingkarang memilik jari-jarinya 10,5 cm (µ = )	dengan 

sudut  72o. Tentukan luas juringnya ! 

penyelesaian: 

Diketahui  

r=10,5 cm 

µ=  

∠퐴푂퐵 = 	72  

Ditanya  

Luas juring AOB? 

Jawab 

Luas juring AOB = ∠ × 푙푢푎푠	푙푖푛푔푘푎푟푎푛 

= × 휋푟  

= × × 10,5  

= × 346,5 

=69,3 푐푚  

2. Perhatikan gambar dibaha ini! 

Jika ∠	퐴푂퐶 = 82 , maka besar ∠퐴퐵퐶 = ⋯ 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

Diketahui  

∠퐴푂퐶 = 	82  

Ditanya  

O 

C 

A 

B 
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∠ABC? 

Jawab 

∠ABC =
1
2 × ∠AOC 

∠ABC =
1
2 × 82  

∠ABC = 41  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematika 

siswa kelas VIIIC SMP Negeri 1 Gatak mengalami peningkatan pada tiap 

siklusnya. Penerapan pembelajaran dan prosedur dalam penelitian ini didasarkan 

pada pembelajaran deengan menggunakan strategi pembelajaran kontekstual. 

Data-data yang diperoleh mengenai peningkatan komunikasi matematika siswa 

melalui strategi pembelajaran kontekstual pada siswa kelas VIIIC SMP Negeri 1 

Gatak dapat disajikan dalam tabel 1 dan gambar 1, sebagai berikut. 

Tabel 1 
Data Hasil Peningkatan Kemapuan Komunikasi Matematika Melalui  

Strategi Pembelajaran Kontekstual 

No Indikator komunikasi belajar matematika 
Sebelum 

tindakan 

Sesudah tindakan 

Siklus I Siklus II 

1. Mampu menyatakan ide matematika 

dengan berbicara 

4 siswa 

(11,11%) 

12 siswa 

(33,33%) 

31 siswa 

(86,11%) 

2. Mampu menuliskan ide matematikan ke 

bentik visual 

2 siswa 

(5,55%) 

13 siswa 

(36,11%) 

30 siswa 

(83,33%) 

3. Mampu menggambarkan ide dalam 

model matematika 

1 siswa 

(2, 78%) 

11 siswa 

(30,56%) 

30 siswa 

(83,33%) 

4. Mampu menjelaskan konsep matematika 2 siswa 

(5,55%) 

12 siswa 

(33,33%) 

30 siswa 

(83,33%) 

 



8 
 

 
 

 
Gambar 1 

Data Hasil Peningkatan Kemapuan Komunikasi Matematika Melalui  
Strategi Pembelajaran Kontekstual 

Proses pembelajaran di kelas diawali dengan pembagian kelompok siswa 

untuk memecahkan permasalahan melalui diskusi. Hal tersebut sejalan dengan 

Cai, et all (2013) yang menyatakan bahwa tugas kelompok yang diberikan kepada 

siswa untuk menyelesaikan masalah dan menjelaskan alasannya. Artinya dalam 

tugas kelompok siswa dilahit untuk mengembanngkan pengetahuan yang dimiliki 

dan dapat meningkatkan penalaran dan komuniaksi matematika. 

Pada kondisi awal sebelum tindakan dilakukan, siswa yang mampu 

menyatakan ide matematika dengan berbicara sebanyak 4 siswa (11,1 %). Pada 

jumlah ini menunjukkan siswaa masih bingung dan enggan dalam mengajukan 

ataupun menjawab pertanyaan. Mahmudi (2009) menyatakan bahwa proses 

komunikasi yang memanfaatkan masalah terbuka dan dirancang untuk mendorong 

siswa memahami materi dengan baik. Pembelajaran matematika yang baik akan 

menstimulasi siswa dalam mengembangkan ide-ide dan kemampuan matematik 

siswa. Hasil penelitian ini dapat dimaknai, bahwa kemampuan siswa memahami 

materi dengan baik apabila siswa mengembangkan ide-ide dengan berbicara. 

Berdasarkan tindakan kelas siklus I, komunikasi belajar matematika 

mengalami peningkatan. Siswa yang mampu menyatakan ide matematika dengan 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

sebelum
tindakan

siklus I siklus II

Mampu menyatakan ide
matematika dengan
berbicara
Mampu menuliskan ide
matematikan ke bentik
visual
Mampu menggambarkan
ide dalam model
matematika
Mampu menjelaskan
konsep matematika
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berbicara sebanyak 12 siswa (33,33%). Cooker, et all (2010) menyimpulkan 

bahwa strategi kontekstual menggabungkan materi yang terkait dengan kehidupan 

sehari-hari. Hasil peneltian ini, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

kontekstual mampu mendorong siswa untuk mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan kehidupan nyata. 

Berdasarkan tindakan kelas siklus II, siswa yang mampu menyatakan ide 

matematika dengan berbicara sebanyak 31 siswa (86,11%). Peningkatan pada 

siswa membuktikan bahwa strategi pembelajaran kontekstual telah berhasil 

diterapkan. Irwandi (2009) menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstual melalui 

masyarakat belajar dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Hasil 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kontekstual mampu 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dengan masyarakat belajar. 

Pada kondisi awal sebelum tindakan dilakukan, siswa yang mampu 

menuliskan ide matematika dalam bentuk visual sebanyak 2 siswa (5,55%). Pada 

indikator ini siswa masih ragu untuk menuliskan jawaban kedalam bentuk 

gambar. Cai, et all (2013) menyimpulkan bahwa siswa berkomukasi secara 

matematis menggunakan tugas kelompok dapat meningkatkan penalaran dan 

komunikasi matematika siswa. Dalam penelitian ini dapat dimaknai bahwa 

dengan tugas kelompok, siswa dapat meningkatkan penalaran dan komunikasi 

matematika siswa. 

Berdasarkan tindakan kelas siklus I, komunikasi matematika mengalami 

peningkatan. Siswa yang mampu menuliskan ide matematika dalam bentuk visual 

sebanyak 13 siswa (36,11%). Suriyon, et all (2013) menyimpulkan pendekatan 

kontekstual dapat menciptakan pengetahuan dari pemecahan masalah yang 

dihadapi siswa. dalam penelitian ini, dapat dimaknai bahwa pada faktor-faktor 

pendekatan kontekstual mempengaruhi pertkembangan metakognitif siswa dalam 

pembelajaran yang terkait sehingga menciptakan pengetahuan dari pemecahan 

masalah yang dihadapi. 

Berdasarkan tindakan kelas siklus II, siswa yang mampu menuliskan ide 

matematika dalam bentuk visual sebanyak 30 siswa (83,33%). Peningkatan pada 

siswa membuktikan bahwa strategi pembelajaran kontekstual telah berhasil 
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diterapkan. Debreli (2012) meyimpulkan bahwa strategi kontekstual dengan 

mengembangkan penerapan teoretis masalah yang sudah diketahui siswa, maka 

siswa dapat meyelesaikan permasalahan yang dihadapi berdasarkan pengalaman 

yang diketahuianya. Hasil penelitian ini dapat dimaknai, bahwa penggunaan 

strategi kontekstual secara tepat dengan penyesuaian permaslaahan yang diberikan 

kepada siswa dapat membantu siswa dalam menyelesiakan permasalahan yang 

diberikan dengan pengetahuan yang sudah diketahuinnya. 

Pada kondisi awal sebelum tindakan diberikan, siswa yang mampu 

menggambarkan ide ke dalam bentuk matematika sebanyak 1 (2,78%). Siswa 

merasa tidak percaya diri dan minder ketika harus menjelaskan sesuatu. Cooke 

dan bucholz (2005) menyimpulkan bahwa kemampuan komunikasi belajar siswa 

ditunjukkan oleh siswa dan strategi pembelajaran yang digunakan. Berdasarakan 

hasil penelitian ini dapat dimaknai, dengan strategi pembelajaran yang tepat dapat 

mendorong siswa untuk mendiskusikan ide-ide dalam pengalaman yang baru 

dengan penggunaan komunikasi matematika secara informal. 

Berdasarkan tindakan siklus I, siswa yang mampu menggambarkan ide ke 

dalam bentuk matematika sebanyak 11 (30,56%). Bronack, et all (2008) 

menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kemampuan 

dan keahlian siswa dalam pembelajaran matematika. Hasil penelitian ini dapat 

dimaknai, bahwa pendekatan kontekstual mampu meningkatkan kemampuan dan 

keahlian siswa dalam pemecahan maslaha yang dihadapi. 

Berdasarkan tindakan siklus II, siswa yang mampu menggambarkan ide ke 

dalam bentuk matematika sebanyak 30 (83,33%). Silalahi (2011) menyimpulakn 

bahwa pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar siswa. Hasil penelitian ini dapat dimaknai, bahwa penggunaan model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dari standar kompetensi dan 

kompetensi dasar materi yang akan diajarkan serta mengaitkan materi dengan 

situasi kehidupan nyata dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. 

Pada kondisi awal sebelum tindakan, siswa yang mampu menjelaskan 

konsep matematika sebanyak 1 siswa (2,78%). Contanta dan Lucian (2012) 

menyimpulkan bahwa komunikasi yang efektif dapat menambah pemahaman 
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siswa terhadap struktur, analisis logis, dan perhitungan dengan pola dan struktur. 

Hasil penelitian ini dapat dimaknai, bahwa dengan pemahaman siswa untuk 

menciptakan dan mengembangkan komunikasi yang efektif di dalam kelas 

tercapai. 

Berdasarkan tindakan siklus I, siswa yang mampu menjelaskan konsep 

matematika sebanyak 12 siswa (33,33%). Komalasari (2012) menyimpulkan 

bahwa pembelajaran kontekstual yang bersifat alamiah dan mampu 

mengembangkan pembelajarab secara bermakna serta berfikir kritis. Hsil 

penenlitian ini dapat dimaknai, bahwa pembelajaran kontekstua; memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan siswa. 

Berdasarkan tindakan siklus II, siswa yang mampu menjelaskan konsep 

matematika sebanyak 30 siswa (83,33%). Perin (2011) menyimpulkan bahwa 

strategi kontekstual menerapkan konsep-konsep matematika yang dapat 

meningkatkan kemampuan dan motivasi belajar siswa. hasil penelitian ini dapat 

dimaknai, bahwa stretegi kontekstual mengaitkan kehidupan nyata dengan materi 

ajar sehingga konsep-konsep matematika dapat diterima siswa dan mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil peneltian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 

dua siklus dengan menggunakan strategi pembelajaran kontekstual pada siswa 

kelas VIIIC SMP Negeri 1 Gatak dengan materi Lingkaran, dapat disimpulkan 

bahwa melalui strategi pembelajaran kontekstual meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika siswa kelas VIII C SMP Negeri 1Gatak. Hal ini dapat 

dilihat dari indikator-indikator 1) kemampuan menyatakan ide matematika dengan 

berbicara sebanyak 4 siswa (11,1%) pada siklus I mencapai 12 siswa (33,33%) 

dan siklus II mencapai 31 siswa (86,11%), 2) kemampuan menuliskan ide 

matematika dalam bentuk visual sebanyak 2 siswa (5,55%) pada siklus I mencapai 

13 siswa (36,11%) dan siklus II mencapai 30 siswa (83,33%), 3) kemampuan 

menggambarkan ide ke dalam bentuk model matematika sebanyak 1 siswa 

(2,78%) pada siklus I mencapai 11 siswa (30,56%) dan siklus II mencapai 30 
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siswa (83,33%), dan 4) kemampuan menjelaskan konsep matematika sebanyak 1 

siswa (2,78%) pada siklus I mencapai 12 siswa (33,33%) dan siklus II mencapai 

30 siswa (83,33%). 
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