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This study aimed to describe increase in mathematical communication skills 

through a mathematical approach Realistic students of class IX B SMP Negeri 2 

Kerjo. The research approach includes qualitative research. The study design, 

classroom action research conducted in collaboration between researchers with 

classroom teachers IX B, which is conducted in two cycles. The subject of the action 

recipients are students of class IX B SMP Negeri 2 Kerjo totaled 39 students. 

Researchers act as an observer and the subject of mathematics teachers act as a 

conduit of action. Data collection methods, namely, the method of observation, 

interviews, test methods, field notes, and documentation. Data analysis technique is 

done with the flow method of reduction, presentation, and drawing conclusions. Data 

validation was done by continuous observation and triangulation data. The results of 

the study, there was an increase in mathematical communication skills that can be 

observed from the increase in the percentage of indicators, namely (1) There is an 

increase in the ability of the oral aspects of 23.08% to 76.92% (2) There is an 

increase in the aspect of writing ability of 38, 46% to 84.62% (3) There is an 

increased ability to image aspects of 28.2% to 71.80% (4) There is an increased 

ability to explain aspects of the concept of 25.64% to 82.05%. This study concluded 

that the application of the approach Realistic Mathematics can improve 

communication skills of students in mathematics. 

 

Keywords: communication skills; mathematics; Mathematics Realistic  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan komunikasi 

matematika melalui pendekatan Metematika Realistik pada siswa kelas IX B SMP Negeri 2 Kerjo. 

Pendekatan penelitian termasuk penelitian kualitatif. Desain penelitian, penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas IX B, yang dilaksanakan dalam 

dua siklus. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IX B SMP Negeri 2 Kerjo berjumlah 39 

siswa. Peneliti bertindak sebagai subyek pengamat dan guru matematika bertindak sebagai pemberi 

tindakan. Metode pengumpulan data yaitu, metode observasi, wawancara, metode tes, catatan 

lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan metode alur, yaitu reduksi, 

penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus 

menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian, ada peningkatan kemampuan komunikasi 

matematika yang dapat diamati dari peningkatan persentase indikator-indikator, yaitu (1) Ada 

peningkatan kemampuan dalam aspek lisan dari 23,08% menjadi 76,92% (2) Ada peningkatan 

kemampuan dalam aspek tertulis dari 38,46% menjadi 84,62% (3) Ada peningkatan kemampuan 

dalam aspek gambar dari 28,2% menjadi 71,80% (4) Ada peningkatan kemampuan dalam aspek 

menjelaskan konsep dari 25,64% menjadi 82,05%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 

pendekatan Matematika Realistik dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

 

Kata kunci:  kemampuan komunikasi; pembelajaran matematika; Matematika Realistik 

 

PENDAHULUAN 

Matematika pada umumnya dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit bagi 

siswa, kesulitan tersebut dapat memicu keaktifan siswa untuk selalu mengkomunikasikan 

gagasan dan tergantung pada guru untuk menyelesaiakan setiap soal-soal yang dihadapi. 

Karena terlalu sering bertanya siswa kurang mandiri dan tidak mencoba soal baru sehingga 

siswa hanya tergatung pada contoh soal dan soal-soal yang diberikan dari guru saja. 

Dalam pembelajaran matematika, komunikasi memiliki peranan penting bagi 

siswa, antara lain dalam menyelidiki konsep, memecahkan masalah, menginterpretasikan 

informasi, mengekspresikan pikiran, mendengarkan orang lain, berpikir kritis tentang ide-

ide, dan sebagainya baik secara lisan maupun tertulis. Namun ada anggapan bahwa 

komunikasi dalam matematika belum dapat terbentuk, karena sulitnya pelajaran memaksa 
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siswa untuk bekerja secara pribadi, anggapan ini tidaklah benar karena dalam pembelajaran 

matematika, komunikasi memiliki peran yang penting. Menurut Wahid Umar (2012: 1) 

karena melalui komunikasi matematis siswa dapat mengorganisasikan berpikir 

matematisnya baik secara lisan maupun tulisan. Di samping itu, siswa juga dapat 

memberikan respon yang tepat dalam proses pembelajaran. Bahkan dalam pergaulan 

bermasyarakat, seseorang yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik akan 

cenderung lebih mudah beradaptasi dengan siapapun. 

Edy Tandilling (2012: 24) kemampuan komunikasi matematika adalah salah 

satu kompetensi dalam KTSP di tingkat sekolah menengah sedangkan pemahaman 

matematis mutlak dipahami siswa karena merupakan syarat utama untuk memenuhi 

kompetensi lainnya yaitu representasi. Salah satu kegagalan guru matematika saat ini adalah 

karena belum mampu menjadikan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif serta mandiri 

dalam belajar, mengkomunikasikan gagasan menjadi salah satu aspek yang penting dalam 

pembelajaran matematika. Senada dengan itu, menurut Wahid Umar (2012: 1) sampai saat 

ini peran guru dalam pembangunan kemampuan komunikasi matematis siswa khususnya 

dalam pembelajaran matematika masih sangat terbatas. Kemampuan komunikasi 

merupakan aspek yang sangat penting yang perlu dimiliki siswa yang ingin berhasil dalam 

studinya. 

Rendahnya tingkat komunikasi siswa dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti metode pembelajaran yang konvensional, sistem komunikasi satu arah, IQ siswa 

yang bervariasi serta kurangnya sarana dan prasarana. Guru jarang ada yang menggunakan 

metode dan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan peran serta siswa di kelas. 

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru adalah melalui pendekatan 

Matematika Realistik. 

Indikator kemampuan komunikasi matematika yang diamati dalam penelitian 

ini adalah kemampuan dalam aspek lisan (mampu bertanya, menjawab, menyimpulkan), 

kemampuan dalam aspek tertulis (mampu menggunakan simbol-simbol matematika secara 

tepat), kemampuan dalam aspek gambar (mampu mengubah permasalahan ke dalam 

ilustrasi penyelesaian), kemampuan dalam aspek menjelaskan konsep (mampu menjelaskan 

solusi matematika). 

Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan Matematika Realistik adalah 

sebagai berikut: 1) Guru memberikan maslah kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari 

dan meminta siswa memahami maslah tersebut, 2) Guru menjelaskan situasi dan kondisi 

dari soal kesebangunan dengan memberikan petunjuk atau berupa saran, terbatas pada 
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bagian-bagian tertentu dari permasalahan yang belum dipahami, 3) Siswa menggali 

pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan caranya sendiri, 4) Siswa diberikan 

LKS dan menyelesaikannya, 5) Guru menyediakan waktu dan kesempatan kepada siswa 

untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban dengan rekan sebangku, 6) Guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menarik kesimpulan tentang konsep 

kesebangunan, 7) Siswa diberi latihan mandiri (post tes). 

Penelitian ini mengacu pada rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana penerapan 

pendekatan Matematika Realistik dalam pembelajaran matematika bagi siswa SMP, dan (2) 

Apakah ada peningkatan kemampuan komunikasi matematika melalui penerapan 

pendekatan Matematika Realistik dalam pembelajaran matematika bagi siswa SMP. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan 

yaitu, setelah dilakukan pembelajaran dengan pendekatan  dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika pada siswa. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika. 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendiskripsikan pendekatan 

Matematika Realistik dalam pembelajaran matematika. Sedangkan Tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan komunikasi 

matematika melalui pendekatan Matematika Realistik bagi siswa SMP. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan memperoleh gambaran keadaan 

atau peristiwa secara ilmiah. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan 

kelas. Kegiatan penelitian berangkat dari permasalahan riil yang dihadapi oleh praktisi 

pendidikan dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing, kemudian direfleksikan 

alternatif pemecahan masalahnya dan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan nyata yang 

terencana dan terukur (Sutama, 2010: 16). 

Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas IX B yang berjumlah 39 siswa dan 

subjek pemberi tindakan adalah guru matematika kelas IX B SMP Negeri 2 Kerjo yang 

dibantu oleh peneliti. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan selama dua siklus, satu siklus 

dilakukan selama dua kali pertemuan. Rancangan penelitian dilibatkan sejak: 1) dialog 

awal, 2) perencanaan tindakan, 3) pelaksanaan tindakan dan observasi, 4) refleksi, evaluasi, 

dan penyimpulan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, catatan lapangan, dan, 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode alur, yaitu: reduksi data, penyajian 
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data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus 

menerus, triangulasi sumber, dan triangulasi metode. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penerapan strategi pembelajaran baru seperti halnya pendekatan Matematika 

Realistik mendapatkan respon positif dari guru matematika. Pembelajaran yang mererapkan 

konsep realitas dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Menurut Evi Soviawati 

(2011: 81) pemanfaatan realitas dan lingkungan yang dipahami peserta didik untuk 

memperlancar proses pembelajaran matematika, sehingga mencapai tujuan pendidikan 

matematika secara lebih baik dari pada yang lalu. Yang dimaksud dengan realita yaitu hal-

hal yang nyata atau kongret yang dapat diamati atau dipahami peserta didik lewat 

membayangkan, sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah lingkungan tempat 

peserta didik berada baik lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat yang dapat 

dipahami peserta didik. 

Pembelajaran dengan pendekatan Matematika Realistik yaitu, pembelajaran yang 

diawali dengan memberikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari, siswa diberikan informasi yang berkaitan dengan masalah kontekstual dengan 

memberikan petunjuk yang berupa saran, terbatas pada bagian-bagian tertentu dari 

permasalahan yang belum dipahami, siswa menggali pengetahuan dengan diberikan 

beberapa pertanyaan sederhana, siswa dibagikan LKS dan menyelesaikannya dengan cara 

mereka sendiri, siswa mendiskusikan jawaban dengan teman sebangku, siswa 

mempresentasikan hasil pekerjaannya, siswa memperoleh penjelasan dan kesimpulan dari 

permasalahan, dilanjutkan dengan tes pemahaman melalui soal mandiri (post tes). 

Sebelum pelaksanaan tindakan, peneliti dan guru berdiskusi tentang rencana 

pelaksanaan tindakan dan skenario pembelajaran yang akan dilakukan. Peneliti perlu 

memastikan bahwa guru memahami strategi yang akan diterapkan, karena guru berperan 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Selain itu peneliti menyiapkan lembar observasi 

pengamatan, RPP, Lembar Kerja Siswa (LKS), soal mandiri, dan instrumen lain yang 

diperlukan saat pembelajaran berangsung. 

Pembelajaran materi kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam 

pemecahan masalah serta mengidentifikasi sifat - sifat dua segitiga sebangun dan kongruen 

dilaksanakan pada 3 Agustus s/d 12 agustus 2015. Pembelajaran dibagi ke dalam tiga tahap 

yaitu: tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. 
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Pada tahap awal, guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdo’a terlebih 

dahulu dan dilanjutkan dengan salam, mengecek kehadiran, menyampaikan tujuan 

pembelajaran serta menjelaskan proses pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pendekatan Matematika Realistik. Sutama (2007: 8) pedoman bagi implementasi, kegiatan 

pembelajaran, desain model pembelajaran memiliki seperangkat komponen pembentuk 

kegiatan pembelajaran yaitu tujuan, materi, kegiatan implementasi dan evaluasi. Dengan 

harapan siswa mampu mengembangkan kemampuan komunikasi matematikanya dengan 

cara mengoptimalkan kemampuan lisan, tertulis, gambar, dan menjelaskan konsep pada 

setiap kesempatan di dalam pembelajaran matematika. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Dahar (Abdussakir, 2009), bahwa penyampaian tujuan pembelajaran selain dapat 

memotivasi juga dapat memusatkan perhatian siswa terhadap aspek yang relevan dalam 

pembelajaran. 

Motivasi belajar penting peranannya dalam rangka menyiapkan kondisi kesiapan 

siswa untuk belajar. Siswa yang termotivasi akan lebih siap untuk belajar dan akan 

mencapai hasil belajar yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Orton (Abdussakir, 

2009), bahwa siswa yang termotivasi, tertarik dan mempunyai keinginan untuk belajar akan 

belajar lebih banyak. 

Kegiatan mengingat kembali materi yang berkaitan dengan materi yang sedang 

dibahas sangat perlu dilakukan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang 

akan dipelajari. Jika siswa belum memahami materi yang berkaitan tersebut, siswa akan 

sulit mempelajari materi kesebangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat Skemp ( 

Abdussakir, 2009), bahwa jika pemahaman konsep kurang sempurna, maka konsep lain 

yang berkaitan dengan konsep tersebut akan berada dalam keadaan bahaya. 

Selanjutnya guru memberikan permasalahan kontekstual kepada siswa tentang 

kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari dan meminta siswa memahami masalah 

tersebut, kemudian guru menjelaskan masalah kontekstual berkaitan dengan kesebangunan 

dengan memberikan petunjuk atau berupa saran. 

Tahap inti terdiri dari dua kegiatan, yaitu pengerjaan LKS dan penyajian hasil 

diskusi dengan teman sebangku. Guru membagikan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang terdiri 

dari tiga bagian yaitu, bagian pertama tentang uraian pemahaman konsep, bagian kedua 

tentang langkah-langkah penerapan pada soal, bagian ketiga berisi soal. Siswa diminta 

menganalisis dan menyelesaikannya, setelah siswa menyelesaikan permasalahan, guru 

meminta siswa untuk mendiskusikan dengan teman sebangku untuk membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban. 
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Setelah waktu diskusi selesai, hasil pekerjaan dikumpulkan. Karena jam pelajaran 

telah selesai, guru menginformasikan bahwa penyimpulan gagasan akan dilakukan dengan 

cara presentasi yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Diinformasikan juga 

bahwa tidak semua siswa akan melaporkan hasil LKS, guru akan memanggil secara acak 

bagi siapa yang maju ke depan sehingga masing-masing siswa diminta mempersiapkan diri 

untuk pertemuan yang akan datang. Pada saat jam pelajaran selesai, guru menutup pelajaran 

dengan salam. 

Pada pertemuan selanjutnya, setelah membuka pelajaran, guru meminta salah satu 

siswa untuk melaporkan hasil LKS pada pertemuan sebelumnya. Sementara siswa 

melaksanakan presentasi, guru berperan sebagai penengah dan dapat membantu jika siswa 

mengalami kesulitan. 

Setelah perwakilan siswa selesai menyajikan LKS-nya, guru meminta siswa lain 

memberikan tepuk tangan dan sekaligus memuji presentasi yang telah berlangsung dengan 

cukup baik. Selanjutnya guru menanyakan hal-hal yang belum dipahami siswa tentang 

materi ini, lalu guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah 

dipelajari dengan cara melakukan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman siswa dan 

kembali menanyakan langkah-langkah penyelesaian soal kesebangunan. Kemudian siswa 

diberikan soal mandiri (post tes) sebagai tes pemahaman materi. Setelah siswa selesai 

mengerjakan langsung dikumpulkan.  

Pada akhir pembelajaran, guru sempat menanyakan respon siswa mengenai 

pembelajaran yang telah dilaksanakan sejak pertemuan sebelumnya. Siswa menyatakan 

senang, bersemangat dan paham, sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa subyek 

penerima tindakan bahwa mereka merasa senang dan dapat memahami materi dengan baik. 

Kemudian guru memberi nasehat agar siswa tetap belajar, berlatih mengerjakan soal-soal 

pada buku paket dan memberi motivasi kepada siswa, kemudian pembelajaran diakhiri 

dengan salam. 

Pada penilaian kemampuan komunikasi matematika ada beberapa aspek yang 

dinilai atau dijadikan sebagai fokus pengamatan, yaitu: 1) aspek lisan (mampu bertanya, 

menjawab, menyimpulkan), 2) aspek tertulis (mampu menggunakan simbol-simbol 

matematika secara tepat), 3) aspek gambar (mampu mengubah permasalahan ke dalam 

ilustrasi penyelesaian), 4) aspek menjelaskan konsep (mampu menjelaskan solusi 

matematika). 

Sebelum dilakukan tindakan, kemampuan komunikasi matematika siswa terbilang 

masih rendah. Hal tersebut terbukti dari indikator-indikator kemampuan komunikasi yang 
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sebagian besar belum tercapai. Kemudian, melalui kegiatan pembelajaran yang telah 

terlaksana, peningkatan indikator-indikator komunikasi matematika siswa juga terlihat, 

seperti siswa yang mulai berani bertanya, menjawab, menyimpulkan hasil belajar tanpa 

ditunjuk terlebih dulu, kemampuan mereka dalam memahami cara menggunakan simbol-

simbol matematika, menggunakan ilustrasi gambar dalam menyelesaikan soal, sampai 

menjelaskan solusi matematika tentang penerapan materi kesebangunan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Empat indikator mengenai kemampuan komunikasi matematika yaitu, aspek lisan 

(bertanya, menjawab, dan menyimpulkan). Kemauan siswa untuk secara sukarela bertanya, 

menjawab, dan menyampaikan kesimpulan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan 

pendekatan Matematika Realistik dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian 

kepada siswa untuk ikut berinteraksi di dalam kelas. Adanya peningkatan dapat dilihat dari 

data hasil tindakan kelas. Sebelum tindakan hanya 23,08%, pada tindakan kelas siklus I 

mencapai 51,28%, dan setelah dilakukan tindakan pada siklus II mencapai angka 76,92%. 

Kedua, aspek tertulis (mampu menggunakan simbol matematika secara tepat), 

kemampuan siswa dalam menggunakan simbol-simbol matematika seperti besar sudut, 

kurang dari dan lebih dari hingga dalam menyatakan hasil dalam pemecahan masalah 

matematika mengalami peningkatan. Adanya dorongan motivasi belajar dengan 

memberikan latihan soal beserta bimbingan langsung dari guru membuat siswa terbiasa 

menggunakan simbol-simbol matematika secara tepat dalam menyatakan hasil. Peningkatan 

dapat dilihat dari data tindakan kelas. Sebelum adanya tindakan hanya sebesar 38,46%, 

setelah siklus I dilakukan meningkat menjadi 56,41%, dan setelah siklus II mencapai 

84,62%. Hal ini sejalan dengan Karl W Kosko dan Jesse L M Wilkis (2010) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa diskusi, menyampaikan pernyataan matematika dengan 

lisan (verbal) dan menulis dapat meningkatkan komunikasi matematika. 

Ketiga, aspek gambar (mampu mengubah permasalahan ke dalam ilustrasi 

penyelesaian), kemampuan siswa dalam menggambar ilustrasi penyelesaian melalui tabel, 

garis, dan gambar mengalami peningkatan. Hudiono (Yuniawatika, 2011), komunikasi 

matematika memerlukan representasi meliputi: simbol tertulis, diagram, tabel ataupun 

benda karena matematika bersifat abstrak membutuhkan sajian benda konkrit untuk 

memudahkan siswa memahami konsep yang dipelajarinya. Dari data peningkatan tindakan 

kelas terlihat sebelum dilakukan tindakan hanya sebesar 28,2%, setelah siklus I menjadi 

64,10%, dan setelah dilakukan siklus II mencapai 71,80%. 
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Keempat, aspek menjelaskan konsep (mampu menjelaskan solusi matematika), 

kemampuan siswa dalam menjelaskan solusi matematika juga mengalami peningkatan. Hal 

ini dikarenakan pendekatan Matematika Realistik dapat memberikan bekal pemahaman 

konsep nyata kepada siswa sehingga mereka memahami masalah yang sedang dihadapi. 

Adanya peningkatan dapat dilihat dari data tindakan kelas. Sebelum tindakan hanya 

25,64%, setelah tindakan siklus I sebesar 43,59%, dan pada siklus II mencapai 82,05%. 

Hasil pengamatan selama proses tindakan kelas mengenai kemampuan komunikasi 

matematika siswa kelas IX B SMP Negeri 2 Kerjo dapat disajikan dalam tabel 1. 

 

Tabel 1 

Data Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematika 

No Aspek yang diamati 
Sebelum 

penelitian 

Sesudah penelitian 

Siklus I Siklus II 

1 
mampu bertanya, menjawab, 

menyimpulkan (lisan) 

(9 siswa) 

23,08% 

 

(20 siswa) 

51,28% 

 

(30 siswa) 

76,92% 

 

2 

mampu menggunakan simbol-

simbol matematika secara tepat 

(tertulis) 

(15 siswa) 

38,46% 

 

(22 siswa) 

56,41% 

 

(33 siswa) 

84,62% 

 

3 

mampu mengubah permasalahan 

ke dalam ilustrasi penyelesaian 

(gambar) 

(11 siswa) 

28,2% 

 

(25 siswa) 

64,10% 

 

(28 siswa) 

71,80% 

 

4 

mampu menjelaskan solusi 

matematika (menjelaskan 

konsep) 

(10 siswa) 

25,64% 

(17 siswa) 

43,59% 

(32 siswa) 

82,05% 

 

Adapun data hasil peningkatan kemampuan komunikasi matematika dapat disajikan 

dalam grafik gambar 1. 

Gambar 1. Grafik Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa 
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Komunikasi matematika adalah suatu cara berbagi gagasan dan mengklasifikasikan 

pemahaman matematika, melalui komunikasi, gagasan menjadi objek-objek refleksi, 

penghalusan, diskusi, dan perombakan (Wahyudin, dalam Fachrurazi: 2010). Tantangan 

bagi siswa di kelas untuk mampu berpikir dan bernalar tentang matematika yang merupakan 

sarana pokok dalam mengekspresikan hasil pemikiran siswa baik secara lisan maupun 

tertulis.  

Sutama, dkk (2013) dalam penelitiannya, menyebutkan indikator yang 

menunjukkan untuk meningkatkan komunikaasi matematika antara lain: 1)  Menyatakan ide 

matematika melalui berbicara atau lisan, 2) Mendeskripsikan ide ke dalam model 

matematika, 3) Menulis ide matematika ke dalam bentuk visual, 4) Menjelaskan konsep 

matematika. 

Kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan gagasannya berbanding lurus 

dengan tingkat pemahaman siswa terhadap materi, dengan pendekatan Matematika 

Realistik, siswa dituntut mencari gagasan secara realistik dan mampu diterapkan, untuk 

mendapatkan pemahaman konsep secara jelas, sejalan dengan Akihiko Takashi (2006) 

dalam penelitiannya menyebutkan bahwa siswa harus dapat mempelajari isi matematika 

secara aktif melalui interaksi dengan guru dan teman sebaya, sehingga komunikasi harus 

dijadikan sebagai bagian integral untuk mendukung siswa dalam belajar matematika melalui 

interaksi yang mereka ciptakan dalam proses pembelajaran. 

Pada siklus I, indikator-indikator kemampuan komunikasi matematika pada siswa 

sudah mulai terlihat meningkat daripada kondisi awal, tetapi peningkatan tersebut belum 

dapat dibilang memuaskan, masih diperlukan evaluasi untuk pertemuan selanjutnya. 

Pelaksanaan tindakan kelas siklus II mengacu pada siklus I yang telah mengalami 

perbaikan, hal ini dimaksudkan agar hasil yang didapatkan lebih baik, dan ternyata benar 

bahwa jumlah siswa yang memenuhi indikator meningkat. Persentase indikator-indikator 

kemampuan komunikasi matematika siswa mengalami peningkatan mulai dari sebelum 

dilakukan tindakan hingga pemberian tindakan siklus II berakhir. Hal tersebut dapat dilihat 

dari tabel 1 serta grafik gambar 1. 

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam penelitian, peneliti memperkuat 

penelitian-penelitian terdahulu dan dari pendapat para ahli. Penerapan pendekatan 

Matematika Realistik telah meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa kelas 

IX B SMP Negeri 2 Kerjo. Hal ini mendukung diterimanya hipotesis penelitian tindakan 

kelas yaitu jika guru menerapkan pendekatan Matematika Realistik dalam pembelajaran 

akan meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa. 
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SIMPULAN 

Proses pembelajaran matematika yang telah dilakukan pada penelitian ini yaitu 

dengan menerapkan pendekatan Matematika Realistik. Prosedur penelitian dilakukan 

selama 2 siklus selama 4 kali pertemuan. Langkah-langkah pendekatan Matematika 

Realistik, yaitu: 1) Siswa diberikan masalah kontekstual yang harus dipahami, 2) Guru 

membimbing siswa mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dan menjelaskan 

masalah kontekstual, 3) Siswa diberikan LKS untuk menyelesaikan maslah yang berkaitan 

dengan masalah kontekstual, 4) Siswa diminta membandingkan dan mendiskusikan 

jawaban dengan rekan sebangku, 5) Siswa mempresentasikan hasil diskusi, 6) Siswa 

diberikan penjelasan dan kesimpulan, 7) Siswa mengerjakan latihan mandiri (post tes). 

Pembelajaran melalui pendekatan Matematika Realistik dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematika siswa. Indikator-indikator peningkatan kemampuan 

komunikasi matematika pada penelitian, diuraikan dibawah ini. 

1. Peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa dalam aspek lisan (mampu 

bertanya, menjawab, dan menyimpulkan), yaitu sebelum tindakan hanya 23,08%, 

pada tindakan kelas siklus I mencapai 51,28%, dan setelah dilakukan tindakan pada 

siklus II mencapai 76,92%. 

2. Peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa dalam aspek tertulis 

(mampu menggunakan simbol matematika secara tepat), yaitu sebelum adanya 

tindakan hanya sebesar 38,46%, saat siklus I meningkat menjadi 56,41%, dan 

setelah siklus II mencapai 84,62%. 

3. Peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa dalam aspek gambar 

(mampu mengubah permasalahan ke dalam ilustrasi penyelesaian), yaitu sebelum 

dilakukan tindakan hanya sebesar 28,2%, setelah siklus I menjadi 64,10%, dan 

setelah dilakukan siklus II mencapai 71,80%. 

4. Peningkatan kemampuan komunikasi matematika siswa dalam aspek menjelaskan 

konsep (mampu menjelaskan solusi matematika), yaitu sebelum tindakan hanya 

25,64%, setelah tindakan siklus I sebesar 43,59%, dan pada siklus II mencapai 

82,05%. 
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