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PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI PENDEKATAN INDUKTIF 

(PTK pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Grogol  

Semester Ganjil Tahun 2016/2017) 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkakan kemampuan komunikasi matematis 

siswa melalui pendekatan induktif. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas. Subjek penelitian ini adalah guru Matematika SMP Negeri 1 Grogol sebagai 

pemberi tindakan dan siswa kelas VII D sebagai subjek penerima tindakan dengan 

jumlah 32 siswa. Pelaksanaan tindakan kelas dilakukan selama dua siklus empat kali 

pertemuan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observsi, dokumentasi, 

metode tes dan catatan lapangan. Untuk menjamin validitas data digunakan 

triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi 

data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika 

mengunakan pendekatan induktif dilihat dari presentase: (1) Siswa mampu 

menyelesaikan permasalahan matematika dari 15,62% meningkat menjadi 78,12%; 

(2) Siswa mampu mengajukan pertanyaan dari 18,72% meningkat menjadi 65,62%; 

(3) Siswa mampu mengemukakan gagasan/ide dari 28,12% meningkat menjadi 

71,87%; (4) Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi dari 9,37% meningkat 

menjadi 62,50%. Dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan induktif dalam 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. 

Kata Kunci: Penalaran, Pendekatan Induktif, Pembelajaran Matematika 

ABSTRACT 

This study aims to increase students' mathematical communication skills through an 

inductive approach. This type of research is a classroom action research. The 

subject of this research is the Mathematics teacher of SMP Negeri 1 Grogol as the 

actor and the students of class VII D as the subject of the recipient of action with the 

number of 32 students. The implementation of class action is done during two cycles 

four times meetings. Data collection techniques carried out with observation, 

documentation, test methods and field notes. To ensure the validity of data used 

triangulation of sources and techniques. Data analysis techniques used are data 

reduction, data presentation and data verification . The result of the research shows 

the improvement of students' communication ability in the mathematics learning 

using the inductive approach seen from the percentage: (1) Students are able to solve 

mathematical problems from 15.62% to 78.12%; (2) Students are able to ask 

questions from 18.72% to 65.62%; (3) Students able to propose ideas / ideas from 

28.12% increased to 71.87%; (4) Students able to present the discussion result from 

9.37% to 62.50%. It can be concluded that the application of an inductive approach 

in mathematics learning can improve students' communication skills 

Keywords: Reasoning, Inductive Approach, Mathematics Learning 
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1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pendidikan matematika adalah agar siswa mampu menggunakan 

kemampuan komunikasi. Komunikasi merupakan suatu aktifitas yang menantang 

siswa untuk berfikir sistematis dan logis sehingga sampai pada suatu kesimpulan 

dengan menggunakan argumen-argumen atau bukti-bukti yang kebenarannya sudah 

dibuktikan 

Komunikasi matematika menurut Eka Senjayawati (2013) Komunikasi 

matematik dapat diartikan suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu 

yang diketahuinya melalui peristiwa dialog atau interaksi dan terjadi pengalihan 

pesan berupa konsep, rumus, atau ide-ide matematika. Komunikasi matematika 

adalah kemampuan matematik dalam menyatakan gambar atau grafik ke dalam ide-

ide matematika, simbol-simbol matematika, ataupun sebaliknya 

Baroody (Husna, Raudatul, Sahat Saragih, dan Siman : 2014) menjelaskan 

ada dua alasan mengapa komunikasi dalam matematika siswa peranan penting dan 

perlu ditingkatkan di dalam pelajaran matematika, pertama mathematics as 

languange artinya matematika tidak hanya sebagai alat untuk menemukan pola, 

menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan, tetapi matematika juga sebagai 

yang berharga untuk mengkomunikasikan berbagai ide secara jelas, tepat dan cermat. 

Kedua, mathematics learning as social activity, artinya matematika sebagai aktivitas 

sosial dalam pembelajaran, matematika juga sebagai wahana interaksi antar siswa, 

dan juga komunikasi guru dan siswa. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 1 Grool 

kelas VII D yang berjumlah 32 siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 16 siswa 

perempuan ditemukan beberapa permasalahan dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

yaitu banyak siswa yang kurang memperhatikan saat guru menyampaikan materi, 

siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga hanya beberapa siswa 

yang terlihat menonjol, siswa kurang bisa mengemukakan gagasan atau ide yang 

dimilikinya dalam menyelesaikan masalah, dan keberanian siswa untuk menjelaskan 

masih sangat rendah. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, yang menjadi 

prioritas utama pada penelitian ini adalah rendahnya kemampuan komunikasi siswa. 
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Rendahnya kemampuan komunikasi siswa dapat diamati dari Siswa mampu 

menyelesaikan permasalahan matematika 5 siswa (15,62%). Siswa mampu 

mengajukan pertanyaan sebanyak 6 siswa (18,75%) Siswa mampu mngajukan 

gagasan/ ide sebanyak 9 siswa (28,12%). Siswa mampu mempresentasikan hasil 

diskusi sebanyak 3 siswa (9,37%). 

Berdasarkan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya 

pembenahan metode, strategi atau pendekatan yang tepat dalam pembelajaran. Salah 

satu pendekatan yang mampu mendorong siswa untuk saling berkomunikasi adalah 

pendekatan induktif. Sagala (2013: 77) pendekatan induktif adalah pendekatan 

pengajaran yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus kemudian 

dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip atau aturan.Pendekatan induktif pada 

aplikasinya mengajak siswa untuk aktif menalar, mencari hubungan dari kasus-kasus 

khusus untuk kemudian didapatkan kesimpulannya. Pendekatan induktif dimulai dari 

contoh-contoh, kemudian membuat suatu kesimpulan (Rahim, 2006: 144). 

Pendekatan induktif menekankan pada proses penemuan konsep baru oleh siswa 

secara mandiri berdasarkan kemampuan individu dengan arahan dari guru 

(Rahmawati, 2011: 75). 

Penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya 

yaitu untuk meningkatkan Kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika di SMP Negeri 1 Grogol. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk 

meningkatkan Kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika 

menggunakan pendekatan induktif di SMP Negeri 1 Grogol 

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan secara 

kolaborasi antara kepala sekolah, guru matematika dan peneliti. Penelitian ini 

berawal dari adanya permasalahan riil yang dialami selama proses pembelajaran 

matematika di kelas untuk kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan tindakan 

bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Grogol yang beralamatkan di Jalan 

Telukan, grogol, Sukoharjo. Penelitian ini berlangsung dari tanggal 25 Oktober 2016 
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sampai 4 November 2016 selama dua siklus dimana satu siklus dilaksanakan selama 

dua kali pertemuan. Subjek penerima tindakan pada penelitian ini adalah siswa kelas 

VII D sebanyak 32 siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. 

Sedangkan subjek pelaksana tindakan adalah guru matematika. 

Tenik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) 

observasi dilakukan untuk mengamati kemampuan komunikasi siswa apakah ada 

pengaruh setelah dilakukan tindakan, 2) metode tes digunakan untuk mengukur 

sejauh mana tingkat pemahaman siswa sebelum tindakan sampai akhir tindakan, 3) 

catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian yang muncul selama 

proses pembelajaran, 4) dokumentasi sebagai bukti telah melakukan penelitian dan 

berguna bagi sumber data. 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut 

Moleong (2005: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperlua pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber 

dan triangulasi metode juga dengan malakukan observasi secara terus menerus 

selama proses pembelajaran 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pembelajaran yang dilakukan secara menyeluruh pada siklus I dan 

siklus II terjadi peningkatan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika pada materi operasi hitung pecahan aljabar. Data yang diperoleh peneliti 

mengenai kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika pada kelas 

VII D SMP Negeri 1 Grogol dari sebelum tindakan sampai akhir tindakan siklus II 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 Data Peningkatan Kemampuan Komunikasi Siswa 

No. Indikator Penelitian 
Sebelum 

Tindakan 
Siklus I Siklus II 

1. 
Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan matematika 

5 siswa 

(15,62%) 

12 siswa 

(37,50%) 

25 siswa 

(78,12%) 

2. Siswa mampu mengajukan pertanyaan
6 siswa 

(18,72%) 

12 siswa 

(37,50%) 

21 siswa 

(65,62%) 

3. Siswa mampu mengemukakan 9 siswa 15 siswa 23 siswa 
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gagasan/ide (28,12%) (46,87%) (71,87%) 

4. 
Siswa mampu mempresentasikan 

hasil diskusi 

3 siswa 

(9,37%) 

11 siswa 

(34,37%). 

20 siswa 

(62,50%) 

Adapun grafik peningkatan kemampuan komunikasi siswa dalam 

pembelajaran matematika dari sebelum tindakan sampai akhir tindakan kelas siklus 

II dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 1. Grafik Peningkatan Kemampuan Komunikasi Siswa 

Peneliti menggunakan pendekatan induktif yang dilaksanakan selama dua 

siklus. Proses pembelajaran diawali dengan guru menucap salam, kemudian 

menanyakan kabar dan mengecek presensi kehadiran siswa. Sebelum masuk pada 

materi guru sedikit mengulas materi sebelumnya dan menanyakan jika ada hal-hal 

yang belum dipahami pada materi sebelumnya. Guru juga membahas salah satu soal 

esensial pada soal evaluasi mandiri sebelumnya, untuk memastikan siswa tahu 

dimana letak kekurangan atau kesalahan jawabannya, agar tidak diulangi lagi pada 

evaluasi mandiri selanjutnya. 

Guru menjelaskan gambaran materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, 

guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Guru kemudian membagi 

siswa menjadi beberapa kelompok terdiri dari 4 siswa dan memberikan lembar 

diskusi yang berisi contoh-contoh khusus lain untuk didiskusikan bersama 

kelompoknya. Guru membimbing dan mengarahkan siswa selama proses diskusi 

untuk sampai pada penyusunan konsep berdasarkan contoh-contoh. Pada proses 
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diskusi di pertemuan kedua ini, beberapa siswa sudah mulai terbiasa untuk bekerja 

sama dan saling menjelaskan pendapatnya masing-masing. 

Setelah selesai diskusi, beberapa perwakilan kelompok diberi kesempatan 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya sekaligus untuk memancing siswa agar 

memiliki kemampuan menjelaskan yang lebih baik. Guru memberikan kesempatan 

pada kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusinya kemudian bersama guru, 

siswa membuat kesimpulan tentang konsep umum yang telah dipelajari. 

Tindakan terakhir pada pertemuan yaitu pemberian soal mandiri untuk 

dikerjakan siswa secara individu. Setelah selesai, soal beserta jawabannya langsung 

dikumpulkan kepada guru. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru memberikan PR dan 

berpesan supaya siswa mengulas kembali materi yang telah dipelajari dan 

mempelajari materi selanjutnya. Guru menutup pelajaran dengan mempersilahkan 

siswa untuk berdo’a bersama, kemudian mengucap salam. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian siklus 

I, kemampuan komunikasi siswa dalam belajar matematika belum mengalami 

peningkatan yang berarti. Peningkatan yang terjadi pada siklus I belum sesuai 

dengan prosentase dari indikator keberhasilan yang diinginkan peneliti. Hal ini 

terlihat dari masih sedikitnya siswa yang mampu menjelaskan hasil diskusi atau 

pengerjaannya di depan kelas. Dalam mengerjakan soal cerita, siswa juga cenderung 

mengerjakan secara langsung tanpa menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. 

Masih ada beberapa siswa yang lupa menuliskan kesimpulan di bagian akhir 

pengerjaan. Siswa juga masih kesulitan ketika membuat penjelasan tertulis atas 

penyelesaian masalah yang telah dilaksanakan. Hal ini terjadi karena siswa belum 

terbiasa dengan pendekatan pembelajaran yang diterapkan. 

Hasil refleksi dari tindakan siklus I dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan 

pada perencanaan tindakan siklus II. Pada tindakan siklus II mengalami peningkatan 

terhadap kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. Prosentase 

indikator kemampuan komunikasi siswa mengalami peningkatan disetiap siklus 

penelitian. 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi siswa dalam 

pembelajaran matematika baik sebelum dan sesudah dilaksanakan tindakan dapat 
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dilihat dari indikator-indikator yang dapat dijadikan penilaian. Adapun indikator-

indikator yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut: 

3.1 Siswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika 

Siswa yang mampu menyelesaikan permasalahan matematika mengalami 

peningkatan dari sebelum tindakan sampai akhir tindakan pada siklus II. Hal ini 

diamati ketika siswa mengerjakan soal cerita maupun soal mandiri, siswa bisa 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dengan kalimat yang baik dan 

jelas. 

Siklus 1 Siklus II 

Gambar 2 Jawaban siswa yang belum mampu memahami masalah .    

Pada gambar 2 di atas, terlihat siswa yang belum mampu menyelesaikan 

permasalahan matematika dilihat dari siswa yang tidak menuliskan apa yang 

diketahui, ditanyakan maupun kesimpulan dari permasalahan yang diberikan. 
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Siklus 1 Siklus II 

Gambar 3. Jawaban siswa yang mampu memahami masalah 

Pada gambar 3 di atas, terlihat siswa yang sudah mampu menyelesaikan 

permasalahan matematika yang diberikan guru. Siswa mengetahui langkah yang 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Siswa mampu menunjukan apa 

yang diketahui, ditanyakan dan mampu menuliskan kesimpulan dari soal. 

3.2 .Siswa mampu mengajukan pertanyaan 

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, Siswa yang mampu mengajukan 

pertanyaan pada pembelajaran matematika mengalami peningkatan dari sebelum 

dilakukan tindakan sampai akhir tindakan pada siklus II 

3.3 Siswa mampu mngajukan gagasan/ ide 

Penelitian yang dilakukan Nunun Elida (2012:181) mengungkapkan bahwa 

kemampuan siswa dalam menghubungkan pengetahuan serta menjelaskan ide 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan menunjukkan kemampuan komunikasi 

yang baik. 

Siswa yang mampu mengemukakan gagasan/ide mengalami peningkatan dari 

sebelum dilakukan tindakan sampai akhir tindakan pada siklus II. Hal ini dilihat 

dari Siswa sudah berani untuk mengemukakan gagasan/ ide-ide yang mereka 

miliki saat berdiskusi kelompok atau pada saat menyanggah hasil dari presentasi 

kelompok lain. 
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3.4 Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi 

Siswa yang mampu menjelaskan mengalami peningkatan dari sebelum 

dilakukan tindakan sampai akhir tindakan pada siklus II. Hal ini dapat diamati 

pada saat proses pembelajaran siswa mampu menjelaskan bagaimana mereka 

mendapatkan sebuah hasil. Siswa juga mampu menjelaskan kesimpulan yang 

diperolehnya setelah diskusi dengan bahasa yang berbeda dengan kelompok lain 

Hal ini didukung oleh pendapat Purnama Ramellan (2012: 81) 

mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa kemampuan komunikasi yang baik 

dapat ditunjukkan siswa dengan mempresentasikan gagasan-gagasan pada teman 

sekelasnya 

Selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru telah menerapkan pendekatan 

induktif sehingga siswa mampu mengembangkan kemampuan komunikasi mereka 

dalam menemukan konsep atau menarik kesimpulan dari pengalaman siswa 

sendiri.kemampuan komunikasi siswa mengalami peningkatan mulai dari tindakan 

kelas siklus I pertemuan I sampai akhir pertemuan siklus II.Sehingga kemampuan 

komunikasi siswa selama pembelajaran sebelum dilakukan tindakan sampai akhir 

tindakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika menggunakan pendekatan induktif dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa. Pernyataan tersebut didukung dari penelitian yang 

dilakukan oleh Sania dkk(2014) Pendekatan induktif yang  diterapkan di kelas, dapat 

membiasakan siswa menjadi aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga 

keaktifan dan keberanian menyampaikan pertanyaan, ide/pendapat, maupun 

keberanian mengerjakan tugas di depan kelas mereka menjadi lebih baik karena 

sudah terbiasa mereka terapkan dalam kegiatan belajarnya. 

Sedangkan penelitian oleh Sulistyani (2010) Dalam fase kegiatan induktif ini, 

siswa aktif belajar secara individu di bawah bimbingan dan arahan guru. Meskipun 

demikian, siswa tetap diberi kesempatan berinteraksi dengan temannya, misalnya 

bertukar pendapat dengan teman-teman di dekatnya. Kegiatan utama siswa adalah 

mengamati, memeriksa, menyelidiki, menganalisis, dan memikirkan berdasarkan 

kemampuan masing-masing hal-hal yang bersifat khusus dan membangun konsep 

atau generalisasi atau sifat-sifat umum berdasar hal-hal khusus tersebut. 
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Dalam pembelajaran menggunakan pendekatan induktif, para siswa dibiasakan 

untuk mampu berbagi dan menjelaskan kesimpulan yang mereka hasilkan, kemudian 

bersama guru dan kelompok lain mereka akan membandingkan kesimpulan-

kesimpulan yang mereka peroleh. Selanjutnya, seiring berlangsungnya proses ini, 

para siswa akan merevisi hasil diskusi mereka. Sehingga mereka “secara aktif 

melibatkan diri dalam penyusunan gambaran besarnya” dari materi yang sedang 

dipelajari (Thomas dalam Silver, 2012: 135). 

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti 

relevan dengan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan pada 

pembelajaran pembelajaran matematika menggunakan pendekatan induktif dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Grogol 

tahun 2016/2017. Tindakan kelas yang sudah dilakukan selama dua siklus 

mengalami perubahan kearah yang lebih baik 

4. PENUTUP

Penerapan pendekatan induktif yaitu: siswa mengamati dan menganalisis contoh-

contoh khusus yang diberikan guru untuk kemudian bisa diambil kesimpulan umum, 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika 

pada siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Grogol semester ganjil tahun 2016/2017. Hal 

ini dapat dilihat dari tercapainya indikator penalaran siswa dalam pembelajaran 

matematika yaitu. 

4.1  Siswa mampu menyelesaikan permasalahan matematika  

Siswa yang mampu menyelesaikan permasalahan matematika sebanyak 5 siswa 

(15,62%). Pada siklus I meningkat menjadi 12 siswa (37,50%) dan pada siklus II 

meningkat menjadi 25 siswa (78,12%) 

4.2  Siswa mampu mengajukan pertanyaan 

Siswa yang mampu mengajukan pertanyaan sebanyak 6 siswa (18,72%). Pada 

siklus I mulai meningkat menjadi 12 siswa (37,50%) dan pada siklus II meningkat 

menjadi 21 siswa (65,62%) 

4.3  Siswa mampu mengemukakan gagasan/ide 
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Siswa yang mampu menjawab pertanyaan matematika hanya sebanyak 9 siswa 

(28,12%). Pada siklus I meningkat menjadi sebanyak 15 siswa (46,87%) dan pada 

siklus II meningkat menjadi sebanyak 23 siswa (71,87%) 

4.4  Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi 

Siswa yang mampu mempresentasikan hanya sebanyak 3 siswa (9,37%) Pada 

siklus I meningkat menjadi sebanyak 11 siswa (34,37%) dan pada siklus II 

meningkat menjadi sebanyak 20 siswa (62,50%) 
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