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ABSTRAK 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan hal yang penting bagi siswa dan perlu 

ditingkatkan melalui proses pembelajaran. Untuk mencapai kemampuan tersebut 

diperlukan kompetensi guru dalam memilih metode pembelajaran yang dapat 

mengantarkan siswa memahami konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Salah 

satu pendekatan pembelajaran yang relevan untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa adalah pendekatan pembelajaran matematika realistis. 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. 

Penelitian ini merupakan studi kuasi eksperimen dengan desain kelompok kontrol non-

ekivalen. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII MTs-Alkhairat Tobelo, dengan 

sampel penelitian sebanyak dua kelas yaitu kelas VIII A sebagai kelas eksperimen 

sebanyak 35 siswa dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol sebanyak 30 siswa. Instrumen 

penelitian yang digunakan berupa tes uraian kemampuan komunikasi matematis. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang memeperoleh pendekatan pembelajaran matematika realistis lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional dengan kategori sedang. 
 

Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi, Pembelajaran Matematika Realistis. 

 
 

A. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Pembelajaran matematika yang dilakukan saat ini, belum mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir matematis siswa. Hal ini tampak dari hasil 

penelitian tesis yang dilakukan oleh Nur, I. M (2014: 3) di salah satu SMP di Ternate. 

Ditemukan bahwa sebagian besar siswa belum mampu menjawab soal dengan benar, 

soal yang hanya diganti dan merubah angka dari contoh soal yang pernah diberikan. Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa hanya dapat menyelesaikan suatu soal bila soal tersebut 

sama atau mirip dengan soal yang telah diajarkan oleh gurunya. Sejalan dengan hal 



 
 

tersebut, belajar matematika siswa sampai saat ini masih menjadi suatu permasalahan 

yang sering dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tes matematika siswa 

masih kategori sedang, terutama pada soal cerita matematika (aplikasi matematika). 

Rendahnya hasil belajar siswa yang diungkap, dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran matematika tidak cukup dengan hanya menyampaikan materi pelajaran 

sesuai tuntutan kurikulum, tetapi harus diikuti dengan pembelajaran yang bermakna, 

dimana siswa dapat mengeksplorasi kemampuan dalam dirinya secara maksimal dan 

dapat menumbuhkan rasa ingin tahunya. Konsep pembelajaran seperti inilah yang harus 

dikembangkan pada pembelajaran matematika saat ini, karena matematika tidak hanya 

terletak pada penguasaan matematika sebagai ilmu tetapi bagaimana menggunakan 

matematika itu dalam memberi solusi dan menjawab berbagai persoalan dalam 

kehidupan seseorang. 

Pembelajaran matematika di sekolah masih sebagian metode pembelajaran 

bersifat klasikal, tanpa mengukur kemampuan potensial siswa dalam pembelajaran. 

Mengukur kemampuan potensial yang dimaksud adalah kemampuan siswa untuk 

mengungkapkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan guru atau siswa lain, dalam hal 

ini kemampuan potensial siswa akan nampak dalam menyelesaikan suatu masalah 

matematika baik secara individu maupun dalam kelompok. Contoh kemampuan 

potensial mahasiswa adalah kemampuan komunikasi matematis. Hal ini sejalan dengan 

Collins (Kariadinata, 2006) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis 

merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, salah satu tujuan yang ingin dicapai 

adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk 

mengembangkan dan mengintegrasikan keterampilan berkomunikasi melalui modeling, 

speaking, writing, talking, drawing, serta mempresentasikan apa yang telah dipelajari. 

Baroody (Abdullah, 2013: 13) menyatakan bahwa ada dua alasan penting 

mengapa pembelajaran matematika berfokus pada komunikasi, yaitu: 1) matematika 

tidak hanya sebagai alat bantu berpikir, menemukan pola atau menyelesaikan masalah, 

tetapi matematika juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan sebagai ide dengan jelas, 

tepat, dan ringkas; 2) matematika sebagai aktivitas sosial dalam pembelajaran, seperti 

halnya interaksi antar peserta didik, antar pendidik dengan peserta didik merupakan 

bagian penting dalam pembelajaran matematika sebagai upaya mengarahkan peserta 

didik memahami konsep ataupun menyelesaikan masalah. 

Mencermati masalah tersebut, perlu adanya model, strategi pembelajaran atau 

cara penyajian serta suasana pembelajaran matematika yang dapat membuat siswa 

merasa senang sehingga terlibat dalam pembelajaran matematika. Hal ini, informasi 

yang diperoleh peneliti bahwa umumnya pembelajaran matematika di sekolah masih 

bersifat klasikal. Guru cenderung mendominasi sehingga keterlibatan siswa dalam 

proses belajar mengajar sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa guru jarang 

menerapkan model pembelajaran inovatif tetapi hanya menerapkan model pembelajaran 

konvensional. Guru setidaknya harus menerapkan model pembelajaran terbaru agar 

siswa tertarik, termotivasi, dan timbul perasaan senang untuk mengikuti pembelajaran 

tersebut sehingga siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Guru yang sudah 



 
 

terlatih dengan model dan metode pembelajaran terbaru sebagian besar tidak 

menerapkannya di sekolah dengan berbagai alasan.  

Pembelajaran matematika disekolah, guru hendaknya memilih dan 

menggunakan strategi, pendekatan, metode, dan teknik yang banyak melibatkan peserta 

didik aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial. Menurut petunjuk 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, bahwa penerapan strategi, 

pendekatan yang dipilih dalam pembelajaran matematika haruslah bertumpu pada dua 

hal, yaitu optimalisasi interaksi semua unsur pembelajaran, serta optimalisasi 

keterlibatan seluruh indra siswa. Dengan demikian memberi petunjuk kepada guru agar 

bahan ajar diolah sedemikian rupa sehingga melibatkan semua indra siswa secara 

optimal Suherman (2003: 63). 

Berkaitan dengan uraian di atas, maka perlu dipikirkan pendekatan atau cara 

penyajian dan suasana pembelajaran matematika yang membuat siswa terlibat dan 

merasa senang dalam belajar matematika. Salah satu pendekatan pembelajaran 

matematika yang dijiwai nilai konstruktivisme adalah Realistic Mathematics Education 

(RME). Pendekatan matematika realistik adalah pendekatan pembelajaran yang bertitik 

tolak dari hal-hal yang real bagi siswa, menekankan pada keterampilan proses (process 

of doing mathematics) seperti berdiskusi, berkolaborasi, dan berargumentasi dengan 

guru dan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri (student inventing) 

dan siswa mampu menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik 

secara individu maupun kelompok. 

Palinussa (2012: 6) menyatakan bahwa pada proses pembelajaran dengan PMR, 

siswa menjadi fokus dari semua aktivitas dalam semua proses belajar mengajar di kelas. 

Hal ini menjadikan siswa tersebut aktif dalam kegiatan belajar. Pengalaman belajar 

yang diperoleh siswa melalui kegiatan bertindak, mencari, dan menemukan sendiri 

menyebabkan materi itu sendiri tidak mudah dilupakan. Untuk itu, guru mengajar tidak 

hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan tetapi menciptakan situasi yang 

menggiring siswa untuk berani bertanya, berani mengungkapkan pendapatnya sendiri 

dan dapat menerima pendapat dari temannya serta menemukan sendiri fakta atau konsep 

yang dipelajari. Dengan PMR, siswa mempelajari ide-ide dan konsep-konsep 

matematika melalui permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan lingkungan siswa 

tersebut. Dengan demikian, diharapkan integrasi dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan matematis siswa. Oleh karena itu, penulis termotivasi 

melakukan penelitian dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis 

Siswa MTs Al-Khairaat Tobelo Melalui Pendekatan Pembelajaran Matematika 

Realistis”. 
 

b. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

siswa yang memperoleh pembelajaran matematika realistis (PMR) lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional? 



 
 

 

c. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

memperoleh pendekatan pembelajaran matematika realistis (PMR) dengan siswa 

yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

 

 

B. METODE PENELITIAN 

a. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk suatu penelitian kuasi eksperimen yang menerapkan 

pendekatan pembelajaran matematika realistis untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis pada siswa kelas VIII MTs Al-Khairaat Tobelo. Penelitian ini 

melibatkan dua kelompok siswa yang digunakan sebagai kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

Desain penelitian ini adalah desain kelompok kontrol non-ekivalen. Pada desain 

ini subjek tidak dikelompokkan secara acak. Ilustrasi dari desain ini adalah sebagai 

berikut. 
  

O X O 

O  O 

(Sumber: Sugiyono, 2013: 114) 
 

Keterangan :  

X       :   Pendekatan pembelajaran matematika realistik. 

O       : Pemberian tes awal (pretes) dan tes akhir (postest)  

-----   :  Subyek tidak dikelompokkan secara acak 
 

b. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs-Alkhairat Tobelo 

tahun ajaran 2015/2016 sebanyak dua kelas dengan jumlah siswa kelas ekperimen 35 

orang dan jumlah siswa kelas kontrol 30 siswa. Sampel yang digunakan adalah sampel 

populasi (Arikunto, 2006:131). Menyatakan karena populasi jumlahnya kurang dari 100 

maka populasi secara keseluruhan dijadikan sampel. Jadi sampel penelitian ini adalah 

sampel populasi.  
 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa MTs Al-khairaat Tobelo yang memperoleh pendekatan pembelajaran 

matematika realistik (PMR) dan siswa yang memperoleh model pembelajaran 

konvensional.  

Data kemampuan komunikasi matematis siswa diperoleh dari hasil pretest dan 

posttest. Dari skor pretest dan posttest selanjutnya dihitung gain ternormalisasi N-Gain 



 
 

kemampuan komunikasi matematis. Rata-rata N-Gain yang diperoleh merupakan 

gambaran peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa melalui pendekatan 

pembelajaran matematika realistis (PMR) dan model pembelajaran konvensional. 

Secara keseluruhan pretes dan postes siswa yang memperoleh pendekatan 

pembelajaran matematika realistis mempunyai rata-rata dan simpangan baku terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa lebih besar daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional artinya penyebaran datanya lebih menyebar. Untuk melihat 

peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa dilihat dari rata-rata N-Gain 

siswa yang memperoleh pendekatan pembelajaran matematika realistis lebih besar 

daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Dengan demikian dari 

kedua kelas tersebut memiliki peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

termasuk kategori sedang.  

Untuk lebih jelas perbandingan antara rata-rata skor pretes dan postes serta N-

Gain kemampuan komunikasi matematis siswa kedua kelas dapat dilihat pada Gambar 1 

dan 2. 

 

 

Gambar 1 

Rata-rata Skor Pretes dan Postest Kemampuan  

Komunikasi Matematis Siswa 
 

Gambar 2, secara keseluruhan rataan skor pretes kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol atau, sedangkan skor postes kelas eksperimen setelah 

memperoleh pendekatan pembelajaran matematika realistis (PMR) menunjukkan hasil 

yang lebih baik daripada kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran konvensional 

dengan skor rata-rata. 
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Gambar 2 

Rata-rata Skor N-Gain Kemampuan  

Komunikasi Matematis Siswa 
 

Gambar 2, terlihat bahwa peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 

kelas eksperimen yang memperoleh pendekatan pembelajaran matematika realistik lebih 

baik daripada kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran konvensional dengan rata-

rata skor N-Gain kemampuan komunikasi matematis siswa adalah. 

a. Hasil Pretes dan Postes Kemampuan Komunikasi Matematis 

1) Pretes 

Pengolahan data pretes kemampuan komunikasi matematis dilakukan dengan 

menguji kesamaan rata-rata. Uji kesamaan rata-rata bertujuan untuk melihat apakah 

terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis kedua kelas sebelum diberikan 

perlakuan atau tidak. Sebelum dilakukan uji kesamaan rata-rata, terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas. Hipotesis statistik untuk menguji 

normalitas pretes kemampuan komunikasi matematis adalah: 

H0     :  Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1     :  Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

Hipotesis diuji menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada SPSS 16 dengan taraf 

signifikansi   = 0,05. Kriteria pengujian adalah H0 ditolak apabila nilai Sig. (2-tailed) 

pada output SPSS    . Hasil normalitas untuk skor pretes dapat dilihat pada Tabel 1 
 

Tabel 1 

Hasil Uji Normalitas Distribusi Data Pretes Kemampuan  

Komunikasi Matematis 

Aspek 

Kemampuan 

 

Pembelajaran 

Kolmogorov-Smirnov  

Keputusan Statistik df Sig. 

Kemampuan 

Komunikasi 

Eksperimen 0.236 30 0.000 H0 ditolak 

Kontrol 0.195 30 0.005 H0 ditolak 

Sumber: Data Uji Statistik Program SPSS 16 
 

Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas skor pretes dengan 

sig. lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H0 ditolak, dengan kata lain data pretes 

kedua kelas tidak berdistribusi normal. 

Uji homogenitas tidak dilakukan sebab data kedua kelas tersebut tidak 

berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji kesamaan rata-rata pretes dengan 

menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu uji Mann-Whitney. Hipotesis statistik 

untuk menguji kesamaan rata-rata pretes kemampuan komunikasi matematis adalah 

sebagai berikut: 

H0  :  Tidak terdapat perbedaan kemampuan awal pada aspek kemampuan komunikasi  

matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

H1 : Terdapat perbedaan kemampuan awal pada aspek kemampuan komunikasi  

matematis  siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 



 
 

Hasil uji kesamaan rata-rata pretes kemampuan komunikasi matematis siswa 

disajikan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2 

Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Pretes Kemampuan  

Komunikasi Matematis Siswa 
Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed) Keputusan 

501 0.741 Ho diterima 

Sumber: Data Uji Statistik Program SPSS 16 

Tabel 2, menunjukkan bahwa sig. lebih besar dari 0,05 yang berarti H0 diterima, 

sehingga rata-rata pretes kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas 

eksperimen yang memperoleh pendekatan pembelajaran matematika realistis (RME) 

sama dengan siswa pada kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

Dengan demikian tidak terdapat perbedaan kemampuan awal kedua kelas pada aspek 

kemampuan komunikasi matematis. 
 

2) Postes 

Pengolahan data postes kemampuan komunikasi matematis dilakukan dengan 

menguji perbedaan rata-rata. Uji kesamaan rata-rata bertujuan untuk melihat apakah 

terdapat perbedaan atau tidak kemampuan komunikasi matematis siswa kedua kelas 

setelah diberikan perlakuan. Sebelum dilakukan uji kesamaan rata-rata, terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas. Hipotesis statistik untuk menguji 

normalitas postes kemampuan komunikasi matematis adalah: 

H0     :  Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1     :  Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

Hasil normalitas untuk skor postes dapat dilihat pada Tabel 3. 
 

Tabel 3 

Distribusi Data Postes Kemampuan  

Komunikasi Matematis 

Aspek 

Kemampuan 

 

Pembelajaran 

Kolmogorov-Smirnov  

Keputusan Statistic df Sig. 

Komunikasi 

Matematis 

Eksperimen 0.173 30 0.022 H0 diterima 

Kontrol 0.139 30 0.147 H0 ditolak 

Sumber: Data Uji Statistik Program SPSS 16 
 

Tabel 3, menunjukkan hasil uji normalitas skor postes dengan nilai sig. lebih 

besar dari 0,05 pada pendekatan pembelajaran matematika realistis yang berarti bahwa 

H0 diterima. Dengan kata lain data postes pada pendekatan pembelajaran matematika 

realistis berdistribusi normal, untuk pembelajaran konvensional nilai sig. lebih kecil dari 

0,05 yang berarti bahwa H0 ditolak. Dengan kata lain, data postes pada kelas yang 

diterapkan pembelajaran konvensional tidak berdistribusi normal. Salah satu data postes 

tidak berdistribusi normal dilanjutkan dengan uji perbedaan rata-rata postes 



 
 

menggunakan non-parametrik yaitu Mann-Whitney. Hipotesis statistik untuk menguji 

perbedaan rata-rata postes kemampuan komunikasi matematis siswa adalah: 

H0 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan akhir pada aspek komunikasi matematis 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

H1  : Terdapat perbedaan kemampuan akhir pada aspek komunikasi matematis siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
 

 

 

 

 

 

Tabel 4 

Hasil Uji Kesamaan Rata-rata Postest Kemampuan  

Komunikasi Matematis Siswa 

Mann-Whitney U Asymp. Sig. (2-tailed) Keputusan 

354 0.022 H0 ditolak 

Sumber: Data Uji Statistik Program SPSS 17 
 

Tabel 4, nilai sig. lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H0 ditolak, sehingga 

rata-rata postes kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh pendekatan 

pembelajaran matematika realistis berbeda dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. Dengan demikian terdapat perbedaan kemampuan akhir 

kedua kelas pada aspek komunikasi matematis. 
 

b. Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis 

Analisis data N-Gain terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa 

digunakan untuk mengetahu perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

siswa dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistis dan yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

Uji normalitas dan homogenitas serta N-Gain kedua kelas dapat dilihat pada 

Tabel 5 & 6. Hipotesis statistik untuk menguji normalitas distribusi data N-Gain 

kemampuan komunikasi matematis siswa adalah sebagai berikut. 

H0  : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1  : Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
 

Tabel 5 

Hasil Uji Normalitas Data N-Gain  

Kemampuan Komunikasi Matematis 

Pembelajaran 
Kolmogorov-Smirnov 

Keputusan 
Statistic df Sig. 

PMR 0.139 30 0.141 H0 diterima 

Konvensional 0.146 30 0.103 H0 diterima 
Sumber: Data Uji Statistik Program SPSS 16 

 

Tabel 5, diperoleh bahwa skor N-Gain Kemampuan komunikasi matematis 

siswa dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistis dan siswa 



 
 

yang memperoleh pembelajaran konvensional terdapat nilai sig. lebih besar dari 0,05 

sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa data N-Gain kemampuan 

komunikasi matematis siswa kedua kelas berdistribusi normal. Selanjutnya menghitung 

homogenitas data N-Gain kemampuan komunikasi matematis siswa dengan hipotesis 

statistik sebagai berikut: 

H0   : Varians populasi skor N-Gain kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen 

H1  : Varians populasi skor N-Gain kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak homogeny 
 

 

 

 

 

Tabel 6 

Hasil Uji Homogenitas Data N-Gain Kemampuan  

Komunikasi Matematis 

Levene Statistic df1 df2 Sig. Keputusan 

0.450 1 63 0.505 H0 diterima 

Sumber: Data Uji Statistik Program SPSS 16 
 

Tabel 6, terlihat bahwa hasil uji menunjukkan nilai signifikan 0,505 yaitu lebih 

besar dari taraf signifikansi   = 0,05, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa varian 

data N-Gain kelas eksperimen dan kontrol untuk aspek kemampuan komunikasi 

matematis adalah homogen. 

Setelah diperoleh data N-Gain memenuhi uji prasyarat kenormalan dan 

homogen, selanjutnya dilakukan uji perbedaan rata-rata skor N-Gain kemampuan 

komunikasi matematis siswa dengan menggunakan uji statistik ANOVA dua jalur 

adalah: 

Hipotesis 1 

Peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh 

pendekatan pembelajaran matematika realistis lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan hipotesis penelitian, maka hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif 

(H1) yang diuji adalah: 

             

             

Hasil perhitungan uji Anova dua jalur selengkapnya dapat dilihat hasil 

perhitungan ditunjukkan pada Tabel 7. 
 

Tabel 7 

Hasil Uji Anova Dua Jalur Perbedaan Peningkatan  

Kemampuan Komunikasi Matematis 
Sumber df1 Mean Square F Sig. Keputusan 

Kelas  1 0.171 7.690 0.007 H0 ditolak 

Sumber: Data Uji Statistik Program SPSS 17 
 



 
 

Dari hasil analisis Anova dua jalur pada Tabel 7, dapat diperoleh nilai sig. 0.007 

dan    0,05. Hal ini berarti H0 ditolak, sehingga peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang memperoleh pendekatan pembelajaran matematika realistis lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

  

D. KESIMPULAN  

Berdasarkan penilitian yang dilakukan selama menerapkan pendekatan 

pembelajaran matematika realistis dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh pendekatan pembelajaran 

matematika realistis lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. 
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