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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1 Kemampuan Komunikasi Matematis 

2.1.1.1 Pengertian Komunikasi Matematis 

Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang 

pendidikan. Melalui pembelajaran matematika peserta didik dipersiapkan untuk 

dapat mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan 

bahasa yang matematis dan mudah dipahami (Wardhana & Lutfianto, 2018).  

Matematika adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak, oleh karenanya siswa 

dituntut untuk menguasai matematika, agar siswa dapat memahami matematika 

secara menyeluruh serta merasakan kebermanfaatannya, maka siswa diharuskan 

untuk menguasai beberapa kemampuan matematika salah  satunya yaitu 

kemampuan komunikasi matematis (Kadarisma, 2016).  

Kemampuan komunikasi matematika itu sendiri mampu memberikan alasan 

yang rasional dalam memecahkan permasalahan, mampu mengubah bentuk uraian 

dalam model matematika, serta mampu untuk mengilustrasikan ide atau gagasan 

matematika dalam bentuk uraian yang relevan (Hodiyanto, 2017). Kemampuan 

komunikasi matematis itu sangat penting karena dalam pembelajaran matematika 

dibutuhkan interaksi yang aktif atau komunikasi antara peserta didik dan pendidik. 

Selain itu dengan adanya kemampuan komunikasi matematis, peserta didik dapat 

mengatur dan memperkuat gagasan matematisnya yang akan dituangkan secara 

lisan ataupun tertulis saat proses pembelajaran (Fahrullisa, dkk, 2018). 
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Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam 

menyampaikan ide matematika baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik dapat dikembangkan melalui proses 

pembelajaran di sekolah, salah satunya adalah proses pembelajaran matematika. 

Hal ini terjadi karena salah satu unsur dari matematika adalah ilmu logika yang 

mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Dengan demikian, 

matematika memiliki peran penting terhadap perkembangan kemampuan 

komunikasi matematis siswa (Hodiyanto, 2017). komunikasi matematis diartikan 

sebagai peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, di 

mana terjadi pengalihan pesan dan pesan yang dialihkan berisi tentang materi 

matematika yang dipelajari pada saat itu (Purwandari, dkk, 2018). Komunikasi 

matematis siswa lisan adalah proses penyampaian gagasan atau ide dalam bentuk 

ujaran seseorang. Seseorang dikatakan telah melakukan komunikasi matematis 

lisan jika ia berbicara dan melibatkan konten matematika. Komunikasi matematis 

siswa tulisan adalah proses penyampaian gagasan siswa dalam bentuk tulisan. 

Seseorang dikatakan telah melakukan komunikasi matematis siswa tulisan apabila 

ia menyajikan idenya secara tertulis (Wardhana & Lutfianto, 2018). 

Komunikasi matematis adalah satu kompetensi dasar matematis yang esensial 

dari matematika dan pendidikan matematika. Tanpa komunikasi yang baik, maka 

perkembangan matematika akan terhambat. Simbol merupakan lambang atau media 

yang mengandung maksud dan tujuan tertentu. Simbol komunikasi ilmiah dapat 

berupa tabel, bagan, grafik, gambar persamaan matematika dan sebagainya 

(Hendriana, dkk, 2017). Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam 
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membantu siswa bukan saja dalam membina konsep melainkan membina perkaitan 

antara ide dan bahasa abstrak dengan simbol matematika. Siswa juga harus 

diperkenankan mempersembahkan ide-ide mereka secara bertutur, menulis, 

melukis gambar atau grafik. Komunikasi membuka ruang kepada siswa untuk 

berbincang dan berdiskusi tentang matematika. Jadi jika siswa memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik kemungkinan besar hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika pun akan baik pula (Astuti, 2015).  

Proses pembelajaran matematika di kelas komunikasi gagasan matematika 

bisa berlangsung antara guru dengan siswa, antara buku dengan siswa dan antara 

siswa dengan siswa. Melalui komunikasi, ide matematika dapat dieksploitasi dalam 

berbagai perspektif seperti cara berpikir siswa dapat dipertajam, pertumbuhan 

pemahaman dapat diukur, pemikiran siswa dapat dikonsolidasikan dan diorganisir 

pengetahuan matematika, pengembangan masalah siswa dapat ditingkatkan dan 

komunikasi matematika dapat dibentuk sesuai dengan tingkatan atau jenjang 

pendidikan maka tingkat kemampuan komunikasi matematika menjadi beragam 

(Purnama & Afriansyah, 2016). 

Berdasarkan uraian dan pendapat yang telah ada dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi matematis adalah kemampuan seorang siswa untuk menyampaikan ide, 

gagasan atau pendapatnya secara lisan maupun tertulis. Penyampaiannya tersebut 

dapat dituangkan dalam gambar, grafik, diagram dan media lain yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan apa yang ada dalam pemikiran siswa tersebut.  
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2.1.1.2 Aspek-aspek dalam Komunikasi Matematis 

Menurut Ansari (2016) kemampuan komunikasi matematis dapat 

ditingkatkan melalui  lima aspek komunikasi matematis  yaitu: 

a. Representasi (representation) diartikan sebagai bentuk baru dari hasil tranlasi 

suatu masalah atau ide, atau translasi suatu diagram dan model fisik ke dalam 

simbol atau kata-kata.  

b. Mendengar (Listening) dalam proses diskusi aspek mendengar merupakan salah 

satu aspek yang sangat penting karena kemampuan siswa dalam memberikan 

pendapat sangat terkait dengan kemampuan mendengarkan topik- topik utama 

yang didiskusikan.  

c. Membaca (Reading) Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang 

kompleks, karena di dalamnya terkait aspek mengingat, memahami, 

membandingkan, menemukan, menganalisis, mengorganisasikan dan akhirnya 

menerapkan apa yang terkandung dalam bacaan.  

d. Diskusi (Discussing) merupakan saran bagi seseorang untuk dapat 

mengungkapkan dan merefleksikan pikirannya berkaitan dengan materi yang 

diajarkan.  

e. Menulis (Writing) Kegiatan yang dilakukan dengan sadar bagi seseorang untuk 

dapat mengungkapkan dan merefleksikan pikiran. Menulis dipandang sebagai 

proses berpikir keras yang dituangkan di atas kertas.  
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Menurut Hikmawati (2019) aspek kemampuan komunikasi matematis yaitu: 

a. Aspek menulis (Written Text); Keterampilan menulis siswa dengan kemampuan 

sedang dapat diamati dengan baik dalam mendahului jawabannya dengan 

menuliskan informasi-informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam soal serta 

menjelaskan ide strategi yang ada dalam pikirannya melalui tulisan . 

b. Aspek menggambar (Drawing); Subjek dengan kemampuan tinggi telah mampu 

menjelaskan ide atau solusi dari permasalahan matematika dalam bentuk visual 

dengan tepat dan jelas pada setiap butir soal dari setiap siklusnya.  

c. Aspek ekspresi matematika (Mathematical Expression); kemampuan subjek 

dalam menggunakan bahasa simbol dan model matematika untuk 

mengekspresikan ide dan solusinya terhadap permasalahan yang ada dengan 

pemahaman yang baik serta mampu menarik kesimpulan yang sesuai dengan 

permasalahan. 

2.1.1.3 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

Indikator kemampuan komunikasi matematis siswa dari hasil penelitian 

(Hodiyanto, 2017) adalah: 

a. Menulis (written text), yaitu menjelaskan ide atau solusi dari suatu 

permasalahan atau gambar dengan menggunakan bahasa sendiri.  

b. menggambar (drawing), yaitu menjelaskan ide atau solusi dari permasalahan 

matematika dalam bentuk gambar.  

c. Ekspresi matematika (Mathematical Expression), yaitu menyatakan masalah 

atau peristiwa sehari-hari dalam bahasa model matematika. 
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Indikator kemampuan komunikasi matematis menurut Khadijah (2018) 

yaitu:  

a. Menyajikan kembali suatu informasi menggunakan tabel distribusi dengan tepat. 

b. Menuliskan ide atau langkah penyelesaian persoalan dengan jelas dan tepat. 

c. Menyatakan atau menjelaskan model matematika bentuk gambar ke dalam 

bahasa biasa.  

d. Menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 

Menurut Hendriana & Kadarisma (2019) indikator yang menunjukkan 

kemampuan komunikasi matematika adalah: 

a. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. 

b. Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika, secara lisan atau tulisan dengan 

benda nyata, grafik dan aljabar. 

c. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

d. Mendengarkan, berdiskusi, dan menarik kesimpulan tentang matematika. 

e. Membaca dengan pemahaman suatu prestasi matematika tertulis. 

Indikator kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara matematis dalam 

pembelajaran matematika menurut (Ansari, 2016) adalah: 

a. Menyatakan ide matematika dengan berbicara, menulis, demonstrasi dan 

menggambarkannya dalam bentuk visual. 

b. Memahami, menginterpretasi, dan menilai ide matematika yang disajikan dalam 

tulisan, lisan atau bentuk visual. 

c. Menggunakan bahasa, notasi dan struktur matematika untuk menyatakan ide, 

menggambar hubungan dan pembuatan model. 
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Dari referensi yang telah dijabarkan maka indikator-indikator yang akan 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

d. Mendahului jawaban dengan menuliskan informasi-informasi yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal. 

e. Menjelaskan ide atau solusi dari permasalahan matematika dalam bentuk visual. 

f. Menggunakan bahasa simbol dan model matematika untuk mengekspresikan 

ide dan solusi terhadap masalah dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan 

permasalahan. 

2.1.2 Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

2.1.1.1 Pengertian Realistic Mathematics Education (RME) 

Realistic Mathematics Education (RME) merupakan salah satu pendekatan 

dalam pembelajaran matematika. RME yang telah dikembangkan di Nederland 

sejak tahun 1970 menggabungkan pandangan tentang apa itu matematika, 

bagaimana siswa belajar matematika, dan bagaimana mengajarkan matematika 

(Freudenthal, 2013). RME adalah suatu pembelajaran yang sejalan dengan prinsip 

konstruktivis dan merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada 

aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan. Pendekatan ini menuntut 

keaktifan siswa dalam proses belajar (Kaunang, 2018).  

RME pada dasarnya adalah pemanfaatan realitas dan lingkungan yang 

dipahami siswa untuk memperlancar proses pembelajaran matematika, sehingga 

mencapai tujuan pendidikan matematika yang lebih baik. Realita yang dimaksud 

yaitu hal-hal yang nyata atau konkret yang dapat diamati atau dipahami peserta 

didik lewat membayangkan, sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah 
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lingkungan tempat peserta didik berada baik lingkungan sekolah, keluarga maupun 

masyarakat yang dapat dipahami peserta didik. Lingkungan dalam hal ini disebut 

juga kehidupan sehari-hari (Astuti, 2018). 

Adapun menurut Hadi (2017) Realistic Mathematics Education (RME) yang 

dalam makna Indonesia berarti Pendidikan Matematika Realistik (PMR) 

dikembangkan berdasarkan pemikiran Hans Freudenthal yang berpendapat 

matematika merupakan aktivitas insani dan harus dikaitkan dengan realitas. 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) merupakan pendekatan dalam 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan 

kemampuannya sendiri melalui aktivitas yang dilakukannya dalam kegiatan 

pembelajaran  (Putri, 2018) . RME merupakan suatu pembelajaran yang bertujuan 

memotivasi siswa untuk memahami konsep matematika dengan mengaitkan konsep 

dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. RME dapat dikatakan strategi yang 

sama-sama mengajak siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam berpikir serta 

mengajak siswa untuk mengemukakan gagasan dalam menyelesaikan suatu 

persoalan matematika (Agustina, 2016). 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) adalah pendekatan 

pengajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang real bagi siswa, menekankan 

keterampilan process of doing mathematics, berdiskusi dan berkolaborasi, 

berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri 

(student inventing sebagai kebalikan dari teacher telling) dan pada akhirnya 

menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah, baik secara individu 

maupun kelompok. Dengan demikian pendekatan Realistic Mathematics Education 
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(RME) akan memberikan kontribusi besar pada peserta didik di mana peserta didik 

mampu menguasai dan memahami suatu konsep serta mempresentasikan hasil 

temuannya di depan kelas (Putri, 2018).  

Pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) adalah pembelajaran 

yang berfokus pada masalah yang dapat dibayangkan siswa. Pembelajaran RME 

juga dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang dilakukan dengan adanya interaksi 

dengan lingkungan siswa. Yaitu, dimulai dari hal nyata yang ada di sekitar siswa. 

Pembelajaran RME juga lebih menekankan keterampilan dan proses dalam 

menyelesaikan masalah dan menyampaikan solusi.  

2.1.1.2 Karakteristik Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

Karakteristik Model RME (Realistic Mathematics Education) menurut 

(Wijaya, 2015) yaitu: 

a. Penggunaan Konteks Permasalahan digunakan untuk titik awal pembelajaran 

matematika. Konteks ini tidak harus berupa keadaan nyata. Akan tetapi bisa 

menggunakan alat peraga atau yang lain, selama hal tersebut bermakna dan bisa 

dibayangkan oleh pikiran siswa.  

b. Penggunaan model untuk matematisasi progresif model progresif ini bertujuan 

untuk menghubungkan pengetahuan dari siswa menuju ke pengetahuan 

matematika yang bersifat formal.  

c. Pemanfaatan hasil konstruksi siswa dalam hal ini siswa ditetapkan sebagai 

subjek pembelajaran.  

d. Interaktivitas proses pembelajaran digunakan secara bersamaan adalah suatu 

bentuk proses sosial, proses belajar siswa yang secara bersama akan menjadikan 
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pemahaman menjadi lebih singkat dan bermakna ketika siswa saling 

mengkomunikasikan hasil kerja dengan gagasan mereka. 

e. Keterkaitan dalam metode metematika realistis menempatkan keterkaitan antar 

konsep matematika sebagai hal yang perlu dipertimbangkan, karena melalui 

keterkaitan diharapkan suatu pembelajaran bisa membangun konsep secara 

bersamaan tetapi tetap ada konsep yang dominan. 

Adapun karakteristik pendekatan Realistic Mathematic Education (RME), 

menurut Kurino (2017) yaitu: 

a. Penggunaan konteks. 

b. Penggunaan model untuk matematisasi progresif.  

c. Pemanfaatan hasil konstruksi siswa.  

d. Interaktivitas. 

e. Keterkaitan. 

Menurut Ningsih (2015) karakteristik RME sebagai berikut: 

a. Menggunakan masalah kontekstual (the use of contex). Pembelajaran dimulai 

dengan menggunakan masalah kontekstual sebagai titik tolak atau titik awal 

untuk belajar. Masalah kontekstual yang menjadi topik pembelajaran harus 

merupakan masalah sederhana yang dikenali siswa.  

b. Menggunakan model (use models, bridging by verti instruments). Model di sini 

sebagai suatu jembatan antara real dan abstrak yang membantu siswa belajar 

matematika pada level abstraksi yang berbeda. Istilah model berkaitan dengan 

model situasi dan model matematika yang dikembangkan oleh siswa sendiri (self 

develop models). Peran self develop models merupakan jembatan bagi siswa dari 
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situasi real ke situasi abstrak atau dari matematika informal ke matematika 

formal. Artinya siswa membuat model sendiri dalam menyelesaikan masalah.  

c. Menggunakan kontribusi siswa (student contribution). Kontribusi yang besar 

pada proses belajar mengajar diharapkan datangnya dari siswa. Hal ini berarti 

semua pikiran (konstruksi dan produksi) siswa diperhatikan.  

d. Interaktivitas (interactivity). Interaksi antar siswa dengan guru merupakan hal 

yang mendasar dalam RME.  

e. Terintegrasi dengan topik lainnya (intertwining). Dalam RME pengintegrasian 

unit-unit matematika adalah esensial. Jika dalam pembelajaran kita 

mengabaikan keterkaitan dengan bidang yang lain, maka akan berpengaruh pada 

pemecahan masalah.  

2.1.1.3 Langkah-langkah Pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) 

Adapun langkah-langkah dalam pendekatan Realistic Mathematic Education 

(RME) menurut Muncarno (2018) adalah sebagai berikut:  

a. Pertama, memahami masalah kontekstual pada langkah ini siswa mencoba 

untuk memahami suatu permasalahan kontekstual tersebut yang berhubungan 

dengan pembelajaran matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.  

b. Kedua, menjelaskan masalah kontekstual setelah siswa memahami masalah 

kontekstual yang diberikan guru, pada langkah ini siswa diberi kesempatan 

untuk mendeskripsikan masalah kontekstual tersebut kemudian 

mengembangkan atau menciptakan suatu strategi untuk menyelesaikan 

masalah.  
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c. Ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual siswa secara individu dan 

kelompok menyelesaikan masalah kontekstual dengan cara mereka sendiri. 

Cara pemecahan dan jawaban berbeda lebih diutamakan.  

d. Keempat, membandingkan dan mendiskusikan jawaban guru menyediakan 

waktu dan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan atau 

mendiskusikan jawaban secara berkelompok dan selanjutnya memeriksa atau 

memperbaiki dengan mendiskusikan di dalam kelas.  

e. Kelima, menyimpulkan guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan 

suatu konsep atau prosedur terhadap masalah yang sudah diselesaikan. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME) adalah sebagai berikut (Riswang, 2016): 

a. Langkah Pertama: Memahami masalah kontekstual guru memberikan masalah 

kontekstual dan meminta siswa untuk memahami masalah tersebut. 

Karakteristik yang muncul pada langkah ini adalah penggunaan konteks. 

Penggunaan konteks ini terlihat pada penyajian masalah kontekstual sebagai 

titik tolak aktivitas pembelajaran.  

b. Langkah Kedua: Menyelesaikan masalah kontekstual siswa secara individual 

menyelesaikan masalah realistik dengan cara mereka sendiri. Cara pemecahan 

masalah dan jawaban yang berbeda lebih diutamakan melalui LKS yang 

diberikan, siswa menyelesaikan soal (permasalahan). Guru membimbing siswa 

untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri.  

c. Langkah Ketiga: Membandingkan dan mendiskusikan jawaban guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan dan 
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mendiskusikan jawaban dari masalah secara berkelompok. Siswa dilatih untuk 

mengeluarkan ide-ide yang mereka miliki dalam kaitannya dengan interaksi 

siswa dalam proses belajar untuk mengoptimalkan pembelajaran.  

d. Langkah Keempat: Menyimpulkan guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menarik kesimpulan tentang suatu konsep atau prosedur. Karakteristik 

Realistic Mathematic Education (RME) yang tergolong dalam langkah ini 

adalah interaktivitas yaitu adanya interaksi antara siswa dengan guru sebagai 

pembimbing dan antar siswa dengan siswa lainnya. 

2.1.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) 

1. Kelebihan Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

Menurut Hasanah (2016) terdapat beberapa kelebihan dari pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) antara lain sebagai berikut: 

a. RME memberikan informasi tentang keterkaitan antara matematika dengan 

kehidupan sehari-hari (kehidupan dunia nyata) dan tentang kegunaan 

matematika pada umumnya bagi manusia.  

b. RME memberikan informasi kepada siswa bahwa matematika adalah suatu 

bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa, tidak 

hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut.  

c. RME memberikan informasi kepada siswa bahwa cara penyelesaian suatu soal 

atau masalah tidak harus tunggal, dan tidak harus sama antara orang yang satu 

dengan orang yang lain.  

d. RME memberikan informasi kepada siswa bahwa dalam mempelajari 

matematika, proses pembelajaran merupakan sesuatu yang utama, dan untuk 
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mempelajari matematika orang harus menjalani proses itu dan berusaha untuk 

menemukan sendiri konsep-konsep matematika dengan bantuan pihak lain yang 

sudah lebih tahu (misalnya guru).  

Menurut Ramadhani & Caswita (2017) kelebihan-kelebihan Realistic 

Mathematics Education (RME) atau Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

adalah sebagai berikut: 

a. RME memadukan kelebihan-kelebihan dari berbagai pendekatan pembelajaran 

lain yang juga dianggap unggul.  

b. RME bersifat lengkap (menyeluruh), mendetail dan operasional. Proses 

pembelajaran topik-topik matematika dikerjakan secara menyeluruh, mendetail 

dan operasional sejak dari pengembangan kurikulum, proses mengajar di kelas, 

yang tidak hanya secara makro tapi juga secara mikro beserta proses 

evaluasinya. 

Menurut Latipah & Afriansyah (2018) Kelebihan dari Pendekatan RME 

adalah:  

a. Siswa lebih aktif dan mandiri dalam mencari konsep pembelajaran, karena siswa 

membayangkan dan mengkoneksikan sendiri ke dalam dunia nyata 

b. Siswa yang biasanya tidak mau diam, dan lebih memilih mengobrol dengan 

temannya menjadi lebih bersemangat saat pembelajaran menggunakan 

pendekatan RME, karena siswa tidak dibatasi dan tidak harus sama dengan orang 

lain dalam menemukan konsep, sehingga siswa menjadi lebih kreatif. 

 

 



25 

 

Kelebihan pendekatan RME menurut Mardati (2016) yaitu: 

a. Siswa membangun sendiri pengetahuan, sehingga siswa tidak mudah lupa 

dengan pengetahuannya.  

b. Suasana proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas 

kehidupan, sehingga siswa tidak cepat bosan belajar matematika.  

c. Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka, karena setiap jawaban siswa ada 

nilainya.  

d. Memupuk kerja sama dalam kelompok.  

e. Melatih keberanian siswa dalam menjelaskan jawabannya.  

f. Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat.  

g. Pendidikan budi pekerti. 

2. Kekurangan Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

Selain kelebihan-kelebihan seperti yang diungkapkan di atas, terdapat juga 

kelemahan-kelemahan Realistic Mathematics Education (RME) menurut Fitri 

(2016) adalah sebagai berikut: 

a. Pemahaman tentang RME dan pengimplementasian RME membutuhkan 

paradigma, yaitu perubahan pandangan yang sangat mendasar mengenai 

berbagai hal, misalnya seperti siswa, guru, peranan sosial, peranan kontek, 

peranan alat peraga, pengertian belajar dan lain-lain. Perubahan paradigma ini 

mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan karena paradigma lama 

sudah begitu kuat dan lama mengakar.  

b. Pencarian soal-soal yang kontekstual, yang memenuhi syarat-syarat yang 

dituntut oleh RME tidak selalu mudah untuk setiap topik matematika yang perlu 
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dipelajari siswa, terlebih karena soal tersebut masing-masing harus bisa 

diselesaikan dengan berbagai cara.  

c. Upaya mendorong siswa agar bisa menemukan cara untuk menyelesaikan tiap 

soal juga merupakan tantangan tersendiri.  

d. Proses pengembangan kemampuan berpikir siswa dengan memulai soal-soal 

kontekstual, proses matematisasi horizontal dan proses matematisasi vertikal 

juga bukan merupakan sesuatu yang sederhana karena proses dan mekanisme 

berpikir siswa harus diikuti dengan cermat agar guru bisa membantu siswa dalam 

menemukan kembali terhadap konsep-konsep matematika tertentu.  

e. Pemilihan alat peraga harus cermat agar alat peraga yang dipilih bisa membantu 

proses berpikir siswa sesuai dengan tuntutan RME. 

f. Penilaian (assesment) dalam RME lebih rumit daripada dalam pembelajaran 

konvensional.  

g. Kepadatan materi pembelajaran dalam kurikulum perlu dikurangi secara 

substansial, agar proses pembelajaran siswa bisa berlangsung sesuai dengan 

prinsip-prinsip RME. 

Menurut Latipah & Afriansyah (2018) kekurangan dari pendekatan RME 

adalah:  

a. Karena di awal pembelajaran siswa tidak diberikan sedikitpun materi, guru sulit 

mengkondisikan siswa yang bertanya mengenai LKS yang diberikan. 

b. Karena siswa tidak diberikan benda nyata, dan siswa hanya diberikan gambar 

yang tampak nyata, banyak siswa yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan 

LKS. 
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c. Guru kesulitan dalam menyesuaikan materi dengan pendekatan yang digunakan, 

dikarenakan tidak semua materi bisa dikaitkan dan dibayangkan oleh siswa 

sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh guru. 

2.1.3 Integrasi Nilai-nilai Kearifan Lokal 

Secara etimologi, nilai-nilai lokal atau populer disebut dengan kearifan lokal 

(local wisdom) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (wisdom) dan lokal (local). 

Sebutan lain untuk kearifan lokal adalah kebijakan setempat (local wisdom), 

pengetahuan setempat (local knowledge) dan kecerdasan setempat (local genious) 

(Shufa, 2018). Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta 

berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan 

mereka (Ninawati, 2020). Kearifan lokal adalah hasil terjemahan dari local genius 

yang diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 yang 

berarti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan 

asing (Wibowo, dkk, 2015).  Kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi 

geografis, politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal (Lusiana, 2018). 

Pendidikan berbasis nilai-nilai lokal atau kearifan lokal dapat dikatakan 

sebagai model pendidikan yang memiliki relevansi tinggi bagi pengembangan 

kecakapan hidup (life skills), dengan bertumpu pada pemberdayaan keterampilan 

dan potensi lokal di masing-masing daerah. Materi pembelajaran juga harus 

memiliki makna dan relevansi tinggi terhadap pemberdayaan hidup mereka secara 

nyata, berdasarkan realitas yang dihadapi. Kurikulum yang harus disiapkan adalah 

kurikulum yang sesuai dengan kondisi lingkungan hidup, minat, dan kondisi siswa. 
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Selain itu harus memperhatikan juga kendala-kendala sosiologis dan kultural yang 

dihadapi (Irianto, 2015). Kearifan lokal merupakan salah satu pedoman dalam 

hidup dan karakter bangsa Indonesia. Integrasi merupakan sebuah sistem yang 

mengalami pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pengintegrasian 

nilai-nilai lokal berarti memasukkan dan membaurkan nilai-nilai yang berkembang 

di tengah-tengah masyarakat dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam rangka 

mewujudkan pengintegrasian nilai-nilai lokal dalam pendidikan dapat dilakukan 

dengan 3 (tiga) cara yaitu: mengintegrasikan ke mata pelajaran, melalui jelajah 

alam dan melalui wisata budaya (Shufa, 2018). 

Selanjutnya bentuk kearifan lokal dikategorikan ke dalam dua aspek pertama 

kearifan lokal yang berwujud  nyata (tengible) yang meliputi 

a. Tekstual, beberapa jenis kearifan lokal seperti nilai, tata cara, ketentuan khusus 

yang dituangkan ke dalam bentuk catatan tertulis seperti yang ditemui dalam 

kitab tradisional primbon, kalender dan prasasti atau budaya tulis di atas 

lembaran daun lontar. 

b. bangunan/ arsitektur misalnya, rumah limas, monumen Ampera dan gambar 

rumah limas dapat diintegrasikan dalam pembelajaran matematika pada materi 

geometri dan materi trigonometri. 

c. Benda cagar budaya/tradisional (karya seni), misalnya songket Palembang, 

tarian gending Sriwijaya, dan lain sebagainya. Untuk songket Palembang dapat 

diintegrasikan dalam pembelajaran matematika pada materi aljabar, materi 

aritmatika dan materi geometri. 
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Bentuk kearifan lokal yang kedua yaitu yang tidak berwujud (Intangible) 

seperti petuah yang disampaikan secara turun temurun yang bisa berupa cerita 

rakyat, peribahasa, lagu dan permainan rakyat, jajuluk (gelar yang diterima 

pasangan pengantin) yang diberikan oleh tetuah-tetuah adat setempat (Salminawati, 

2018). Permainan rakyat atau permainan tradisional merupakan permainan yang 

berkembang di suatu daerah tertentu yang memiliki nilai-nilai budaya dan nilai 

kehidupan masyarakat yang diturunkan secara turun temurun (Kurniati, 2016). 

Permainan tradisional berkembang dari hasil prakarya masyarakat dari 

penggalian nilai budaya yang diwariskan secara turun menurun. Permainan 

tradisional juga dipengaruhi oleh kultur dan kondisi lingkungan yang ada. Hal ini 

yang menyebabkan setiap daerah memiliki permainan tradisional dengan cirinya 

masing-masing (Yudiwinata, 2014). Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan 

permainan tradisional semakin tergeserkan posisinya karena mudah dan cepatnya 

pengaruh budaya modern yang masuk ke Indonesia. Beberapa permainan 

tradisional era tahun 90-an yang sudah mulai dilupakan antara lain, konclong atau 

sebagian daerah menyebutnya engklek, egrang, estafet kelereng dan masih banyak 

lagi yang pada zamannya adalah permainan favorit anak-anak dengan media dan 

sarana apa adanya (Hidayat, 2013). 

Konclong adalah permainan tradisional anak-anak Indonesia, dengan dasar 

permainan lebih dominan dimainkan oleh anak-anak wanita. Permainan konclong 

merupakan permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang-bidang datar yang 

digambar di atas tanah, dengan membuat gambar kotak-kotak kemudian melompat 

dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya. Di beberapa daerah, konclong 
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memiliki nama-nama berbeda-beda seperti engklek (Jawa), gala asin (Kalimantan), 

intingan (Sampit), tengge-tengge (Gorontalo), cak lingking (Bangka), dengkleng, 

teprok (Bali), gili-gili (Merauke), deprok (Betawi), gedrik (Banyuwangi), sonda 

(Mojokerto), sonlah, konclong, tepok gunung (Jawa Barat), dan masih banyak lagi 

(Hidayat, 2013). 

Egrang adalah permainan tradisional yang dibuat dari batang bambu atau 

batok kelapa yang dikenal dengan nama yang berbeda-beda setiap daerah. Namun 

permainan ini dapat dijumpai dengan nama ingkau (Bengkulu), sepatu bambu (Jawa 

Tengah), lojo/palejo (Sulawesi Tenggara). Permainan lojo/palejo ini merupakan 

salah satu jenis permainan tradisional anak yang sangat populer di Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Permainan lojo/ palejo ini menggunakan alat yang terbuat dari 

tempurung kelapa yang dilubangi atau bambu. Biasanya dimainkan oleh anak laki- 

laki, dan anak perempuan bisa disebut dengan pebudo (Yulianti & Fuadah, 2020). 

Permainan estafet kelereng merupakan permainan tradisional yang dilakukan 

dengan membawa kelereng menggunakan sendok yang diletakan di mulut dan ada 

pula yang dimainkan dengan cara meluncurkan pada satu jalur bambu yang 

disambung dan dipegang pemain (Gustian & Supriantna, 2019). 

2.1.4 Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) Terintegrasi 

Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam meningkatkan Kemampuan 

Komunikasi Matematis 

Realistic Mathematics Education (RME) memiliki potensi meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemampuan komunikasi siswa terhadap 

materi dapat dikembangkan dengan beberapa cara, diantaranya dengan meneliti 

hubungan sebab-akibat dan menjelaskan bagaimana gagasan baru berhubungan 
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dengan pengalaman personal siswa dengan hal-hal yang telah dipelajari siswa 

sebelumnya (Purwati, 2016). Cara pengembangan kemampuan komunikasi 

matematis tersebut memiliki kesesuaian dengan karakteristik pendekatan RME 

yang menekankan pada aktivitas siswa seperti pengalaman dalam kehidupan untuk 

memperoleh pengetahuan. Siswa memiliki kesempatan untuk melakukan proses 

penemuan pengetahuan melalui konteks nyata (Ningsih, 2015). Matematika perlu 

dikaitkan dengan kenyataan yang berada dekat dengan siswa dan relevan dengan 

kehidupan masyarakat agar memiliki nilai manusiawi. Dengan mengintegrasikan 

kearifan lokal dalam pembelajaran matematika yang bersifat deduktif aksiomatif. 

Objek-objek matematika  yang ada di alam pikiran manusia, berupa fakta, konsep, 

prinsip, dan skill akan muncul sehingga memperkuat kemampuan pemahaman, 

penalaran, kreatif, kritis dan komunikatif dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi (Sutarto, 2015). 

Para ahli komunikasi umumnya sependapat bahwa siswa mudah memahami 

simbol yang rumit dan abstrak dengan contoh- contoh konkrit dan dikerjakan 

bersama-sama. Berdasarkan pendapat ini jelas sudah bahwa masalah-masalah 

konkrit atau nyata (real) dapat menunjang siswa untuk meningkatkan komunikasi 

siswa, masalah realistic sangat erat hubungannya dalam meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa (Oktavianur, 2014). Pembelajaran yang dirancang dengan 

menggunakan pendekatan RME dapat menggiring siswa ikut aktif dalam 

pembelajaran dengan arahan dan bimbingan guru. Arahan dan bimbingan guru 

bertujuan agar ide-ide yang dikemukakan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
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Pendekatan ini juga dapat membantu siswa untuk lebih mudah meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa (Ninawati, 2020). 

Langkah-langkah yang akan digunakan dalam penerapan pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal 

adalah: 

a. Langkah 1: Memahami masalah kontekstual, guru memberikan masalah 

kontekstual yang dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan meminta siswa 

untuk memahami permasalahan tersebut. 

b. Langkah 2: Menjelaskan masalah kontekstual yang telah dikaitkan dengan nilai-

nilai kearifan lokal, pada tahap ini guru menjelaskan poin-poin penting  yang 

belum dipahami siswa dari masalah yang telah diberikan, hal ini dilakukan agar 

pemikiran siswa terbuka untuk mencari solusi dari masalah yang telah diberikan. 

c. Langkah 3: Menyelesaikan masalah kontekstual yang dikaitkan dengan nilai-

nilai kearifan lokal, setelah diberikan arahan siswa diminta untuk mengerjakan 

masalah yang telah diberikan secara individu dengan cara mereka sendiri. Pada 

langkah ini siswa diharuskan untuk mengeluarkan semua hal yang dipahami dari 

masalah yang telah diberikan agar menemukan solusi. 

d. Langkah 4: Membandingkan dan mendiskusikan jawaban, pada langkah ini guru 

meminta siswa untuk membandingkan jawaban dan mendiskusikannya secara 

berkelompok, selanjutnya guru akan meminta beberapa siswa untuk 

menjelaskan solusi dan masalah yang telah diberikan di depan kelas dan 

memeriksa jawaban yang telah diperoleh dari masing-masing individu dan  

memperbaiki jawaban yang salah. 
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e. Langkah 5: Menarik kesimpulan, langkah ini merupakan langkah terakhir dalam 

proses pembelajaran, di mana setelah guru memperbaiki jawaban siswa 

selanjutnya guru meminta siswa untuk menyimpulkan solusi akhir dari masalah 

yang telah diberikan di awal pembelajaran. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan antara lain: 

a. Penelitian relevan yang dilakukan oleh Nuraisyah (2018) dengan judul 

“Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Realistic Mathematics Education 

Terhadap Hasil Belajar dan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa pada 

Materi Persamaan Linear Satu Variabel Kelas VII di SMP Negeri 1 Boyolangu”. 

Hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan model 

pembelajaran RME terhadap hasil belajar dan kemampuan komunikasi 

matematis siswa.  

b. Terdapat pula penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Novita (2018) dengan 

judul “Pengaruh Penerapan Pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau Berdasarkan 

Kemampuan Awal Matematis Siswa SMP di Pekanbaru”. Berdasarkan hasil 

analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Terdapat perbedaan 

komunikasi matematis siswa antara siswa yang belajar menggunakan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dengan siswa yang 

menggunakan pembelajaran konvensional (2) Tidak terdapat perbedaan 

kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol (3) Terdapat 

kontribusi antara kemampuan awal dengan komunikasi metamatis (4) Tidak 
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terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dan kemampuan awal 

terhadap komunikasi matematis siswa. Dengan demikian secara umum 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) berpengaruh terhadap 

kemampuan komunikasi matematis yang ditinjau berdasarkan kemampuan awal 

pada siswa SMP Negeri 16 Pekanbaru. 

c. Penelitian relevan yang dilakukan oleh Oktavianur (2014) dengan judul 

“Pengaruh Penerapan Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa SMPN 21 Pekanbaru” 

dan mendapatkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data bahwa penerapan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) berpengaruh terhadap 

kemampuan komunikasi matematika siswa SMPN 21 Pekanbaru. 

d. Terdapat juga penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Purwati (2016) 

dengan judul “Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis dan Self-Efficacy 

Siswa” dan mendapatkan kesimpulan terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang belajar dengan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dengan siswa yang belajar 

dengan pembelajaran langsung (Direct Teaching). Kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang belajar dengan pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) lebih baik dibanding dengan siswa yang belajar dengan 

pembelajaran langsung (Direct Teaching). 

e. Terdapat pula penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Yuliani (2020) 

dengan judul “Pengaruh Penerapan Pendekatan RME (Realistic Mathematic 
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Education) Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Berdasarkan Self 

Efficacy Siswa SMPN 18 Pekanbaru” Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang belajar 

dengan menggunakan pendekatan RME dengan siswa yang belajar 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang relevan adalah pada 

penelitian ini akan meninjau pengaruh penerapan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa 

terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal. Adapun persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education(RME). 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pada dasarnya pelajaran matematika memang selalu menjadi momok yang 

sulit bagi para siswa hal ini karena mereka menganggap pelajaran matematika 

sangatlah sulit. Salah satu hal yang kurang dimiliki oleh siswa adalah kemampuan 

komunikasi matematis. Komunikasi merupakan kemampuan yang sangat penting 

dimiliki siswa dalam mempelajari matematika, baik siswa sekolah dasar maupun 

menengah dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik (Kadarisma, 

2018). Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam komunikasi matematis 

disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor dari rendahnya kemampuan 

komunikasi matematis siswa adalah dikarenakan siswa kurang bisa 

mengkomunikasikan ide-ide matematis dalam pembelajaran matematika. Faktor-

faktor ini akan dikaji secara mendalam melalui tes, untuk mengetahui seberapa 

kemampuan siswa dan kesulitan atau kendala apa yang dihadapi oleh siswa. 
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Untuk meminimalisir banyaknya siswa yang sering kesulitan dalam 

mengerjakan soal, solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) terintegrasi nilai-nilai 

kearifan lokal di mana dengan pendekatan ini siswa diajak untuk mengetahui 

masalah matematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di 

lingkungan sekitar siswa. Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini 

diharapkan kemampuan komunikasi matematis siswa dapat mengalami 

peningkatan agar lebih mempermudah dalam memahami pembelajaran matematika 

di jenjang yang lebih tinggi. Apabila pendekatan ini berpengaruh diharapkan guru 

menerapkan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dalam proses 

mengajar sehingga kemampuan komunikasi matematis siswa semakin meningkat. 

selain dari peran guru, orang tua juga dapat berperan dalam proses peningkatan 

komunikasi matematis siswa yaitu dengan sering-sering memberikan edukasi 

kepada anak tentang masalah matematika yang ada di kehidupan sehari-hari. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian teori, penelitian relevan dan kerangka berpikir maka 

hipotesis penelitian pada penelitian ini adalah ada pengaruh penerapan pendekatan 

RME terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal dan pendekatan konvensional terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa  kelas VII di MTs Darul Ulum Ahuhu. 

 

 

 

 

 


