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BAB VI 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh penjelasan kemampuan komunikasi 

matematika siswa dalam menyelesaikan soal matematika materi lingkaran pada 

kelas VIII MTs Negeri Jambewangi Selopuro Blitar tahun anjaran 2016/2017 

sebagai berikut. 

1. Kemampuan komunikasi matematika siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi 

Siswa dengan kemampuan matematika tinggi pada umumnya memiliki 

kemampuan komunikasi matematika yang lebih baik dari siswa dengan 

kemampuan matematika sedang maupun rendah. Siswa mampu menyelesaikan 

soal dengan baik. Selain itu, siswa mampu mencapai hampir seluruh indikator 

kemampuan komunikasi matematika. Siswa dengan kemampuan komunkasi 

matematika tinggi hampir mampu mengekspresikan dan mengevaluasi ide 

matematikanya dengan baik dan mampu memahami, menginterpretasikan, 

serta menggunakan istilah, simbol, notasi dan strukturnya untuk menyajikan 

ide matematika dengan baik. 

2. Kemampuan komunikasi matematika siswa dengan kemampuan 

matematika sedang 

Siswa dengan kemampuan komunikasi sedang, hampir mampu 

mengekspresikan ide matematikanya dengan baik serta mampu menggunakan 
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istilah, notasi, simbol den strukturnya untuk menyajikan ide-ide matematikanya 

dengan baik. Siswa dengan kemampuan matematika sedang belum mampu 

memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide matematikanya dengan 

baik. Selain itu, pencapaian indikator kemampuan komunikasi matematika 

pada ke dua subjek, AES dan KS berbeda. AES dan KS memiliki cara yang 

berbeda untuk mengekspresikan ide matematikannya dan memiliki tingkat 

kemampuan yang berbeda dalam memahami, menginterpretasikan, serta 

menggunakan simbol, notasi dan stuktur dalam menyajikan ide matematikanya. 

3. Kemampuan komunikasi matematika siswa dengan kemampuan 

matematika rendah 

Siswa dengan kemampuan matematika rendah pada umumnya memiliki 

kemampuan komunikasi matematika pada tingkat lebih rendah dibandingkan 

siswa dengan kemampuan matematika siswa tinggi maupun sedang. Siswa 

belum mampu menunjukkan ekspresi ide matematikanya melalui tulisan 

dengan baik, belum mampu memahami, menginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide matematika, serta belum mampu menggunakan istilah, 

notasi, simbol dan strukturnya untuk menyajikan ide-ide matematika dengan 

baik. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dengan ini 

diberikan beberapa saran antara lain: 
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1. Bagi sekolah 

Pihak sekolah hendaknya memperhatikan kemampuan komunikasi 

matematika siswa dan upaya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematika siswa dengan menyediakan media yang efektif serta buku 

pelajaran yang bermutu yang dapat menunjang terlaksananya pembelajaran 

secara efektif, sehingga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematika siswa. 

2. Bagi guru 

Dengan diketahuinya deskripsi kemampuan komunikasi matematika siswa 

diharapkan guru dapat menentukan pendekatan, strategi dan model 

pembelajaran matematika yang tepat untuk merencanakan serta melaksanakan 

proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuaan komunikasi 

matematika siswa baik dalam pembelajaran. 

3. Bagi siswa 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa mampu mengembangkan 

kemampuan komunikasi dalam pembelajaran matematika dan sebagai pemicu 

dalam meningkatkan prestasi siswa, selain itu dapat membuat siswa lebih 

aktif, kreatif dan mampu mengembangkan ketrampilannya dalam belajar, 

sehingga hasil belajar yang diperoleh akan maksimal. 

4. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan menjadi kajian dan pengembangan penelitian 

lanjutan pada tempat maupun subjek lain dengan materi yang sama maupun 
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berbeda. Dengan catatan sekurang-kurangnya dalam penelitian ini hendaknya 

direfleksikan untuk diperbaiki. 


