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Abstrak 

Komunikasi matematik mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan proses-proses 
matematik yang lain, seperti pemecahan masalah, representasi, refleksi, penalaran dan 
pembuktian, serta koneksi, dimana komunikasi diperlukan untuk melengkapi dari setiap 
proses matematik yang lain. Komunikasi matematik juga merupakan alat bantu dalam 
transmisi pengetahuan matematika atau sebagai fondasi dalam membangun pengetahuan 
matematika. Melalui komunikasi memungkinkan berfikir matematis dapat  diamati dan 
karena itu komunikasi memfasilitasi pengembangan berfikir. Kendatipun kemampuan 
komunikasi matematik itu penting, namun ironisnya pembelajaran matematika selama 
ini masih kurang memberikan perhatian terhadap pengembangan kemampuan ini, 
sehingga penguasaan kompetensi ini bagi siswa masih rendah. Sehubungan  dengan itu, 
tulisan ini bertujuan untuk memaparkan secara teoritis tentang komunikasi matematik 
dan memuat kajian tentang pendekatan pembelajaran matematika realistik sebagai 
pendekatan pembelajaran yang diduga kuat dapat memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan  kemampuan komunikasi matematik. 

Kata Kunci: komunikasi matematik, pendekatan matematika realistik. 

 
A. LATAR BELAKANG 

Komunikasi matematik merupakan salah satu kompetensi penting yang harus 
dikembangkan pada setiap topik matematika.  Menurut Guerreiro (2008), komunikasi 
matematik merupakan alat bantu dalam transmisi pengetahuan matematika atau sebagai 
fondasi dalam membangun pengetahuan matematika. Komunikasi memungkinkan 
berfikir matematis dapat  diamati dan karena itu komunikasi memfasilitasi 
pengembangan berfikir. Selain itu (MES, 2009), komunikasi matematik merupakan 
salah satu komponen proses pemecahan masalah matematis. Komunikasi merupakan 
kemampuan untuk menggunakan bahasa matematik untuk mengekspresikan gagasan 
matematik dan argument dengan tepat, singkat dan logis. Komunikasi membantu siswa 
mengembangkan pemahaman mereka terhadap matematika dan mempertajam berfikir 
matematis mereka. 

Ketika para siswa berpikir, merespon, berdiskusi, menjelaskan, menulis, 
membaca, mendengarkan dan mengkaji tentang konsep-konsep matematika, mereka 
meraup keuntungan ganda yaitu; mereka berkomunikasi untuk mempelajari matematika, 
dan mereka belajar untuk berkomunikasi secara matematika (NCTM, 2000). Ketika 
melakukakan tugas matematika terdapat beberapa proses matematik, yaitu; pemecahan 
masalah, representasi, refleksi, penalaran dan pembuktian, koneksi, pemilihan alat dan 
strategi komputasi, dan komunikasi (Yeager, A dan Yeager, R., 2008).  Komunikasi 
mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan proses-proses matematik yang lain, 
dimana komunikasi diperlukan untuk melengkapi dari setiap proses matematik yang 
lain.  
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Pentingnya komunikasi matematik, juga dikemuakan oleh Peressini dan Bassett 
(dalam NCTM, 1996). Mereka berpendapat bahwa tanpa komunikasi dalam matematika 
kita akan memiliki sedikit keterangan, data, dan fakta tentang pemahaman siswa dalam 
melakukan proses dan aplikasi matematika. Ini berarti, komunikasi dalam matematika 
menolong guru memahami kemampuan siswa dalam menginterpretasikan dan 
mengekspresikan pemahamannya tentang konsep dan proses matematika yang mereka 
pelajari. Mempekuat pendapat Guerreiro, Lindquist (NCTM, 1996) mengemukakan, 
jika kita sepakat bahwa matematika itu merupakan suatu bahasa dan bahasa tersebut 
sebagai bahasa terbaik dalam komunitasnya, maka mudah dipahami bahwa komunikasi 
merupakan esensi dari mengajar, belajar, dan meng-assess matematika.  

Ada dua alasan penting yang dikemukakan oleh Baroody (dalam Lim dan Chew, 
2007),  mengapa komunikasi menjadi salah satu fokus dalam pembelajaran matematika. 
Pertama, matematika pada dasarnya adalah sebuah bahasa bagi matematika itu sendiri. 
Matematika tidak hanya merupakan alat berpikir yang membantu kita untuk 
menemukan pola, memecahkan masalah dan menarik kesimpulan, tetapi juga sebuah 
alat untuk mengomunikasikan pikiran kita tentang berbagai ide dengan jelas, tepat dan 
ringkas. Bahkan, matematika dianggap sebagai "bahasa universal" dengan simbol-
simbol dan struktur yang unik. Semua orang di dunia dapat menggunakannya untuk 
mengomunikasikan informasi matematika meskipun bahasa asli mereka berbeda.  

Kedua, belajar dan mengajar matematika merupakan aktivitas sosial yang 
melibatkan paling sedikit dua pihak, yaitu guru dan murid. Dalam proses belajar dan 
mengajar, sangat penting mengemukakan pemikiran dan gagasan itu kepada orang lain 
melalui bahasa. Pada dasarnya pertukaran pengalaman dan ide ini merupakan proses 
mengajar dan belajar. Tentu saja, berkomunikasi dengan teman sebaya sangat penting 
untuk pengembangan keterampilan berkomunikasi sehingga dapat belajar berfikir 
seperti seorang matematikawan dan berhasil menyelesaikan masalah yang benar-benar 
baru.  

Sehingga, Baroody mengusulkan bahwa dengan mendorong anak-anak untuk 
mengungkapkan ide-ide mereka adalah merupakan suatu cara terbaik bagi mereka untuk 
menemukan kesenjangan, inkonsistensi, atau ketidakjelasan dalam pemikiran mereka 
(dalam Lim dan Chew, 2007). Ini menyiratkan pentingnya menjamin kemahiran murid 
dalam berbahasa sehingga mereka mampu berkomunikasi dan belajar yang baik dengan 
menggunakan bahasa tersebut.  

Kendatipun kemampuan komunikasi matematika itu penting, namun ironisnya, 
pembelajaran matematika selama ini masih kurang memberikan perhatian terhadap 
pengembangan kemampuan ini, sehingga penguasaan kompetensi ini bagi siswa masih 
rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2006), Fitriza (2007), dan 
Jamaan dkk. (2007),  menunjukkan bahwa kemampuan berkomunikasi secara 
matematik masih menjadi titik lemah siswa dalam pembelajaran matematika. Jika 
kepada siswa diajukan suatu pertanyaan,  pada umumnya reaksi mereka adalah 
menunduk, atau melihat kepada teman yang duduk di sebelahnya. Mereka kurang 
memiliki kepercayaan diri untuk mengomunikasikan ide yang dimiliki karena takut 
salah dan ditertawakan teman (Fauzan, 2008). 

Lebih jauh Fauzan (2008) mengemukakan rendahnya kemampuan pemecahan 
masalah, penalaran dan komunikasi matematik siswa  disebabkan oleh praktik 
pembelajaran di sekolah yang menunjukkan adanya “pergeseran” tujuan pembelajaran 
matematika. Guru-guru matematika cenderung “melupakan” tujuan yang tercantum 
dalam kurikulum sewaktu merancang pembelajaran. Akibatnya, indikator-indikator 
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pencapaian yang dirumuskan dalam rencana pembelajaran lebih banyak berbentuk 
pemahaman fakta-fakta dan konsep-konsep matematik. Disamping itu, guru juga lebih 
terfokus untuk menyajikan materi dan soal-soal yang kiranya nanti akan muncul dalam 
ujian (dalam ujian blok, ujian semester, dan UAN), yang biasanya miskin dengan soal-
soal pemecahan masalah, penalaran, dan komunikasi. 

Kemudian, dari penelitian pendahuluan yang penulis lakukan bulan Juni 2009, 
terhadap 39 siswa kelas VII pada salah satu SMP berstandar nasional di Bandung, juga 
menunjukkan hasil yang serupa, dimana hampir semua siswa yang berpartisipasi dalam 
penelitian, belum memahami bagaimana menyelesaikan masalah dan menggunakan 
bahasa matematik yang benar. Belum ada yang menunnjukan bahwa mereka memiliki 
kemampuan komunikasi matematik yang baik/efektif, misalnya, menggunakan istilah, 
simbol, tanda, dan/atau representasi yang tepat dan teliti, untuk menjelaskan operasi, 
konsep dan proses. Selain itu, sistematika penulisan jawaban belum tepat. Lebih 
memprihatinkan lagi, dari 39 siswa yang berpartisipasi, hanya 19 orang menjawab 
“mengarah benar”. 

Selain itu, temuan penulis di sekolah-sekolah yang penulis kunjungi 
menunjukkan masih adanya kecenderungan guru-guru matematika dalam mengajar 
menggunakan metode chalk and talk (ceramah dan menulis di papan tulis). Metode 
chalk and talk cocok digunakan dalam pembelajaran matematika apabila tujuan 
pembelajarannya hanya menginformasikan sesuatu kepada siswa, seperti pada materi 
sejarah matematika, memperkenalkan istilah, definisi, dan simbol. Akan tetapi, untuk 
materi yang memungkinkan siswa mengelaborasi dan menemukan kembali rumus-
rumus matematika, metode chalk and talk tidak lagi tepat digunakan. Namun 
kenyataannya, apapun materinya metodenya tetap  chalk and talk.  

Dalam proses pembelajaran, guru lebih memfokuskan siswa untuk mengingat 
“cara-cara” yang mereka ajarkan dalam menyelesaikan soal daripada menstimulasi 
siswa  untuk mengonstruksi pengetahuan sendiri. Siswa hampir tidak pernah diberi 
kesempatan oleh guru untuk memahami rasional dibalik rumus-rumus yang diberikan 
kepada mereka. Akibatnya, pengetahuan yang diperoleh siswa tidak dengan 
pemahaman, mereka kebingungan disa’at dihadapkan dengan soal-soal yang berbeda 
dengan contoh yang diberikan guru mereka.  

Sementara, menurut Bransford, Brown, dan Cocking, siswa yang mengingat 
fakta atau prosedur tanpa pemahaman sering ragu-ragu dalam menentukan kapan atau 
bagaimana menggunakan apa yang mereka ketahui, sehingga pelajaran gampang hilang 
(dalam NCTM, 2000). Sebaliknya, matematik yang ditanamkan kepada siswa dengan 
pemhaman, akan lebih mudah untuk ingat dan diterapkan ketika siswa 
menghubungakan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang ada dengan cara yang 
bermakna (Schoenfeld, dalam NCTM, 2000). 

Matematika merupakan ilmu yang terstruktur, siswa akan mudah memahami 
suatu topik matematika jika mereka sudah memahami materi yang menjadi dasar dari 
topik itu. Karena itu, belajar dengan pemahaman membuat rangkaian pembelajaran 
lebih mudah. Apalagi jika dikaitkan dengan kehidupan yang selalu berubah-ubah, maka 
belajar dengan pemahaman merupakan hal penting dan menjadi suatu keharusan, karena 
memberikan kesempatan kepada siswa menggunakan apa yang mereka pelajari untuk 
menyelesaikan masalah-masalah baru yang akan mereka hadapi dimasa yang akan 
datang. 

Lemahnya pedagogik pengajaran matematika dapat menimbulkan masalah 
pembelajaran kepada siswa, seperti kurangnya minat siswa terhadap pelajaran 
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matematika, yang akhirnya berdampak kepada rendahnya kemampuan matematika 
siswa secara umum, dan khusunya kemampuan komunikasi matematik. Menurut 
Ahmad, dkk., (2006), sikap dan minat siswa terhadap matematika dapat diubah 
sekiranya mata pelajaran matematika dapat mengatasi kelemahan yang mereka hadapi. 
Umumnya, para siswa menyadari betapa pentingnya mereka harus menguasai pelajaran 
matematika. Sebaliknya, siswa menjadi tidak berminat dan bosan dengan pelajaran 
matematika disebabkan oleh cara mata pelajaran itu diajarkan.  

Lebih jauh Ahmad, dkk. (2006), mengemukakan bahwa sebagian besar guru 
matematika di sekolah kurang memahami masalah pembelajaran dan juga tidak dapat 
menyesuaikan cara, pendekatan dan kaedah pengajaran untuk membantu siswa 
meningkatkan kemampuan matematik mereka dengan progresif dan dinamis. 
Pendekatan pengajaran matematika yang lemah dan tidak profesional menyebabkan 
kemahiran matematika menjadi sukar dikuasai oleh siswa. Akibatnya banyak siswa 
gagal menguasai kemampuan matematika dan seterusnya kurang berminat dengan mata 
pelajaran matematika tersebut. 

Dari kajian yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa  komunikasi 
matematik merupakan kompetensi penting yang harus dikembangkan pada siswa. 
Pembelajaran selama ini belum memberikan perhatian terhadap pengembangan 
kompentensi ini, seperti yang dikemukakan Fauzan (2007) dan temuan penulis di atas. 
Untuk itu, perlu dipikirkan suatu pendekatan pembelajaran yang dapat memberikan 
pengalaman belajar bagi siswa, dan memberikan ruang bagi siswa untuk berlatih 
mengomunikasikan matematik dan berkomunikasi secara matematik dengan baik. 
Sehubungan  dengan itu, tulisan ini bertujuan untuk memaparkan secara teoritis tentang 
komunikasi matematik dan memuat kajian tentang pendekatan pembelajaran 
matematika realistik sebagai pendekatan pembelajaran yang diduga kuat dapat 
memberikan kontribusi terhadap pengembangan  kemampuan komunikasi matematik.  

B. PEMBAHASAN 
1. Komunikasi Matematik 
Komunikasi merupakan bagian yang sangat mendasar dari matematika dan 

pendidikan matematika. Yaitu cara untuk berbagi gagasan dan menjelaskan 
pemahaman. Pada saat proses pembelajaran di kelas, komunikasi terjadi antara guru dan 
siswa, antara siswa dan siswa, juga antara siswa dengan sumber belajar lainnya, seperti 
buku dan media pembelajaran. Komunikasi yang terjadi antara siswa dengan teman 
sebaya dan guru, serta kesempatan bagi siswa untuk menjelaskan, membuat dugaan, 
mempertahankan gagasan, baik secara lisan maupun tulisan dapat menstimulasi 
pemahaman yang lebih dalam mengenai pengetahuan konsep-konsep matematika. 
Melalui komunikasi (NCTM, 2000), gagasan-gagasan atau ide-ide menjadi objek 
refleksi, penghalusan, bahan diskusi, dan perbaikan. Proses komunikasi juga membantu 
membangun makna dan menanamkan ide-ide sehingga membuatnya menjadi umum. 
Ketika siswa ditantang untuk berpikir dan bernalar tentang matematika dan 
mengomunikasikan hasil berpikir mereka kepada orang lain, baik secara lisan maupun 
tulisan, maka mereka belajar sehingga menjadi jelas dan meyakinkan. 

Jika siswa mengemukakan pemikiran mereka disaat mereka memecahkan 
masalah, maka guru dapat mengetahui cara berfikir siswa, sehingga guru dapat merubah 
style pembelajaran untuk menyesuaikan dengan cara berpikir siswa. Pengetahuan guru 
mengenai pemikiran siswa adalah pedoman yang penting dalam merencanakan 
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pembelajaran yang efektif.  Guru dapat belajar tentang pemikiran siswa-siswa mereka 
melalui tulisan siswa dan juga kata-kata yang diucapkan oleh siswa.   

Sejumlah pakar mengemukakan beberapa pendapat tentang komunikasi 
matematik. Misalnya, Greenes dan Schulman (Saragih, 2007) mengemukakan bahwa 
komunikasi matematik merupakan: (1) kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan 
konsep dan strategi, (2) modal keberhasilan bagi siswa terhadap pendekatan dan 
penyelesaian dalam eksplorasi dan investigasi matematika, (3) wadah bagi siswa dalam 
berkomunikasi dengan temannya untuk memperoleh informasi, berbagi pikiran dan 
penemuan, curah pendapat, menilai dan mempertajam idea untuk meyakinkan yang lain. 

Sementara, Yeager, A dan Yeager, R. (2008) mendefinisikan komunikasi 
matematik sebagai kemampuan untuk mengomunikasikan matematika baik secara lisan, 
visual, maupun dalam bentuk tertulis, dengan mengunakan kosa kata matematika yang 
tepat dan berbagai representasi yang sesuai, serta memperhatikan kaidah-kaidah 
matematika. Orang tidak akan memahami konsep dan solusi suatu masalah matematika 
atau mungkin salah menafsirkannya jika konsep dan solusi itu tidak dikomunikasikan 
dengan menggunakan bahasa matematis yang tepat.  

Pendapat lain, dikemukakan oleh Franks dan Jarvis (2009), komunikasi 
mempunyai makna yang lebih luas, yaitu; meliputi diskusi dan menulis masalah serta 
gagasan yang dapat memberikan pengaruh positif pada ingatan dan pengembangan 
konsep serta kemampuan pemecahan masalah. Misalnya dalam diskusi kelompok, siswa 
berkomunikasi dengan teman sebaya dan gurunya ketika mereka mengorganisasikan 
dan memahami informasi. Mereka mengkritik pekerjaan mereka sendiri dan pernyataan 
teman-temannya untuk mengembangkan pemahaman matematika baru. 

Pengertian yang lebih luas tentang komunikasi matematik dikemukakan oleh 
Romberg dan Chair, yaitu: menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke 
dalam idea matematika; menjelaskan idea, situasi dan relasi matematik secara lisan atau 
tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar; menyatakan peristiwa sehari-
hari dalam bahasa atau simbol matematika; mendengarkan, berdiskusi, dan menulis 
tentang matematika; membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis, 
membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi; 
menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari 
(Saragih, 2007). 

Jika dicermati dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, 
kemampuan komunikasi matematik mencakup dua hal yakni kemampuan siswa 
menggunakan matematika sebagai alat komunikasi (bahasa matematika), dan 
kemampuan mengkomunikasikan matematika yang dipelajari.  

Pada proses pembelajaran matematika, siswa didorong untuk melewati empat 
langkah yang menggambarkan situasi matematika yang sebenarnya: (a) Bahasa natural, 
dimana para siswa diperbolehkan untuk menggunakan bahasa mereka sendiri; (b) 
bahasa utama/penting, tahap ini meliputi penggunaan istilah dalam model konkrit atau 
gambar; (c) membaca cepat, tahap ini memungkinkan siswa menggunakan beberapa 
kata-kata untuk merumuskan situasi matematika; (d) bahasa symbol, ini melibatkan 
penggunaan istilah dan simbol sebagai cara sederhana dan lebih lengkap untuk mencatat 
masalah-masalah matematika (Irons & Irons, 1989; dalam polla, 2009); (4) Hubungan 
antara istilah matematika dan ungkapan sehari-hari akan membantu siswa untuk 
mengaitkan istilah formal dan pengetahuan informal (Polla, 2009). Pembelajaran 
dengan pendekatan PMR mengakomodir ke-empat langkah proses pembelajaran 
matematika di atas. 
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Untuk mengukur kemampuan komunikasi matematik siswa, dapat digunakan 
pedoman penskoran yang disebut holistic scale yang di dikeluarkan oleh Maryland 
State Department of Education (1991). Holistic scale dimaksud berskala 5 dengan 
rincian sebagaimana diitampilkan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1.  Pedoman Pemberian Skor Soal Komunikasi Matematik 

Respon Siswa terhadap Soal Skor 
Menggunakan bahasa matematik (istilah, simbol, tanda, dan/atau representasi) dengan 
sangat efektif, akurat, dan teliti, untuk menjelaskan operasi, konsep dan proses. 4 

Menggunakan bahasa matematik (istilah, simbol, tanda, dan/atau representasi) dengan 
sebagian efektif, akurat, dan teliti, untuk menjelaskan operasi, konsep dan proses. 3 

Menggunakan bahasa matematik (istilah, simbol, tanda, dan/atau representasi) tetapi 
sangat kurang efektif, akurat, dan teliti, untuk menjelaskan operasi, konsep dan proses. 2 

Ada usaha tetapi jawabannya salah. 1 
Tugas dan topik tidak dikerjakan, tidak terbaca, kosong atau tidak cukup untuk diberi 
skor. 0 

 
2. Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 
 Pendidikan Matematika Realistik (PMR), mulai dikembangkan di Indonesia 

sekitar tahun 2000. PMR diadaptasi dari Realistic Mathematics Education (RME) yang 
dikembangkan di Belanda sejak tahun 1970-an oleh Institut Freudenthal. RME sangat 
dipengaruhi oleh pandangan Hans Freudenthal yaitu ‘mathematics must be connected to 
reality and mathematics as a human activity ’. Pertama,  matematika harus dikaitkan 
dengan realita. Ini berarti matematika harus dekat dengan anak dan relevan dengan 
kehidupan nyata sehari-hari.  Kedua, matematika sebagai aktivitas manusia berarti 
manusia harus diberikan kesempatan untuk menemukan kembali  ide dan konsep 
matematika dengan bimbingan orang dewasa (guide reinvention) (Gravemeijer, 1994).  
Upaya ini dilakukan melalui penjelajahan berbagai situasi dan persoalan-persoalan 
“realistik”.  Realistik dalam hal ini dimaksudkan tidak mengacu pada realitas tetapi 
pada sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa (Slettenhaar, 2000).  Prinsip penemuan 
kembali dapat diinspirasi oleh prosedur-prosedur pemecahan informal, sedangkan 
proses penemuan kembali menggunakan konsep matematisasi. 

2.1 Karakteristik PMR  
Secara umum PMR mengkaji: mengapa materi itu perlu diajarkan, bagaimana 

siswa belajar matematika, bagaimana topik-topik matematika seharusnya diajarkan, 
serta bagaimana menilai kemajuan belajar siswa. Mengacu pada bidang kajian ini, 
terutama yang berkaitan dengan disain instruksional,  Gravemeijer (1994) 
mengemukakan tiga prinsip utama dari PMR yaitu penemuan (kembali) secara 
terbimbing (guided reinvention), fenomena didaktik (didactical phenomenology), dan 
pemodelan (emerging models). Dari tiga prinsip utama PMR ini, muncullah lima 
karakteristik PMR, yaitu; 

1) Menggunakan  masalah kontekstual.  
Menggunaan masalah kontekstual yang ada kaitan dengan kehidupan siswa 

ataupun yang riil dalam pikiran siswa, akan memicu hasrat dan kesediaan siswa untuk 
memecahkannya, sehingga siswa dapat berkontribusi dalam pembelajaran. Dengan 
demikian siswa mempunyai pengalaman belajar, dengan kata lain matematika 
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diperoleh siswa tidak karena diberi tahu tetapi melalui pengalaman, sehingga 
matematika akan lebih melekat pada pikirannya.  
 Perlu diingat bahwa konteks tidak perlu harus selalu berupa situasi nyata dalam 
kehidupan sehari-hari, tetapi dapat juga berupa situasi fantasi. Yang lebih penting di sini 
adalah agar siswa dapat menempatkan dirinya di dalam konteks, dan konteks itu sendiri 
dapat diorganisir secara matematis. Secara lebih rinci, de Figueiredo (dalam Fauzan, A., 
2008) mengatakan bahwa konteks dalam RME haruslah: dapat dibayangkan dengan 
mudah, dapat dikenal, dan situasinya menarik; berhubungan dengan dunia siswa 
(familiar); menghendaki pengorganisasian secara matematis (progressive 
mathematization), dimulai dengan pengetahuan informal siswa; tidak terpisah dari 
proses pemecahan masalah/soal, melainkan harus dapat membantu sampai ke 
penyelesaian yang dituju. 

2) Menggunakan model, situasi, skema dan symbol-simbol. 
 Penggunaan model, situasi, skema dan symbol-simbol menekankan pada  
penyelesaian secara informal sebelum menggunakan cara formal atau rumus. 
Penggunaan model berfungsi untuk menjembatani jurang antara pengetahuan 
matematika non-formal dan matematika formal siswa. Siswa mengembangkan  model 
tersebut dengan menggunakan model-model matematika (formal dan non-formal) yang 
telah diketahuinya dengan menyelesaikan soal kontekstual dari situasi nyata (real) yang 
sudah dikenal siswa sehingga ditemukan model dari (model of) dalam bentuk informal, 
kemudian diikuti dengan menemukan model untuk (model for) dalam bentuk formal. 
Akhirnya siswa mendapatkan penyelesaian masalah  dalam bentuk pengetahuan 
matematika yang standar. 

3) Menggunakan kontribusi siswa (sumbangan pemikiran dari siswa ). 
Penggunaan kontribusi siswa dalam pembelajaran mengakibatkan siswa dapat 

membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif, artinya siswa memproduksi 
sendiri dan menkonstruk sendiri (yang mungkin berupa algoritma, atau strategi 
penyelesaian siswa), sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika 
informal  menuju matematika formal.  

4) Menggunakan metode interaktif dalam belajar matematika.  
 Pembelajaran dengan metode interaktif ini memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk melatih komunikasi matematis mereka. Siswa belajar bagaimana 
memberikan respon,  menjelaskan, dan menuliskan ide-ide matematik tentang konsep 
konsep matematika yang mereka pelajari. Siswa juga dilatih mendengarkan atau 
menyimak penjelasan teman-teman mereka. Dengan demikian diharapkan keuntungan 
ganda dapat diperoleh siswa yaitu berkomunikasi untuk mempelajari matematika, dan 
mereka belajar untuk berkomunikasi secara matematika, seperti yang dikemukakan oleh 
NCTM (2000). 

5) Mengaitkan sesama topik dalam matematika.  
Matematika harus dipandang sebagai suatu kesatuan, karena antara topik/konsep 

yang satu dengan topik/konsep lainnya mempunyai keterkaitan. Karena itu, dalam 
pembelajaran matematika, siswa harus mendapatkan kesempatan untuk mengasah 
kemampuan mereka dalam melihat keterkaitan antar konsep. Jika siswa dapat 
memahami dan menjelaskan kaitan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya 
maka akan mempermudah mereka dalam melakukan pemecahan masalah, yang 
merupakan tujuan utama dari pembelajaran matematika. 
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Proses pengembangan konsep  dan  ide-ide matematika yang dimulai  dari  dunia 
nyata, mematematisasikannya dan merefleksikan, kemudian membawanya kembali ke 
dunia nyata. Dengan kata lain, pengembangan konsep-konsep dan ide-ide matematika 
berawal dari dunia nyata, dan pada akhirnya kita juga perlu untuk merefleksikan hasil-
hasil yang diperoleh dalam matematika kembali ke alam nyata. Proses ini oleh De 
Lange (1987, dalam Suharta, I.G.P., 2008) disebut sebagai matematisasi konseptual. 

Pada PMR, proses penyelesaian soal kontekstual dilakukan dengan 
menggunakan model. Pemodelan berfungsi menjembatani jurang antara pengetahuan 
matematika tidak formal dan matematika formal dari siswa. Pada mulanya siswa 
memecahkan soal-soal kontekstual dengan menggunakan model pemecahan yang 
informal (model of), dimana mereka menggunakan bahasa mereka sendiri dalam 
memecahkan soal-soal tersebut. Proses ini disebut horizontal matematisasi (Treffers, 
1987 dalam Fauzan, 2008).  Setelah beberapa waktu, yaitu setelah siswa familiar 
dengan proses-proses pemecahan yang serupa (melalui simplifikasi dan formalisasi), 
maka salah satu pemecahaan yang dikemukakan siswa akan berkembang menjadi model 
yang  formal (model for), yang menggunakan bahasa lebih formal, dan diakhir proses 
siswa akan menemukan suatu algoritma. Proses yang dilalui siswa sampai mereka 
menemukan algoritma disebut vertikal matematisasi.  

C. SIMPULAN DAN SARAN 
Komunikasi matematik dipahami sebagai alat bantu dalam transmisi 

pengetahuan matematika atau sebagai fondasi dalam membangun pengetahuan 
matematika. Pemahaman itu dicapai berdasarkan  konsepsi guru mengenai komunikasi 
matematik, praktek mengajar mereka, dan dalam proses interaksi sosial di kelas, antar 
siswa dan antar senior serta guru mereka. Komunikasi matematik sudah seharusnya 
menjadi salah satu fokus dalam pembelajaran matematika saat ini, meingingat 
komunikasi matematika mempunyai peranan penting dalam setiap proses matematik. 
PMR merupakan pendekatan pembelajaran yang diduga sangat cocok diterapkan pada  
pembelajaran matematika untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematik 
siswa. 
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