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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Simpulan 
 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas,  maka  peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran di kelas VIII B SMP Negeri 9 Sukabumi pada materi 

geometri kubus dan balok berlangsung dengan cukup kondusif. Guru 

menggunakan beberapa metode konvensional yaitu belajar kelompok, 

ceramah dan latihan. Tidak terlihat kendala yang berarti pada pelaksanaan 

kegiatan belajar, hanya saja dalam praktiknya guru masih mendominasi 

kelas sehingga proses pembelajaran cenderung mendorong siswa untuk 

menghafal dan belum sepenuhnya berorientasi pada pembangunan 

pemahaman siswa. 

2. Kemampuan  Komunikasi  matematis  siswa  dengan  kemampuan  tinggi 

dapat dikatakan sangat baik dari kemampuannya dalam mengkomunikasikan 

ide-ide matematis ke dalam tiga aspek komunikasi matematis yaitu Aspek 

menulis (Written Text), aspek menggambar (Drawing) dan aspek ekspresi 

matematika (Mathematical Expression). Kemampuan komunikasi 

matematis siswa dengan kemampuan sedang dominan pada dua aspek saja, 

yaitu Aspek menulis dan aspek menggambar namun belum 

mengkomunikasikan ide matematis ke dalam ekspresi matematika dengan 

pemahaman yang baik. Sedangkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa dengan  kemampuan  rendah  juga dominan pada dua aspek, yaitu 

aspek menulis dan aspek menggambar dan terkategorikan  rendah  dalam  

mengekspresikan  ide  dan  gagasannya  ke dalam ekspresi matematika. 

3. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemampuan  komunikasi  matematis 

tertulis siswa diantaranya proses pembelajaran, sikap dan pemahaman siswa, 

serta pembiasaan atau pemberian soal-soal yang dapat mengukur 

kemampuan komunikasi matematis secara rutin.
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B. Saran 
 

1. Proses pembelajaran di dalam kelas hendaknya dirancang sedemikian rupa 

menggunakan model ataupun strategi yang bisa lebih memberikan peluang 

kepada  siswa  untuk  lebih  aktif    dan  berani  mengungkapkan  ide  dan 

gagasan yang dimilikinya, mengarahkan untuk membangun pemahaman 

siswa mengenai rumus volume dan luas permukaan bangun  ruang kubus 

dan  balok,  meliputi  kapan,  dimana  dan  bagaimana  menggunakannya. 

Selain   itu,   guru   bisa   memberikan   peran   dalam   mengembangkan 

kemampuan  komunikasi matematis siswa dengan memberikan  soal-soal 

yang memuat indikator komunikasi matematis secara rutin. 

2. Siswa  lebih  aktif,  berani  dan  terbuka  dalam  mengungkapkan  ide  dan 

gagasan matematis yang ada dalam pikirannya baik secara lisan maupun 

tulisan terlepas dari benar atau tidaknya gagasan yang dimilikinya. 

3. Penelitian  ini  hanya  sebatas  mendeskripsikan  kemampuan  komunikasi 

matematis siswa secara tertulis sehingga kesempatan untuk peneliti lain 

untuk  meneliti  kemampuan  kemampuan  komunikasi  matematis  siswa 

secara lisan dan tulisan dengan subjek yang berbeda dan lebih luas. 


