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Abstrak
Tujuan dan rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan pembelajaran
matematika realistik berbantuan google classroom dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa.
Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 25
siswa yang di ambil dari jumlah populasi data dan dapat mewakili seluruh populasi dengan teknik
pengumpulan sampel yaitu teknik random sampling. Hasil dari penelitian ini di uji dengan uji korelasi
sederhana menghasilkan nilai F hitung sebesar 12.827 pada taraf sig 0.002 yang berarti signifikan. Dari
daftar distribusi F dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut (n-2) = 23 pada taraf nyata α = 0.05
diperoleh F tabel = 4.28. Maka disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dengan
ketentuan nilai F hitung > F tabel = 12.827 > 4.28 . Dengan diperoleh seperti itu maka peneliti
menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika realistik (PMR) dengan berbantuan google classroom
dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa.
Kata kunci: komunikasi, pembelajaran matematika realistik (PMR),google calssroom.
Abstrack
The purpose and problem formulation of this research is to find out whether realistic mathematics
learning assisted by google classroom can improve students' communication skills. This research method
is quantitative descriptive research. The sample in this study were 25 students who were taken from the
total population of data and could represent the entire population with the sample collection technique,
namely the random sampling technique. The results of this study were tested with a simple correlation test
resulting in the calculated F value of 12,827 at the sig level 0.002 which means significant. From the
distribution list F with dk numerator 1 and dk denominator (n-2) = 23 at the real level α = 0.05, obtained
F table = 4.28. Then it is concluded that there is a significant increase provided that the value of F count > F
table = 12.827 > 4.28. By obtaining this, the researchers concluded that realistic mathematics learning
(PMR) assisted by google classroom can improve students' communication skills.
Keywords: communication, realistic mathematics learning (PMR), google calssroom.
PENDAHULUAN
Pendidikan matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sangat penting dan
bermanfaat dalam dunia pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perkembangan zaman
yang begitu pesat, pendidikan tidak lagi sulit untuk dimengerti dan dipelajari. Apalagi pelajaran
pendidikan matematika sedikit peminatnya dikarenakan dianggap sebagian besar para siswa merupakan
salah satu mata pelajaran di sekolah yang sulit dipahami dan tidak disukai oleh para siswa. Padahal
apabila kita dapat memahami konsep dari pembelajaran matematika tersebut dan fokus dalam belajar
maka matematika tersebut bukanlah suatu hal yang harus ditakuti melainkan sesuatu yang dapat
menumbuhkan semangat dalam belajar. Beberapa penyebab kesulitan belajar siswa yaitu pelajaran
matematika yang tidak ada kaitannya pada kehidupan sehari-hari, menyajikan pelajaran matematika yang
monoton, membuat anak-anak tidak senang belajar (Irawan, 2017). Maka perlu adanya komunikasi yang
cukup baik agar pembelajaran dapat di terlaksana dengan baik dan tercapainya tujuan tertentu.
Dengan adanya prinsip sebagian para peserta didik bahwa mata pelajaran matematika adalah
salah satu pelajaran yang menakutkan, karena di anggap matematika itu sulit untuk mengerti. Apalagi
yang ada dalam pikiran peserta didik matematika memiliki banyak rumus yang harus di hapal dan
matematika itu membosankan sehingga dapat membuat ngantuk peserta didik ketika guru sedang
menjelaskan pelajaran matematika. Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini dapat dilihat apakah
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dengan pembelajaran matematika realistik berbantuan google classroom dapat meningkatkan kemampuan
komunikasi siswa khususnya dalam pembelajaran matematika.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan pengambilan sampel ialah
menggunakan teknik simple random sampling. Sampel penelitian ini ialah sebanyak 50 orang yang di
ambil dari populasi data yang dapat mewakili seluruh populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan
tes essay sebanyak 5 butir soal.
Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yakni satu variabel independen (bebas) yaitu X1
(komunikasi), dan satu variabel dependen (terikat) yaitu Y (pembelajaran matematika realistik).
Hubungan antara variabel tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:
X1
X 1 = kemampuan komunikasi siswa

Y
Y = pembelajaran matematika realistik (PMR)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk membuktikan apakah ada peningkatan dan hubungan antara variabel bebas X 1
(komunikasi), dengan variabel terikat Y (pembelajaran matematika realistik) yang dilakukan dengan
menggunakan analisis uji korelasi sederhana. Dari hasil perhitungan diperoleh besarnya nilai
korelasi/hubungan (R) yaitu 0.598. dari uotput tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square)
sebesar 0.358, yang mengandung pengertian bahwa peningkatan variabel bebas (kemampuan komunikasi)
terhadap variabel terikat (pembelajaran matematika realistik) ialah sebesar 35,8%
Tabel 1. Koefisien determinasi
Summary Variabel X 1 terhadap Y
Model Summaryb
Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
1
,598a
,358
,330
9,88387
a. Predictors: (Constant), KOMUNIKASI
b. Dependent Variable: PMR

Tabel 2.
Signifikansi hubungan kemampuan komunikasi siswa terhadap pembelajaran matematika realistik (PMR)
Summary Variabel X 1 terhadap Y
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of Squares
1253,110

ANOVAa
df
1

Mean Square
1253,110

2246,890

23

97,691

3500,000

24

F
12,827

Sig.
,002b

a. Dependent Variable: PMR
b. Predictors: (Constant), KOMUNIKASI

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai F hitung = 12.827 dengan tingkat signifikasi
sebesar 0,002 < 0.05. maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel pembelajaran
matematika realistik atau dapat dikatakan ada peningkatan kemampuan komunikasi (X) terhadap variabel
pembelajaran matematika realistik (Y).
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Tabel 3. Uji signifikansi koefisien regresi sederhana
Koefisisen regresi peningkatan Variabel X 1 terhadap Y
Coefficientsa
Model
1

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
(Constant)

KOMUNIKASI
a. Dependent Variable: PMR

12,808

11,120

,581

,162

Standardized
Coefficients
Beta
,598

t

Sig.

1,152

,261

3,582

,002

Diketahui nilai connstant (a) sebesar 12.808, sedangkan nilai kemampuan komunikasi
(b/koefisien regresi) sebesar 0.581, sehingga persamaan regresinya dapat dirulis sebagai berikut:
Y=a+bX
Y = 12.808 + 0.581X
Maka dapat disimpulkan koefisien regresi X sebesar 0.581 mrnyatakan bahwa setiap penambahan 1%
nilai kemampuan komunikasi, maka nilai PMR bertambah besar 0.581. kofisien regresi tersebut bernilai
polsitif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah peningkatan variabel X terhadap variabel Y adalah positif.
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai uji korelasi sederhana menghasilkan F hitung sebesar
12.827 pada taraf sig 0.002 yang berarti signifikan. Dari daftar distribusi F dengan dk pembilang 1 dan dk
penyebut (n-2) = 23 pada taraf nyata α = 0.05 diperoleh F tabel = 4.28. Dengan demikian nilai F hitung > F
tabel . Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan komunikasi siswa (X 1) melalui
pembelajaran matematika realistik (Y) berbantuan google calssroom.
KESIMPULAN
Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 Terdapat peningkatan kemampuan komunikasi siswa (X 1) melalui pembelajaran matematika
realistik (Y) berbantuan google calssroom yang dapat dilihat hasilnya ialah : F hitung > F tabel =
12.827 > 4.28.
Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka berikut ini merupakan saran yang perlu mendapat
perhatian dari berbagai pihak yaitu sebagai berikut:
 Kepada peneliti lanjutan, sebaiknya melakukan penelitian dilakukan sesuai dengan materi yang
sedang di ajarkan dan ingin diujikan sesuai dengan pelajaran yang sedang berlangsung.
 Kepada peneliti lanjutan, sebaiknya ketika melakukan penelitian dilakukan dengan waktu yang
lebih banyak agar hasil yang di inginkan lebih lengkap dan akurat.
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