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Abstrak- Salah satu lima kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa setelah belajar mata 

pelajaran Matematika komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis sangat 

diperlukan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Kemampuan komunikasi matematis 

merupakan suatu kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide dan pemahaman matematika 

secara lisan ataupun tulisan dengan menggunakan simbol, bilangan, gambar, diagram, dan 

grafik. Tahap pada teori bruner akan membantu mengungkapkan ide-ide dan pemahaman dari 

siswa. Setiap siswa mempunyai komunikasi matematis begitu pula dengan siswa berkebutuhan 

autis. Namun, komunikasi matematis yang dipunyai siswa berkebutuhan autis belum sesuai. 

Hasil studi menyebutkan bahwa kemampuan komunikasi matematis masih jarang 

dikembangkan dan digunakan oleh siswa.  Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

kemampuan komunikasi matematis berdasarkan teori bruner siswa berkebututhan autis dalam 

pembelajaran matematika. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa berkebutuhan autis kelas IV di 

Sekolah Unggul Sakti Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan, observasi aktifitas siswa pada 

saat pembelajaran matematika dan wawancara langsung.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

siswa berkebutuhan autis pada pembelajaran matematika cenderung tidak mampu dalam 

mengekspresikan pemahaman matematikanya dalam komunikasi matematis. Oleh karena itu, 

guru mata pelajaran matematika khususnya guru yang mengajar di kelas IV Unggul Sakti, 

hendaknya dapat mempelajari dan memahami kondisi siswa berkebutuhan Autis terutama 

tentang kemampuan komunikasi matematis.  

 

Kata kunci : kemampuan komunikasi matematis, Teori Bruner, Siswa berkebutuhan Autis  

 
I. PENDAHULUAN 

Secara global lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah mempunyai banyak tantangan. 

Tantangannya adalah semakin banyak peserta didik yang harus dididik dan banyak pula tingkah laku anak 

didik yang harus diperbaiki. Sumber daya manusia yang berkualitas harus dipersiapkan agar mampu 

berkompetisi dalam masyarakat. Demikian juga membentuk nilai-nilai pada kelompok sosial di 

masyarakat yang biasanya mendapat perlakuan setara dengan kelompok sosial lain.  

Aktivitas keseharian anak banyak yang berhubungan dengan matematika. Misalnya saat seorang 

anak diminta tolong oleh siapa saja untuk membelikan sesuatu dan menghitung kembali uang 

kembaliannya. Tanpa sadar sebenarnya mereka sudah melakukan konsep pengurangan. Konsep tersebut 

terkadang tidak mereka pelajari bahkan belum mereka pelajari di sekolah. Saat mereka ingin belanja 

mereka mengerti memegang uang berapa dan belanja berapa serta kembaliannya berapa. Kejadian 

tersebut terjadi secara alamiah pada anak yang belum menginjak di jenjang sekolah dasar dan 

kemampuan ini diperoleh karena adanya komunikasi dalam keluarga dan lingkungannya. 

Anak sudah melakukan komunikasi dalam keseharian mereka misalnya ketika bermain, berbelanja 

dan sebagainya. Mereka berkomunikasi dengan orang tua, guru dan teman sebayanya, itulah komunikasi 

mereka yang bebas atau tidak begitu formal. Ketika mereka duduk di jenjang Sekolah Dasar mereka 

berkomunikasi dengan teman sebaya dan guru. Komunikasi yang lebih baik akan mereka pelajari di 

sekolah. 

Kejadian alamiah di atas bukan pada anak yang normal saja. Anak yang tipe autis juga mengalami 

kejadian tersebut. Autis secara definisi ialah suatu kondisi yang mengenai seseorang sejak lahir atau pun 

saat masa balita yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi normal. 

Walau anak autis tersebut cenderung kurang bisa berkomunikasi dengan baik namun mereka mengalami 

kejadian alamiah untuk berhitung. Kejadian alamiah tersebut akan terus terbawa sampai mereka 

bersekolah. Saat sekolah itu lah saatnya mereka belajar untuk menumbuhkan komunikasi yang lebih baik. 

Di sekolah ada guru yang mendidik mereka dalam pembelajaran dan berkomunikasi. Nilai penting 

yang harus diketahui oleh guru adalah setiap siswa atau anak didik mempunyai hak untuk mendapatkan 
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pendidikan yang baik dan berkualitas yang sesuai dengan kurikulum nasional. Pelayanan pendidikan saat 

siswa berada di kelas bersama dengan teman seusianya salah satu contoh hak yang didapatkan siswa. 

Dalam proses pembelajaran, pengembangan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan guru 

dan sesama siswa yang dilandasi dengan saling menghargai. Kebiasaan-kebiasaan untuk bersedia 

mendengar dan menghargai pendapat rekan-rekan sesama siswa seringkali kurang mendapat perhatian 

oleh guru, karena dianggap sebagai suatu hal rutin yang berlangsung saja pada kegiatan sehari-hari dalam 

proses pembelajaran. Padahal kemampuan ini tidak dapat berkembang dengan baik begitu saja, akan 

tetapi membutuhkan latihan-latihan yang terbimbing dari guru.  

Pembelajaran terjadi pada semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran matematika. Siswa 

tingkat apa pun pasti mengikuti kegiatan belajar mengajar dan tak terkecuali siswa berkebutuhan autis. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai 

peran penting dari berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat pun di 

landasi oleh perkembangan matematika sehingga untuk menguasai penciptaan teknologi di masa depan 

diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

Menurut Bruner (dalam Widyastuti,2010) belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-

konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari, serta mencari 

hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu. Siswa harus dapat menemukan 

keteraturan dengan cara mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan dengan pengetahuan yang sudah 

dimiliki siswa. Dengan demikian siswa dalam belajar, haruslah terlibat aktif mentalnya agar dapat 

mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan. Ini menunjukkan 

bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat 

anak. Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan 

masalah yang sesuai dengan lingkungannya atau yang ia temukan di kesehariannya. Dengan mengajukan 

masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. 

Anak autis membutuhkan penanganan khusus dalam pembelajaran khususnya matematika. Karena 

salah satu hakikat matematika yang bersifat abstrak. Kesulitan tersebut dapat berdampak negatif di kelas 

karena anak tersebut nantinya sulit mengikuti pelajaran selanjutnya. 

Kesulitan di dalam kelas tersebut terkadang diselesaikan ketika anak mengikuti program inklusi. 

Karena tidak seperti anak normal, anak autis harus diberikan perlakuan yang khusus. Perlakuan tersebut 

adalah inklusi seperti pendekatan dan pembelajaran yang lebih dekat. Di program inklusi tersebutlah anak 

tersebut tahu dimana dan bagian mana yang sulit atau seorang guru tahu dimana letak kesulitan anak 

tersebut. 

Sehingga komunikasi anak autis bisa sedikit diatasi dengan adanya program tersebut. Jika anak 

tersebut bisa berkomunikasi dengan baik maka apa pun yang kita tanya bisa dijawabnya. Atau apa pun 

yang kita katakan mungkin anak tersebut mampu membantahnya. Otomatis anak tersbut mempunyai 

pendapat yang menurutnya benar termasuk pendapat saat anak tersebut dalam proses pembelajaran 

terutama matematika. Anak tersebut mampu mengungkapkan idenya dan solusi dari masalah yang ia 

temukan saat pembelajran. 

Berdasarkan obeservasi awal yang dilakukan oleh penulis, penulis melakukan sedikit wawancara 

dengan kepala Sekolah Berkebutuhan Khusus Autis Unggul Sakti Kota Jambi. Berdasarkan keterangan 

dari kepala sekolah tersebut bahwa disekolah ini membimbing atau mengajarkan anak berkebutuhan autis 

untuk mampu berkomunikasi dan bisa masuk kesekolah biasa. Tujuannya agar anak berkebutuhan autis 

ini tidak merasa terasing. Setelah mendapat dan bimbingan dan terapi siswa tersebut akan pandai 

berkomunikasi. Jika anak tersebut sudah pandai dan memenuhi kategori bisa bergabung dengan kelas 

biasa maka anak tersebut akan dimasukan ke sekolah biasa dengan catatan tetap didampingi oleh guru 

pembimbingnya.  

Di kelas biasa siwa berkebutuhan autis mengikuti pelajaran yang sama dengan anak lainnya 

termasuk pelajaran matematika. Pada saat pemblajaran matematika tersebut anak berkebutuhan autis ini 

akan terlihat kemampuannya dalam kemunikasi matematis. Pada pembelajran banyak teori yang 

digunakan oleh guru salah satunya teori Bruner ini. Dalam teori Bruner ini mengemukakan proses belajar 

anak yang melewati 3 tahap. Dan tiap tahap tersebut memenuhi indikator pada kemampuan komunikasi 

matematis. Tahap tesebut bisa memancing kemampuan komunikasi matematis 

Maka dari itu penulis mengambil judul “Analisis Kemampuan  Komunikasi Matematis 

Berdasarkan Teori Bruner Pada Pembelajaran Matematika Siswa Autis di Sekolah Unggul Sakti “. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka rumusan masalah penelitian ini aalah bagaimana 

komunikasi matematis berdasarkan teori bruner dalam pembelajaran matematika siswa autis. Enan tujuan 

penelitian ini adalah mengetahu komunikasi matematis berdasarkan teori bruner dalam pembelajaran 

matematika siswa autis. Dan manfaat penelitian ini adalah (1) sebagai sumbangan informasi tentang 
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kemampuan komunikasi matematis siswa autis berdasarkan teori bruner proses pembelajaran , (2) sebagai 

bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian yang berkaitan dengan komunikasi matematis pada 

siswa autis, (3) untuk memudahkan komunikasi dengan siswa autis pada saat pembelajaran matematika. 

(4) memberi masukan pada pendidik agar dapat mengembangkan komunikasi matematis siswa autis. 

 

 

II. METODE PENELTIAN 

Penelitian jenis ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metodologi pendekatan 

penelitian deskritif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang banyak digunakan dalam dunia 

pendidikan terutama dalam bidang penelitian psikologi pendidikan. Menurut Djunaidi (2012:29) 

penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memberikan uraian mengenai fenomena atau gejala 

sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan fenomena tersebut secara jelas Hal yang dideskripsikan 

dalam penelitian ini adalah komunikasi siswa autis dalam pembelajaran matematika dari subjek 

penelitian. Pendeskripsian ini ditelusuri melalui pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dalam 

menyelesaikan pembelajaran matematika yaitu dengan mengamati tahap-tahap teori belajarBruner. Selain 

itu, pendeskripsian ini juga dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur kepada subjek penelitian. 

Ungkapan-ungkapan yang disampaikan berupa kata-kata, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Maka 

penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. 

Menurut Lofland (Moleong, 2010:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah 

wawancara peniliti dengan kepala Sekolah Autis Unngul SaktiSubjek dalam penelitian ini adalah siswa 

berkebutuhan autis kelas IV SD Unggul Sakti. Siswa autis tersebut yang sudah layak masuk ke kelas 

dalam pembelajaran. Sebelum layak mask kelas atau bergabng dengan iswa normal lainnya siswa 

berkebutuhan autis tersebut sudah diterapi sebelumnya dan dapat bimbingan inklusi. Mereka mampu 

berkomunikasi maka dari itu tujuan penulis ingin melihat komunikasi matemtais siswa autis tersebut 

dalam pembelajaran matematikanya. Subjek tersebut sebanyak 3 siswa kelas IV SD Unggul Sakti 

sehingga nantina hasil yang didapat akan menggambarkan komunikasi matematis siswa berkebtuhan autis 

sebenarnya. bahwa instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena peneliti 

merupakan pengumpul data melalui pengamatan dan wawancara mendalam. Sedangkan instrumen 

pendukung dalam penelitian ini meliputi observasi pembelajaran matematika di kelas dan mengamati 

kemampuan komunikasi matematisnya. 

Subjek dalam penelitian ini sudah terlihat bahwa yang akan menjadi subjek adalah siswa 

berkebutuhan autis. Jadi, pemilihan subjek ini peneliti bertanya kepada Kepala Sekolah Berkebutuhan 

Khusus Autis jumlah siswa berkebuthan autis disetiap kelasnya. Selanjutnya peneliti ingin mengambil 

siswa berkebutuhan autis kelas VI SD. Kelas VI SD tersebut sudah mengikuti Ujian Nasional 

kemungkinan untuk pertemuan selanjutnya siswa kelas VI tersebut tidak masuk kelas lagi. Dan akhirnya 

kepala sekolah menawarkan siswa autis berkebutuhan autis kelas IV SD karena dengan alasan siswa kelas 

IV ini masih melakukan proses pembelajaran disekolah dan jumlah siswa tersebut cukup utnuk 

melakukan penelitian. Siswa Kelas IV SD yang berkebutuhan autis tersebut hanya berjumlah tiga siswa. 

Di pilih tiga siswa tersebut alasan lainnya karena siswa tersebut sudah mampu berkomunikasi dengan 

baik menurut kategori lalu siswa tersebut mengikuti program inlusi itu artinya siswa tersebut sudah 

mampu untuk bergabung dengan siswa SD yang tidak berkebutuhan autis lainnya. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen lembar observasi.  Lembar 

observasi tersebut berupa lembar yang akan dicocokan ke subjek. Indikator pada lembar observasi 

tersebut sama hanya saja nanti pada pelajaran materi berbeda. Lembar observasi tersebut disusun 

berdasarkan indikator dari kemampuan komunikasi. Lembar observasi tersebut di pegang oleh peneliti 

dan salah satu guru di temapa penelitian. Data yang diperoleh dari lembar observasi 2 akan digunakan 

untuk triangulasi data yang diperoleh dari lembar observasi 1. 

Pedoman wawancara dimaksud untuk membimbing peneliti dalam mengungkap proses interksi siswa 

ketika subjek dalam pembelajaran. Pedoman wawancara hanya membimbing peneliti agar materi 

wawancara tetap terfokus pada permasalahan yang ingin diungkap. Dalam pelaksanaannya peneliti dapat 

mengembangkannya sesuai dengan kondisi yang sedang dialami saat itu, tetapi masih tetap mengacu pada 

pedoman wawancara. Data hasil wawancara berupa transkrip wawancara. Transkrip tersebut berisi 

pertanyaan-pertanyaan peneliti dan jawaban subjek dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. 

Berdasarkan transkrip tersebut, data tentang kemampuan matematis siswa autis dalam pembelajaran 

matematika. 

Pada penelitian ini uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan 

dengan triangulasi waktu, yaitu menggunakan pengulangan wawancara, yakni mencari kesesuaian data 



 ISBN. 978-602-73403-0-5 

 

 

 

1188 

 

yang bersumber dari dua masalah yang setara pada waktu yang berbeda. Untuk itu mempertanggung 

jawabkan kredibilitas dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi, membuat catatan setiap 

tahapan penelitian dan dokumentasi yang lengkap, melakukan pentranskripan segera setelah melakukan 

pengambilan data hal ini dilakukan agar unsur-unsur subyektifitas peneliti tidak ikut mengintervensi data 

penelitian dan melakukan pengecekan berulang kali terhadap rekaman suara, video, lembar observasi dan 

transkrip wawancara agar diperoleh hasil yang sahih. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil instrumen pengumpulan data untuk mengungkapkan komunikasi matematis siswa autis 

berdasarkan teori bruner dalam pembelajaran matematika. Adapun subjek yang akan diteliti berada di 

kelas IV Sekolah Dasar Unggul Sakti dengan bimbingan inklusi dari Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus 

Autis Unggul Sakti. Lembar observasi ini sudah divalidasi oleh ahli pendidikan, maka lembar observasi 

ini telah valid dan dapt digunakan untuk mengetahui komunkasi matematis siswa autis kelas IV SD 

Unggul Sakti Kota Jambi. 

Selama proses validasi lembar observasi ini erjadi satu kali perbaikan. Menurut validator, pada 

materi atau pembelajarannya terlalu meluas lebih baik dsempitkan materinya dan pada indikator juga ada 

yang tidak masuk dan masuk pada taha pembelajaran teori bruner. Setelah dilakukan revisi terhadap 

lembar observasi tersebut barulah lembar observasi tersebut dinyatakan valid  dan dapat digunakan dalam 

penelitian. Instrumen pedoman wawancara yang ditulis pada penelitian ini disusun berdasarkan tahapan 

pembelajaran teori bruner dan indikator komunikasi matematis. 

Untuk mengetahui siswa berkebutuhan autis pada siswa tersebut peneliti bertanya kepada kepala 

Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus. Kepala sekolah tersebut menjelaskan jumlah siswa yang 

berkebutuhan khusus autis di sejkolah tersebut. Penulis tertarik mengambil kelas IV karena siswa 

berkebuthan autis kelas IV lebih banyak dari pada kelas lain. Jumlah siswa tersebut 3 siswa. Kepala 

sekolah juga memberi surat pernyataan bahwa siswa berkebutuhan autis kelas IV tersebut benar 

menyandang bekebtuhan khusus autis. 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jam pelajaran dan jam remedi. Jam pelajaran saat 

subjek tersebut bergabung dengan anak normal lainnya sedangkan di jam remedi adalah jam untuk subjek 

mengulang pelajarannya. Saat remedial subjek tidak gabung dengan anak normal lainny tetapi sesama 

anak berkebutuhan autis saja jadi kelas remedial tersebut terkadang 1 kelas berisi 2 subjek atau 3 subjek 

sekaligus. 

Berdasarkan kesepakaan peniliti dan guru pembimbingnya maka pada tanggal 21 Mei 3013 yang 

bertempat dikelas IV SD Unggul Sakti Jambi dilakukan observasi pertama terhadap ke 3 subjek. Dimana 

penelitian observasi ini melihat komunikasi matematis subjek berdasarkan teori bruner pada pembelajaran 

matematikanya. Pada tanggal 23 Mei 2013 peneliti sepakat untuk melakukan triangulasi pada proses 

pembelajaran dengan bertempat sama saat observasi pertama. Pada tanggal 8 Juni 2013 peneliti kembali 

meminta izin kepada pembimbing subjek untuk melakukan wawancara pertama pada ke tiga subjek yang 

bertempat di ruang terapi atau remedial subjek. Dan selanjutnya subjek melakukan triangulasi atau 

wawancara ke-2 pada tanggaal 8 Juni 2013 yang dilakukan di tempat yang sama saat wawancara pertama. 

Pada tahap observasi pada pembelajaran terlihat bagaimana komunikasi matematis Aut1. Pada 

tahap enaktif, Aut1 hanya mampu memanipulasi benda dalam bentuk nyata. Ini juga terlihat saat proses 

wawancara. Jika diberi kesempatan untuk mejelaskan Aut1 terlihat kebingungan. Selajutnya Aut1 mampu 

menunjukan peristiwa atau benda yang ia temui disekelilingnya. Saat guru menjelaskan pun Aut1 tampak 

memperhatikan itu tanda Aut1 mendengar tentang matematika. Selanjutnya pada tahap ikonik Aut1 dapat 

menggambar apa yang ia temui disekelilingnya. Walau gambar tersebut tidak sempurna Aut1 mengerti 

apa yang ia gambarkan. Pada saat wawancara Aut1 deberi kesempatan untuk menggambar. Aut1 

menggambar sebuah dadu yang Aut1 anggap berbentuk kubus dan lemari yang Aut1 anggap berbentuk 

balok. Pada tahap enaktif ini Aut1 mampu mendengarkan penjelasan guru. 

Pada tahap simbolis guru menjelaskan lebih rinci sifat-sifat kubus dan balok, saat guru 

menjelaskan Aut1 sangat memperhatikan. Aut1 tergolong cepat menghapal ini terlihat saat wawancara 

Aut1 mampu membuat catatan sendiri tentang kubus dan balok. Aut1 tergolong siswa yang cepat 

menghapal, rajin dan patuh. Ini terbukti bahwa pada hasil nilai kenaikan kelasny Aut1 mendapat 

Rangking 11 di kelas IV SD Unggul sakti, kelas dimana Aut1 bergabung dengan anak SD Unggul Sakti 

lainnya. 

Pada tahap observasi dan wawancara pada pembelajaran terlihat bagaimana komunikasi 

matematis Aut2. Pada tahap enaktif, Aut2 hanya mampu memanipulasi benda dalam bentuk nyata. Jika 

diberi kesempatan untuk mejelaskan Aut2 terlihat kebingungan. Selajutnya Aut2 mampu menunjukan 
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peristiwa atau benda yang ia temui disekelilingnya. Saat guru menjelaskan pun Aut2 tampak 

memperhatikan itu tanda Aut2 mendengar tentang matematika. 

Selanjutnya pada tahap ikonik Aut2 dapat menggambar apa yang ia temui disekelilingnya. 

Walau gambar tersebut tidak sempurna Aut2 mengerti apa yang ia gambarkan. Ketika wawancara pun 

Aut2 mampu menggambar benda yang menurutnya berbentuk kubus dan balok. Saat itu Aut2 

menggambar daddu yang di anggapnya berbentuk kubus dan lemari yang di anggapny berbentuk 

balok.Pada tahap enaktif ini Aut2 mampu mendengarkan penjelasan guru. Dan yang terakhir pada tahap 

simbolis Aut2 mampu menghubungkan benda yang ia temui dengan bangun ruang balok dan kubus, 

selain itu Aut2 pun mampu menyatakan benda disekelilingnya yang berbentuk kubus dan balok lalu 

menggambarkan kubus dan balok. Pada tahap simbolis guru menjelaskan lebih rinci sifa-sifat kubus dan 

balok, saat guru menjelaskan Aut2 sangat memperhatikan. Karena Aut2 memperhatikan guru. Aut2 juga 

sudah bisa konsentrasi saat guru menjelaskan sehinggga saat wawancara Aut2 mampu untuk menggambar 

sebuah kubus beserta dengan sifat-sifatnya.  

Pada tahap observasi pada pembelajaran terlihat bagaimana komunikasi matematis Aut3. Pada 

tahap enaktif, Aut3 hanya mampu memanipulasi benda dalam bentuk nyata. Saat guru menjelaskan pun 

Aut3 tampak memperhatikan itu tanda Aut3 mendengar tentang matematika. Selanjutnya pada tahap 

ikonik Aut3 tidak dapat menggambar apa yang ia temui disekelilingnya.. Pada tahap ikonik ini Aut3 

mampu mendengarkan penjelasan guru. Dan yang terakhir pada tahap simbolis Aut3 hanya mampu 

menghubungkan benda yang ia temui dengan bangun ruang balok dan kubus. Dan hanya mampu menulis 

apa yang dia ingat saja. 

Komunikasi matematis siswa berkebutuhan autis terlihat pada hasil penelitian dan pembahasan. Siswa 

tersebut memang sudah mampu bergabung di Sekolah Dasar yang bergabung dengan anak lainnya. Itu 

menandakan mereka sudah bisa berkomunikasi. Tetpi pada komunikasi matematisnya siswa ini hanya 

terlihat mampu di beberapa indikator.  

Menurut peneliti solusi yang alternatif untuk meningkatkan komunikasi matematis adalah :  

1. Siswa berkebutuhan autis ini harus tetap berlatih dalam pembelajaran matematikanya. Di latih agar 

mereka terbiasa dengan hal-hal matematika. Selanjutnya sebagai guru pembimbing sebaiknya 

melakukan pendekatan siswa berkebutuhan autis ini lebih sering lagi. Misalnya mengajak anak 

berkebutuhan autis ini untuk bermain sehingga anak tersbut dapat berinteraksi dengan santai. 

2. Memberikan kesempatan kepada siswa berkebutuhan autis mencoba menjawab pertanyaan tanpa 

bimbingan guru pembimbingnya. 

3. Melatih siswa berkebutuhan autis agar berbicara di depan kelas. Menurut peneliti solusi ini agar 

membuat siswa tersebut tidak merasa cemas atau takut jika beraa ditengan keramaian. Atau dengan 

menjawab pertanyaan matematika didepan kelas agar ada komunikasi antara siswa dan pendengar. 

4. Memberi kesempatan kepada siswa berkebutuhan autis membentuk kelompok yan bergabung 

dengan anak lainnya pada saat pembelajaran matematika. Hal ini di tujukan agar informasi yang 

didapat siswa berkebutuhan autis ini tidak hanya dari guru mata pelajaran mau pun guru 

pembimbingnya tetapi juga dari teman sebayanya. 

5. Memberikan motivasi yang menarik kepada siswa berkebutuhan autis. Berhubungan komunikasi 

natematis sebaiknya dikonsentrasikan pada ketertarikan siswa tersebut. Mereka akan lebih 

termotivasi dengan hal menurut mereka menarik. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pada ketiga subjek ini, Aut1 Aut2 dan 

Aut3 sudah bisa berkomunikasi ini terbuksi bahwa mereka telah layak masuk dan gabung dikelas SD 

biasa. Aut1, Aut2 dan Aut3 mampu menjawab jika ada yang bertanya, (2) Pada setiap tahap teori bruner, 

tahap enaktif, ikonik dan simbolis, ketiga subjek ini dapat mendengarkan dengan baik apa yang 

disampaikan oleh gurunya. Ini terlihat saat pembelajaran Aut1, Aut2 dan Aut3 mendengar dan mengerti 

apa yang diperintahkan gurunya, (3) Pada tahap Enaktif Aut1, Aut2 dan Aut3 mampu memanipulasi 

objek dan mampu menunjukan benda-benda disekitarnya yang berbentuk kubus dan balok. Hanya saja 

pada subjek Aut3 sedikit lebih lambat jika menghubungkan benda sekitarnya dengan kubus dan balok. 

Aut3 masih Butuh bimbingan dan pengulangan yang lebih dari gurunya, (4) Pada tahap ikonik, Aut1 dan 

Aut2 mampu menggambar dan menyatakan bentuk yang Aut1 dan Aut2 temui di kehidupannya sehari-

hari. Aut3 sebenarnya mampu juga tetapi Aut3 masih lambat untuk berfikir. Perlu dipancing dulu 

bendanya baru mengerti. Aut1, Aut2 dan Aut3 memang lemah untuk soal menggambar, mereka 

menggambar dengan sebisa mereka, (5) Pada tahap simbolis, Aut1, Aut2 dan Aut3 mampu menggambar 

kubus dan balok walau tidak sempurna. Tetapi untuk subjek Aut3 menggambarnya sangat lama karena 
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masih butuh bimbingan. Aut3 tergolong agak lambat dari Aut1 dan Aut2 karena Aut2 berkebutuhan autis 

yang lumayan berat di banding Au1 dan Aut2. 

Adapun saran dari penulis, yaitu : (1) Kepada guru mata pelajaran matematika, hendaknya dapat 

terus mempelajari dan memahami kondisi siswa berkebutuhan khusus ini. Terutama tentang komunikasi 

matematis siswanya dalam proses pembelajaran matematika, sehingga guru dapat memberikan pelajaran 

dengan memancing agar berkomunikasi. Dengan demikian, siswa berkebutuhan autis ini tidak meras 

atkut jika berada ditengah keramaian dan bisa menjawab pertanyaan dengan suara yang lebih keras, (2) 

Setiap guru matematika hendaknya memberikan kesempatan siswa berkebutuhan autis untuk berbicara 

dala pembelajran matematika serta memberikan motivasi dan cara pengajaran yang menarik agar siswa 

ini termotivasi pula untuk belajar, (3) Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang kemampuan 

komunikasi matematis siswa berkebutuhan khusus agar diperoleh informasi yang lebih baik. 
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