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ABSTRAK 

Komunikasi dalam pembelajaran matematika memiliki peranan penting yang harus dimiliki oleh 

setiap siswa dalam membentuk pengetahuan dan keterampilan matematika. Kenyataannya 

kemampuan komunikasi matematika siswa masih kurang. Salah satu penyebabnya adalah guru 

kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memunculkan ide-ide atau gagasan selama 

proses pembelajaran dan siswa kurang diberi kesempatan untuk mengkontruksi pengetahuannya 

sendiri dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, dengan kata lain pembelajaran lebih 

terpusat pada guru. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini dikembangkan suatu 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model LAPS-Heuristic. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui manakah yang lebih tinggi kemampuan komunikasi matematis yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan model LAPS-Heuristc dengan pembelajaran 

konvensional, untuk mengetahui manakah yang lebih baik disposisi matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan model LAPS-Heuristic dengan pembelajaran 

konvensional, dan untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara kemampuan komunikasi 

matematis dan disposisi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan model 

LAPS-Heuristic. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksprimen. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas X IPS SMA PASUNDAN 7 Bandung, 

subjek tidak dikelompokkan secara acak tetapi menerima subjek seadanya. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan komunikasi matematis dan disposisi 

matematis. Diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan komunikasi matematis yang memperoleh 

pembelajaran menggunakan model LAPSHeuristic lebih tinggi daripada yang menggunakan 

pembelajaran konvensional, disposisi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

menggunakan model LAPS-Heuristic lebih baik dari pada yang memperoleh pembelajaran 

konvensional dan terdapat hubungan atau korelasi antara kemampuan komunikasi matematis dan 

disposisi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan model LAPS-Heuristic.  

Kata kunci: Model LAPS-Heuristic, Kemampuan Komunikasi Matematika dan Disposisi Matematis  

ABSTRACT 

Communication in learning mathematics has an important role that must be had by every student in 

shaping mathematics knowledge and skills. In fact students' mathematical communication skills are 

still lacking. One reason is that teachers do not provide opportunities for students to come up with 

ideas or ideas during the learning process and students are not given the opportunity to construct 

their own knowledge and apply it in real life, in other words learning is more centered on the 

teacher. Based on this in this study developed a mathematical learning using the LAPS-Heuristic 

model. The purpose of this study was to find out which mathematical communication skills gained 

higher learning using the LAPS-Heuristc model with conventional learning, to find out which better 

mathematical disposition of students who obtained learning using the LAPS-Heuristic model with 

conventional learning, and to find out relationship or correlation between mathematical 

communication skills and mathematical disposition of students who obtain learning using the 

LAPSHeuristic model. The method used in this study is a quasi-experimental method. In this study, 

the population was class X IPS students of PASUNDAN 7 Bandung High School, subjects were not 
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randomly grouped but instead received modest subjects. The instruments used in this study were 

tests of mathematical communication skills and mathematical disposition. It was concluded that the 

mathematical communication skills that obtained learning using the LAPS-Heuristic model were 

higher than those using conventional learning, the mathematical disposition of students who 

obtained learning using the LAPS-Heuristic model was better than those who obtained conventional 

learning and there was a relationship or correlation between mathematical communication skills and 

mathematical disposition of students who obtain learning using the LAPS-Heuristic model.  

Keywords:  LAPS-Heuristic Model, Mathematical Communication Ability and Mathematical 

Disposition  

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan sarana yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Pentingnya 

pendidikan bagi manusia sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan kompetensi siswa 

dan untuk menemukan jati diri dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan upaya sadar 

yang dilakukan agar peserta didik atau siswa dapat mencapai tujuan tertentu. Suatu proses 

pendidikan bertujuan untuk menyiapkan generasi masa depan, oleh karena itu 

pelaksanaannya harus mengarah pada wawasan kehidupan yang akan datang.“Agar siswa 

dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan maka diperlukan wahana yang 

dapat digambarkan sebagai kendaraan Soedjadi (dalam Sutardi, 2011, hlm. 1).  

Menurut Ruseffendi (2006, hlm. 260) bahwa,“matematika adalah ratunya ilmu 

(Mathematics is the Queen of the Science), maksudnya antara lain ialah bahwa matematika 

itu tidak bergantung kepada bidang studi lain. Mengingat pentingnya untuk memahami 

bahwa matematika itu adalah ilmu struktur yang terorganisasi. Matematika itu tidak 

bergantung kepada bidang studi lain. Mengingat pentingnya untuk memahami bahwa 

matematika itu adalah ilmu struktur yang terorganisasi.”  

Adapun tujuan pembelajaran matematika di indonesia yang termuat dalam 

Permendiknas No 22 Tahun 2006 (Depdiknas, 2006) sebagai berikut:  

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam 

pemecahan masalah.  

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pertanyaan 

matematika.  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh.  

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah.  

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu memiliki rasa 

ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika.  

 Merujuk pada kurikulum standar yang telah dikembangkan oleh NCTM (2000) 

(National Council Of Teachers Of Mathematics), maka kompetensi yang dikembangkan 
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dalam pelajaran matematika meliputi kemampuan dalam materi matematika dan 

kemampuan doing math. Kemampuan dalam materi matematika disesuaikan dengan materi 

atau topik yang dibahas di kelas sesuai dengan jenjang kelas atau sekolahnya, sedangkan 

kemampuan doing math meliputi matematika sebagai pemecahan masalah (mathematic as 

problem solving), matematika sebagai komunikasi (mathematics as communication), 

matematika sebagai penalaran (mathematics as reasoning) dan koneksi-koneksi matematika 

(mathematical connections) dan representasi matematika (mathematical representation). 

Diperlukan sebuah teknik pembelajaran, prosedur, strategi, dan cara yang akurat untuk 

merubah pandangan siswa terhadap matematika, sehinga pelajaran matematika menjadi 

pelajaran yang tidak sulit, tidak menakutkan, tidak membosankan tetapi menjadi pelajaran 

yang sangat menyenangkan.  

Menurut Prayitno (dalam Hodiyanto, 2017, hlm. 11) bahwa, komunikasi matematis 

merupakan salah satu cara yang digunakan oleh siswa untuk mengutarakan dan 

mengartikan falsafah-falsafah matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk 

gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Pentingnya komunikasi matematika 

dikarenakan kemampuan komunikasi merupakan kemampuan yang sudah tergolong tingkat 

tinggi. Pada hasil survey yang dilakukan oleh Program for International Student Asesment 

(PISA) pada tahun 2009 pada kemampuan matematika, iptek, dan membaca secara 

menyeluruh, indonesia berada pada posisi 57 dan 65 negera yang mengikuti kegiatan 

tersebut. Kemampuan matematika yang dimiliki oleh siswa dalam memecahkan masalah, 

yang mencakup analisis data dan meliputi, mengkomunikasikan ide dan merumuskan ide 

yang dimilikinya kepada orang lain (Choridah, 2013, hlm. 196).  

Namun pada kenyataannya komunikasi matematis siswa belum seperti yang 

diharapkan. Ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (dalam Maulidia, 2018), 

kemampuan komunikasi belum berada dalam taraf kurang baik, bahwasannya tidak lebih 

dari 60% skor kemampuan komunikasi matematis kurang dari skor ideal. Hal ini dikarenakan 

kurangnya keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga pembelajaran yang 

cenderung berpusat pada guru menyebabkan respon siswa kurang terhadap pelajaran 

matematika. Kemudian kondisi yang sama terjadi dalam penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Rohaeti dan Wihatma (dalam Sutardi, 2011, hlm. 5) yang memperlihatkan bahwa, 

siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide matematis berada dalam kategori kurang sekali 

dan rata-rata kemampuan komunikasi matematis berada pada taraf kurang.  

Adapun indikator kemampuan komunikasi matematis menurut Sumarmo (dalam 

Hendriana, 2017, hlm. 62) sebagai berikut:  

a. Menyatakan benda-benda nyata, situasi, dan peristiwa sehari-hari ke dalam bentuk 

model matematika (gambar, tabel, diagram, grafik, ekspresi aljabar).  

b. Menjelaskan ide, dan model matematika (gambar, tabel, diagram, grafik ekspresi aljabar) 

ke dalam bahasa biasa.  

c. Menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang dipelajari.  

d. Mendengarkan, berdiskusi dan menulis tentang matematika.  

e. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi tertulis.  

f. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi.  
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 Selain permasalahan yang diuraikan di atas, kemampuan yang harus diperluas 

dalam pembelajaran matematika tidak hanya mencakup kemampuan kognitifnya saja tetapi 

harus mencangkup kemampuan afektif. Kurangnya percaya diri, kurangnya keinginan siswa 

dalam belajar matematika terlihat ketika dalam proses pembelajaran. Padahal sikap tersebut 

merupakan faktor yang dapat mendukung seseorang untuk dapat berpikir secara logis dan 

sistematis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Keadaan yang demikian dalam 

matematika dinamakan dengan disposisi matematis Karlimah (dalam Maulidia, 2018, hlm. 

7). Dalam pembelajaran matematika yang berkelanjutan, perilaku positif di atas akan 

membentuk suatu kebiasaan berpikir dan berperilaku positif terhadap matematika yang 

dinamakan disposisi matematis (mathematical disposition) yaitu: keinginan, kesadaran, 

kecenderungan, dan dedikasi yang kuat untuk berpikir dan melaksanakan kegiatan 

matematik (doing mathematic) dengan cara yang positif (Hendriana, 2017, hlm. 130).  

Seperti yang diungkapkan oleh Syaban (dalam Gustami, 2017, hlm. 3) bahwa, “pada 

saat ini daya disposisi siswa belum tercapai sepenuhnya. Hal tersebut antara lain karena 

pembelajaran cenderung berpusat pada guru yang menekankan pada proses prosedural, 

tugas latihan yang mekanistik, dan kurang memberi peluang kepada siswa.  

Hal yang telah dipaparkan di atas agar bisa terealisasikan maka guru harus dapat 

menggunakan strategi dengan model yang disinyalir bisa meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. “Model belajar akan mebahas bagaimana cara siswa belajar, 

sedangkan model pembelajaran akan membahas tentang bagaimana cara membelajarkan 

siswa dengan berbagai variasinya, sehingga terhindar dari rasa bosan dan tercipta suasana 

belajar yang nyaman dan menyenangkan. Salah satu model pembelajaran yang mungkin 

tepat untuk digunakan adalah LAPS-Heuristic. Yaitu masalah didefinisikan sebagai suatu 

persoalan yang tidak rutin, belum dikenal cara penyelesaiannya, kemudian dicari jalan 

masuk untuk mengetahui kunci untuk mencari dan berfungsi mengarahkan pemecahan 

masalah atau menemukan cara penyelesaian”. Adapun tahap-tahap model LAPS-Heuristic 

adalah: 1) Tahap Understand; siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk 

menanyakan apa masalah/permasalahannya?; 2) Tahap Plan; siswa membuat rencana 

penyelesaian dari masalah yang mereka tanyakan; 3) Tahap Solve; siswa mengerjakan 

rencana penyelesaian yang telah dibuat; 4) Tahap Check Back; siswa memeriksa kembali 

penyelesaian yang telah dikerjakan, apakah sesuai atau tidak.  

 “Berdasarkan uraian latar belakang di atas, bahwa penggunaan model 

pembelajaran LAPS-Heuristic dalam pembelajaran matematika diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi dan disposisi matematis siswa”. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Kemampuan 

Komunikasi dan Disposisi Matematis Siswa SMA melalui Model LAPS-Heuristic”.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manakah yang lebih 

tinggi peningkatan kemampan komunikasi matematis siswa yang menggunakan model LAPS-

Heuristic dari pada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional, untuk mengetahui 

manakah yang lebih baik disposisi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

menggunakan model LAPS-Heuristic dari pada siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional, dan untuk mengetahui korelasi antara kemampuan komunikasi dan disposisi 

matematis siswa dengan menggunakan model LAPS-Heuristic.  
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METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Kelompok eksperimen merupakan kelompok yang mendapatkan 

pembelajaran dengan model Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-Heuristic sebagai 

perlakuan sedangkan kelompok kontrol merupakan kelompok yang mendapatkan model 

pembelajaran konvensional atau pembelajaran biasa. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuasi eksperimen atau metode eksperimen semu. Menurut Ruseffendi 

(2010, hlm 52), bahwa pada kuasi eksperimen subjek tidak dikelompokan secara acak, 

tetapi peneliti menerima keadaan subjek seadanya.  

Dalam penelitian ini kelas eksperimen adalah kelas X IPS 1 dan kelas kontrol adalah 

kelas X IPS 2. Alasan memilih sekolah ini sebagai tempat penelitian adalah menurut 

informasi dari guru matematika di sekolah tersebut menyatakan bahwa kemampuan 

komunikasi dan disposisi matematis siswa masih dalam kualifikasi rendah, sehingga 

memungkinkan untuk dapat melihat peningkatan kemampuan komunikasi dan disposisi 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran LAPS-Heuristic dengan “peningkatan 

kemampuan komunikasi dan disposisi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran” 

konvensional. Setelah itu dilakukan terlebih dahulu uji coba instrumen, yang diuji cobakan 

yaitu instrumen peningkatan kemampuan komunikasi dan disposisi matematis siswa, setelah 

melakukan uji coba instrumen kemudian menganalisis hasil uji coba instrumen dengan 

menggunakan SPSS dan Ms-Excel, adapun rekapitulasi hasil uji coba instrumennya sebagai 

berikut:  

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen Kemampuan Komunikasi 

No. 

Validitas Reliabilitas IK DP 

Ket         
 Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket.  

1 0,699 Sedang 

0,866 Tinggi 

0,722 Mudah 0,222 Cukup Dipakai 

2 0,867 Tinggi 0,597 Sedang 0,417 Baik Dipakai 

3 0,869 Tinggi 0,403 Sedang 0,417 Baik Dipakai 

4 0,778 Tinggi 0,417 Sedang 0,222 Cukup Dipakai 

5 0,847 Tinggi 0,292 Sukar 0,417 Baik Dipakai 

  

Untuk uji coba instrumen disposisi matematis siswa itu berupa angket, kemudian angket itu 

disebar, setelah selesai kemudian dianalisis sama seperti instrumen kemampuan komunikasi 

yaitu menggunakan IBM SPSS 20.0 for Windows dan Ms-Excel dengan hasil semua 

pernyataannya itu valid dan memiliki reliabilitas yang sangat tinggi yaitu 0,948. Tabel 2. 

Reliabilitas Uji Coba Disposisi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

,948 30 
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 Rancangan untuk teknik analisis data ketika menganalisis hasil penelitian yaitu 

analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial dimana dalam statistik inferensial itu 

terdapat uji normalitas data, uji homogenitas, dan uji-t. Yang akan dianalisis menggunakan 

statistik deskriptif dan statistik inferensial yaitu tes kemampuan awal siswa atau pretes, teh 

akhir kemampuan komunikasi matematis siswa atau postes, melihat peningkatan 

menggunakan N-Gain, dan analisis angket disposisi matematis siswa.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Analisis Tes Kemampuan Awal Siswa (Pretest)  

Dari hasil analisis kemampuan awal matematis siswa dengan menggunakan SPSS 

20.0 for Windows didapatkan bahwa kemampuan matematis siswa mendapatkan nilai 

ratarata pada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 28,17 dan 27,50 dengan selisih 

nilai rata-ratanya adalah 0,67, sedangkan untuk nilai maksimun dan minimumnya tidak ada 

selisih karena nilainya sama yaitu 10 dan 45 untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan 

pada hasil analisis terlihat nilai simpangan baku untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

yaitu 10,042 dan 9,262 dengan selisih simpangan bakunya adalah 0,98. Dalam hasil analisis 

tes kemampuan awal matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal dan memiliki varians yang homogen. Sedangkan untuk uji kesamaan dua rerata (uji-

t) kedua kelas tersebut tidak berbeda secara signifikan.  

Analisis Tes Akhir Kemampuan Komunikasi (Posttest)  

Berdasarkan hasil analisis data statistik deskriptif dari hasil analisis postes, rata-rata 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 77,67 dan 70,33 dengan selisih nilai 

rataratanya adalah 7,34. “Sedangkan untuk nilai maksimum dan minimum pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah 95 dan 90, 60 dan 50 sehingga selisih dari nilai 

maksimumnya adalah 5 dan selisih nilai minimumnya adalah 10. Dan terlihat juga 

simpangan bakunya untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 9,444 dan 11,059 

dengan selisih simpangan bakunya -1.615. Dalam hasil analisis postes kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen.  

Analisis N-Gain  

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yaitu 

dengan menggunakan rumus indeks gain. Akan disajikan interpretasi skor indeks gain 

kemampuan komunikasi matematis seperti di bawah ini:  

Tabel 3. Hasil Skor Indeks Gain 

Interpretasi Indeks Gain Jumlah Siswa Kelas Eksperimen Jumlah Siswa Kelas 
Kontrol 

g > 0,70 13 7 

0,30 < g < 0,70 17 22 

g   0,30 0 1 

Rata-rata 0,68 0,59 

  

Berdasarkan hasil analisis perhitungan indeks gain pada Tabel 3 di atas, dapat 

dilihat bahwa untuk peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas 

eksperimen yang termasuk dalam interpretasi indeks gain tinggi sebanyak 13 siswa, yang 

termasuk dalam interpretasi sedang pada kelas eksperimen sebanyak 17 siswa. Sedangkan 
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pada kelas kontrol siswa yang termasuk pada interpretasi indek gain tinggi sebanyak 7 

siswa, yang termasuk pada interpretasi indeks gain sedang sebanyak 22 siswa, dan yang 

termasuk pada interpretasi indeks gain rendah pada kelas kontrol sebanyak 1 siswa. 

Kemampuan komunikasi matematis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terjadi 

peningkatan dengan rata-rata skor gain pada kelas eksperimen adalah 0,68 berinterpretasi 

sedang. Sedangkan skor indeks gain pada kelas kontrol adalah 0,59 berinterpretasi sedang. 

Untuk lebih jelas nya bisa dilihat dalam diagram batang N-Gain di bawah ini:  

 

Gambar 1. Diagram Batang N-Gain Kemampuan Komunikasi Matematis 

Analisis Disposisi Matematis Siswa  

Berdasarkan hasil analisis data statistik deskritptif yang terdapat pada analisis 

disposisi, diperoleh nilai maksimum dan minimum yang berbeda pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol adalah 116,39 dan 98,21 dengan selisih 18.18 dan nilai minimumnya adalah 

61,78 dan 57,82 dengan selisih 3.96. Sedangkan selisih dari rata-rata kedua kelas adalah 

3,4792 dan selisih simpangan baku kedua kelas adalah 2,23027. Dalam hasil analisis 

disposisi matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal dan 

memiliki varians yang homogen. Sedangkan untuk uji perbedaan dua rerata (uji-t) karena 

diperoleh signifikansi (sig.2-tailed) dengan uji-t adalah 0,080. “Karena setengah dari 0,080 

adalah 0,04 sehingga taraf signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima. Sehingga 

dapat disimpulkam bahwa Disposisi Matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan model LAPS-Heuristic lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran 

biasa atau konvensional.  

Analisis Korelasi Tabel 4. Hasil Uji Korelasi 

 Correlations    

 
 

Kemampuan 
Komunikasi Matematis 

Disposisi Matematis 

Kemampuan Komunikasi 
Matematis 

Pearson 
Correlation 

1 ,958** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

N 30 30 

Disposisi Matematis Pearson 
Correlation 

,958** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

N 30 30 

  

0 , 54 
0 , 56 
0 , 58 
0 , 6 

0 , 62 
0 , 64 
0 , 66 
0 , 68 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

N - Gain 
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 Berdasarkan hasil uji korelasi pada Tabel 4 di atas, antara kemampuan komunikasi 

dan disposisi matematis siswa untuk kelas yang mendapat perlakuan menggunakan model 

LAPS-Heuristic yaitu kelas eksperimen didapatkan taraf signifikannya adalah 0,000 karena 

0,000 lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima. Itu artinya dapat kita simpulkan bahwa ada 

hubungan (korelasi) antara kemampuan komunikasi dan disposisi matematis siswa yang 

mendapatkan perlakuan menggunakan model LAPS-Heuristic.  

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis serta pembahasan yang telah 

dilakukan penulis, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa, peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

siswa yang mendapatkan perlakuan dengan model Logan Avenue Problem Solving 

(LAPS)Heuristic lebih tinggi daripada siswa yang mendapatkan perlakuan dengan 

menggunakan pembelajaran konvensional, disposisi matematis siswa yang mendapatkan 

perlakuan dengan menggunakan model Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-Heuristic 

lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional, dan terdapat 

hubungan (korelasi) antara kemampuan komunikasi dan disposisi matematis siswa pada 

kelas yang mendapat perlakuan menggunakan model Logan Avenue Problem Solving 

(LAPS)- Heuristic. Ada beberapa saran yang harus penulis sampaikan dengan adanya sebuah 

angan-angan akan adanya manfaat bagi perbaikan pembelajaran matematika, sebagai 

berikut:  

Untuk guru bidang studi matematika dalam kegiatan belajara dan pembelajaran di 

kelas selain sudah menggunakan model-model pembelajaran yang lain seperti Discovery 

Learning, Problem Based Learning yang sudah digunakan pada saat pembelajaran, bisa juga 

melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran LAPS-Heuristic sebagai 

alternatif pembelajaran yang digunakan. Karena pembelajaran LAPS-Heuristic dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan pembelajaran dengan menggunakan model LAPS-Heuristic lebih baik.  

Bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian selanjutnya, model Logan Avenue 

Problem Solving (LAPS)-Heuristic, pengkondisian siswa dan pemanfaatan waktu yang selektif 

mungkin sangat diperlukan. Sehingga setiap tahap pembelajaran dapat terlaksana sesuai 

perencanaan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya dengan demikian tujuan 

pembelajaran pun dapat tercapai. Selain itu disarankan untuk melakukan penelitian 

mengenai penerapan model Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-Heuristic ini terhadap 

kompetensi matematika yang lain, agar generalisasi dan pengembangannya lebih luas.  
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