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Abstrak— Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profil kemampuan 

komunikasi matematis siswa SMP Negeri di Kabupaten Purworejo. Jenis 

penelitiannya adalah non eksperimen survey dengan data sekunder. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri di Kabupaten Purworejo. Teknik 

samplingnya menggunakan purposive sampling. Analisis datanya deskriptif 

persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis 

siswa SMP Negeri di Kabupaten Purworejo masih rendah. Hal ini terbukti masih 

banyak siswa yang belum mampu mengubah soal cerita ke dalam model 

matematika. Selain itu, banyak siswa yang belum mampu menyampaikan ide secara 

tertulis dengan gambar atau grafik. Siswa juga belum mampu mengaitkan dan 

mengaplikasikan materi untuk mengerjakan soal. 
 

Kata kunci: Komunikasi Matematis 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern dan 

penting dalam berbagai disiplin ilmu serta mampu mengembangkan daya pikir manusia. Bagi dunia 

keilmuan, matematika memiliki peran sebagai bahasa simbolik yang memungkinkan terwujudnya 

komunikasi secara cermat dan tepat. Oleh karena itu, mata pelajaran matematika perlu diajarkan di 

setiap jenjang pendidikan untuk membekali siswa dengan mengembangkan kemampuan 

menggunakan bahasa matematika dalam mengkomunikasikan ide atau gagasan matematika untuk 

memperjelas suatu keadaan atau masalah. Tetapi pada kenyataannya, di setiap jenjang pendidikan 

prestasi belajar matematika siswa kurang memuaskan. Hal ini bisa dilihat dari nilai ulangan siswa 

yang masih rendah. Terutama ketika menyelesaikan soal-soal dalam bentuk uraian. Rendahnya 

prestasi belajar matematika siswa tentunya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. 

Seperti minat, sikap motivasi, komunikasi, lingkungan keluarga, lingkungan belajar, dll. 

Dalam matematika, komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Komunikasi 

menjadi bagian yang esensial dari matematika dan pendidikan matematika. Komunikasi adalah cara 

untuk berbagi (sharing) gagasan dan mengklarifikasi pemahaman. Melalui komunikasi, gagasan-

gagasan menjadi obyek-obyek refleksi, penghalusan, diskusi, dan perombakan. Komunikasi 

matematis merupakan suatu cara peserta didik untuk mengungkapkan ide-ide matematis mereka baik 

secara lisan, tertulis, gambar, diagram, menggunakan benda, menyajikan dalam bentuk aljabar, atau 

menggunakan simbol matematika (NCTM, 2000: 60). 

Kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat dari beberapa aspek. Menurut NCTM 

(2000: 268) kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat dari kemampuan: 1. mengorganisasi 

dan mengkonsolidasi ide matematis melalui komunikasi, 2. mengkomunikasikan ide matematis 

secara logis dan jelas kepada teman, guru, dan lainnya, 3. menganalisis dan mengevaluasi ide 

matematis dan strategi lain, 4. menggunakan bahasa matematika untuk menyatakan ide matematis 

secara tepat.  

Berdasarkan permendiknas No 22 Tahun 2006 memuat tentang kecakapan dan kemahiran 

matematika yang diharapkan dapat tecapai dalam belajar matematika, yaitu (1) menunjukkan 

pemahaman konsep matematika yang dipelajari, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luwes, akurat, efisiensi, dan tepat dalam pemecahan 

masalah, (2) memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, grafik atau  

diagram untuk mempelajari keadaan atau masalah, (3) menggunakan penalaran pada pola, sifat atau 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika, (4) menunjukkan kemampuan strategik dalam membuat 
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(merumuskan), menafsirkan dan menyelesaikan model  matematika dalam pemecahan masalah, dan 

(5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu memiliki rasa ingin 

tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

Salah satu standar proses yang harus dikuasai siswa adalah komunikasi matematis 

(mathematical communication). Kemampuan komunikasi matematis siswa sangat perlu untuk 

dikembangkan, karena melalui komunikasi matematis siswa dapat melakukan organisasi berpikir 

matematisnya baik secara lisan maupun tulisan; siswa bisa memberi respon dengan tepat, baik di 

antara siswa itu sendiri maupun antara siswa dengan guru selama proses pembelajaran berlangsung.  

Komunikasi matematis berperan untuk memahami ide-ide matematis secara benar. Siswa yang 

memiliki kemampuan komunikasi matematis yang baik, cenderung dapat membuat berbagai 

representasi yang beragam, sehingga lebih memudahkan siswa dalam mendapatkan alternatif-

alternatif penyelesaian berbagai permasalahan matematis. 

Indikator komunikasi matematika dalam Sumarmo (2003: 4) adalah sebagai berikut.  1. 

Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika.  2. Menjelaskan ide, 

situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan, dengan benda nyata, gambar, grafik, dan 

aljabar. 3. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa/simbol matematika. 4. Mendengarkan, 

berdiskusi, dan menulis tentang matematika. 5. Membaca presentasi matematika evaluasi dan 

menyusun pertanyaan yang relevan. 6. Menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi. 

Karena komunikasi matematis sangat penting dalam pembelajaran matematika, maka perlu untuk 

mengetahui profil kemampuan komunikasi matematis siswa agar tindakan yang dilakukan guru tepat 

dan hasil yang dicapai siswa dapat maksimal. Dalam makalah ini, dilaporkan hasil penelitian 

terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa SMP di Kabupaten Purworejo. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitiannya adalah non eksperimen survey. Populasi dalam penelitian ini seluruh 

siswa SMP Negeri di Kabupaten Purworejo. Teknik samplingnya purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sample dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang 

diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono: 2010). Pertimbangan pengambilan sample 

dalam penelitian ini berdasarkan data yang telah ada dari hasil penelitian mahasiswa. Sehingga data 

dalam penelitian ini termasuk data sekunder. Analisis datanya deskriptif persentase yang kemudian 

dapat dinyatakan dalam predikat sangat baik, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Predikat 

tersebut mengadopsi dari Ngalim Purwanto (2010: 103) yang disajikan pada Tabel 1 berikut. 

 
TABEL 1. KATEGORI KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

Tingkat Penguasaan (%) Predikat 

86   NP   100 Sangat Baik 

76   NP   86 Baik 

60   NP   76 Cukup 

55   NP   60 Kurang 

NP   55 Kurang Sekali 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi data yang disajikan dalam penelitian ini adalah skor komunikasi 

matematis tertulis siswa SMP Negeri di Kabupaten Purworejo. Sedangkan analisis datanya 

menggunakan deskriptif persentase. Skor yang diperoleh dari masing-masing indikator 

komunikasi matematis siswa kemudian dicari persentasenya. Hasil analisis datanya 

disajikan dalam Tabel 2 berikut. 

 

 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MP 57 

      

  

TABEL 2. PERSENTASE KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

No Komunikasi Matematis Siswa Skor Skor Max Persentase 

1. 

Mengekspresikan ide dengan berbicara, 

menulis, memperagakan dan melukiskannya 

secara visual dengan berbagai cara yang 

berbeda 

80 

 

112 

 

71,43% 

2. 

Memahami, menginterpretasikan dan 

mengevaluasi ide yang dikemukakannya dalam 

bentuk tulisan atau visual lainnya 

71 

 

112 63,39% 

3. 

Mengkonstruksi, menginterpretasi dan 

menghubungkan berbagai representasi dari ide-

ide dan hubungan-hubungan 

84 

 

112 75,00% 

4. 

Mengamati, membuat konjektur, mengajukan 

pertanyaan, mengumpulkan dan mengevaluasi 

informasi 

55 

 

112 

 

49,11% 

 

Skor total yang diperoleh 290 448  

Rerata Persentase Kemampuan Komunikasi 

Matematis 
 

 64,73% 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri di Kabupaten Purworejo tahun pelajaran 2015/ 2016 dengan 
tujuan untuk mengetahui deskripsi kemampuan komunikasi matematis siswa. Adapun tahapan yang 
dilakukan oleh peneliti sebagai berikut. Pertama, membuat kisi-kisi soal yang disesuaikan dengan indikator 
komunikasi matematis siswa. Indikator kemampuan komunikasi matematis siswa dalam penelitian ini 

adalah (1) Mengekspresikan ide dengan berbicara, menulis, memperagakan dan melukiskannya 
secara visual dengan berbagai cara yang berbeda, (2) Memahami, menginterpretasikan dan 
mengevaluasi ide yang dikemukakannya dalam bentuk tulisan atau visual lainnya, (3) 
Mengkonstruksi, menginterpretasi dan menghubungkan berbagai representasi dari ide-ide dan 
hubungan-hubungan, dan (4) Mengamati, membuat konjektur, mengajukan pertanyaan, 
mengumpulkan dan mengevaluasi informasi. Setelah membuat kisi-kisi soal, kemudian membuat 
soal tes. Selanjutnya soal tersebut divalidasi terlebih dahulu. Setelah validator menyatakan bahwa 
soal tersebut sudah layak digunakan, peneliti memberikan soal tersebut kepada siswa untuk 
dikerjakan. Hasil pekerjaan siswa kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif persentase. 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. (1) 
kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide dengan berbicara, menulis, memperagakan dan 
melukiskannya secara visual dengan berbagai cara yang berbeda sebesar 71,43% yang 
dikategorikan dalam predikat cukup. Hal ini dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa dalam 
memahami maksud soal cukup baik. (2) kemampuan siswa dalam memahami, 
menginterpretasikan dan mengevaluasi ide yang dikemukakannya dalam bentuk tulisan atau 
visual lainnya sebesar 63,39% yang dikategorikan dalam predikat cukup. Dari perolehan hasil 
tersebut dapat dinyatakan bahwa kemampuan siswa untuk memahami apa yang ditanyakan 
dalam soal sudah cukup baik. (3) kemampuan siswa dalam mengkonstruksi, menginterpretasi dan 
menghubungkan berbagai representasi dari ide-ide dan hubungan-hubungan sebesar 75% yang 
dikategorikan cukup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menentukan 
langkah yang harus dilakukan sudah cukup baik. (4) kemampuan siswa dalam mengamati, 
membuat konjektur, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi 
sebesar 49,11% yang dikategorikan dalam predikat kurang sekali. Dapat dikatan bahwa 
kemampuan siswa dalam proses menyelesaikan masalah masih sangat kurang.  

Dari keempat hasil persentase perolehan tiap-tiap inidikator tersebut, rerata persentase 
kemampuan komunikasi matematis siswa sebesar 64,73% yang dikategorikan dalam predikat 
cukup. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa masih 
rendah. Rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa ditunjukkan dengan sebagian dari 
siswa belum bisa memahami maksud dari soal yang disajikan, terbukti siswa masih salah ketika 
menuliskan yang diketahui pada soal. Siswa belum bisa memahami masalah, terbukti siswa 
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masih salah dalam menuliskan yang ditanyakan dalam soal tersebut. Masih banyak siswa yang 
belum bisa menentukan langkah penyelesaian dari soal yang mereka hadapi, terbukti siswa masih 
salah dalam menuliskan langkah penyelesaiannya dan bahkan ada yang tidak menuliskan. 
Sedangkan yang paling banyak dilakukan siswa adalah tidak bisa menyelesaikan soal tersebut 
dengan prosesnya. Ada yang tau langkah penyelesainnya tetapi tidak bisa menggunakannya 
dalam menyelesaikan masalah. Ada juga yang sama sekali tidak menuliskan jawaban. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan dari penelitian ini sebagai berikut. (1) kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide 
dengan berbicara, menulis, memperagakan dan melukiskannya secara visual dengan berbagai 
cara yang berbeda sebesar 71,43% yang dikategorikan dalam predikat cukup. (2) kemampuan 
siswa dalam memahami, menginterpretasikan dan mengevaluasi ide yang dikemukakannya 
dalam bentuk tulisan atau visual lainnya sebesar 63,39% yang dikategorikan dalam predikat 
cukup. (3) kemampuan siswa dalam mengkonstruksi, menginterpretasi dan menghubungkan 
berbagai representasi dari ide-ide dan hubungan-hubungan sebesar 75% yang dikategorikan 
cukup. (4) kemampuan siswa dalam mengamati, membuat konjektur, mengajukan pertanyaan, 
mengumpulkan dan mengevaluasi informasi sebesar 49,11% yang dikategorikan dalam predikat 
kurang sekali. Dari keempat hasil persentase perolehan tiap-tiap inidikator tersebut, rerata 
persentase kemampuan komunikasi matematis siswa sebesar 64,73% yang dikategorikan dalam 
predikat cukup.  
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