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Abstrak—Mengajarkan topik geometri yang identik dengan menyajikan konsep 

abstrak secara logis dan sistematis memunculkan kebutuhan akan pentingnya 

pengembangan kemampuan komunikasi matematika bagi mahasiswa calon guru 

matematika. Oleh karena itu, geometri merupakan salah satu mata kuliah prasyarat 

wajib bagi mahasiswa STKIP Al Hikmah Surabaya. Tulisan ini menyajikan hasil 

penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan desain perkuliahan Geometri yang 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematika mahasiswa calon guru, serta 

mendeskripsikan karakteristik desain yang dikembangkan. Penelitian pengembangan 

ini menggunakan model ADDIE yang meliputi 5 tahap yaitu Analyze, Design, 

Develop, Implement dan Evaluate. Instrumen yang digunakan adalah catatan 

lapangan, video implementasi serta hasil observasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tahap analyze meliputi: analisis terhadap kebutuhan pembelajaran melalui 

identifikasi masalah berdasarkan temuan penelitian terdahulu, analisis karakteristik 

mahasiswa, serta analisis keterkaitan topik geometri perguruan tinggi dengan geometri 

sekolah. Tahap design meliputi merancang outlineperangkat perkuliahan serta 

instrumen penelitian. Tahap develop meliputi mengembangkan perangkat perkuliahan 

serta instrumen penelitian berdasarkan outline yang telah dikembangkan. Tahap 

implement meliputi melaksanakan implementasi desain yang dikembangkan pada 

kelas Matematika 2016 sebagai subjek penelitian. Selanjutnya, tahap evaluate 

dilaksanakan berdasarkan hasil yang diperoleh pada setiap tahapan pengembangan, 

khususnya setelah kegiatan implementasi. Karakteristik desain yang dikembangkan 

meliputi 1) memperhatikan pentingnya penguasaan materi prasyarat terkait 

aksiomatika dan logika matematika; 2) memperhatikan pentingnya calon guru belajar 

geometri sebagai motivasi pada awal perkuliahan; 3) aktivitas mahasiswa pada 

kegiatan inti dilaksanakan berbasis pengembangan kemampuan komunikasi 

matematika; 4) konsisten dalam penggunaan bahasa yang jelas dan tidak bermakna 

ganda baik lisan maupun tulisan; serta 5) penggunaan media dalam memfasilitasi 

mahasiswa dalam visualisasi objek geometri. 

Kata kunci:calon guru, desain perkuliahan, geometri, komunikasi matematika. 

 

I. PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi melibatkan tiga aspek utama, yaitu, 

mahasiswa, dosen, dan lingkungan belajar [2]. Sebagai pendidik profesional sekaligus ilmuwan, dosen 

salah satunya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan melalui kegiatan perkuliahan. Bagi STKIP Al 

Hikmah khususnya Prodi S1 Pendidikan Matematika, kegiatan perkuliahan merupakan salah satu upaya 

menyiapkan calon guru matematika yang siap berjuang melalui pendidikan di abad 21. Oleh karena itu, 

penyelenggaraan kegiatan perkuliahan dirancang untuk membekali mahasiswa keterampilan belajar dan 

berinovasi (learning andinnovation skills), salah satunya kemampuan komunikasi [3]. 

Bagi mahasiswa calon guru matematika, penguasaan kemampuan komunikasi matematika adalah 

sebuah kebutuhan yang mendasar. Pengembangan kemampuan komunikasi salah satunya dapat 

dilaksanakan melalui penyelenggaraan perkuliahan Geometri. Geometri sebagai salah satu mata kuliah 

bidang keahlian merupakan prasyarat bagi mahasiswa calon guru matematika mengajarkan topik geometri 

dan pengukuran di sekolah. Pentingnya mahasiswa memprogram mata kuliah Geometri ini sejalan dengan 

pentingnya penguasaan topik geometri menurut [4] yang ditinjau dari keterkaitan objek-objek geometri 

dengan berbagai objek nyata di sekitar siswa. Referensi [4] juga menyebutkan bahwa geometri yang 

identik dengan konsep yang abstrak ide-idenya dapat divisualisasikan dan berbagai contoh yang tidak 

tunggal tentang sistem matematika dapat diberikan melalui geometri. 

Memfasilitasi visualisasi ide-ide abstrak geometri secara benar merupakan salah satu peran komunikasi 

matematika. Penguasaan komunikasi matematika yang baik akan mendukung kemampuan mahasiswa 
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calon guru dalam merepresentasikan kajian geometri yang cenderung abstrak menjadi mudah untuk 

dipahami siswanya kelak. Lebih jauh, pengembangan kemampuan komunikasi matematika ini mendorong 

mahasiswa calon guru mengoordinasikan kemampuan berpikir sekaligus merespon dengan tepat baik 

secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, melalui perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat 

menguasaitopik geometri sekaligus kemampuan mengajarkan topik tersebut di sekolah. 

Mengajarkan topik-topik geometri yang cenderung abstrak menjadi sesuatu yang bermakna bagi siswa 

tentu memberikan sebuah tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Oleh karena itu, melalui mata kuliah 

Geometri mahasiswa difasilitasi untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk menfasilitasi mahasiswa, 

kegiatan perkuliahan dirancang berdasarkan kebutuhan mahasiswa sebagai calon guru matematika. 

Analisis kebutuhan mata kuliah Geometri dilaksanakan peneliti melalui pengamatan langsung selama 

mengampu mata kuliah Geometri di dua kelas berbeda selama dua tahun akademik berturut-turut, 

wawancara informal dengan beberapa mahasiswa serta meninjau keterkaitan materi geometri perguruan 

tinggi dengan geometri sekolah. Hasil analisis kebutuhan tersebut memberikan informasi tentang adanya 

masalah belajar mahasiswa terkait karakteristik mata kuliah Geometri itu sendiri. 

Mengajar adalah mengomunikasikan [5], artinya, dosen tidak hanya dituntut memiliki kemampuan 

untuk mentransfer pengetahuan kepada mahasiswa calon guru tetapi juga memiliki kemampuan 

mendorong mereka belajar agar dapat membangun pengetahuan sendiri melalui berbagai aktivitas di kelas. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah perbaikan kualitas perkuliahan, salah satunya melalui pengembangan 

kemampuan komunikasi matematika mahasiswa pada perkuliahan Geometri. Pengembangan kemampuan 

yang dimaksud meliputi lima aspek komunikasi, yaitu membuat representasi, mendengar, membaca, 

diskusi dan menulis [1]. Melalui komunikasi matematika, mahasiswa calon guru diharapkan tidak hanya 

dapat berbagi ide, pikiran, dugaan dan solusi matematika tetapi juga berbagi klarifikasi pemahaman antar 

mahasiswa [6] baik berupa lisan maupun tertulis. Untuk itu perlu dilaksanakan penelitian pengembangan 

mengenai desain perkuliahan Geometri dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematika 

mahasiswa calon guru. 

Masalah umum yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan desain 

perkuliahan Geometri yang mengembangkan kemampuan komunikasi matematika mahasiswa calon guru. 

Oleh karena itu, penelitian pengembangan ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan desain 

perkuliahan Geometri yang mengembangkan kemampuan komunikasi matematika mahasiswa calon guru. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengembangan desain perkuliahan 

Geometri yang mengembangkan kemampuan komunikasi matematika mahasiswa calon guru matematika, 

serta mendeskripsikan karakteristik dari desain yang telah dikembangkan.  

Bagi penulis, hasil penelitian ini memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan 

desain perkuliahan yang mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa khususnya dalam pengembangan 

kemampuan komunikasi matematika sebagai mahasiswa calon guru matematika. Upaya ini diharapkan 

dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas perkuliahan secara umum dan pengembangan 

kemampuan komunikasi matematika mahasiswa secara khusus. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian pengembangan ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang dikembangkan oleh 

Dick & Carry yang terdiri dari 5 tahap yaitu Analyze (Analisis), Design (Perancangan), Develop 

(Pengembangan), Implement (Implementasi), and Evaluate (Evaluasi). Dalam penelitian ini kegiatan 

evaluasi dan revisi merupakan kegiatan berkelanjutan yang dilaksanakan pada tiap tahapan pengembangan. 

Desain perkuliahan yang dikembangkan dilengkapi dengan perangkat perkuliahan yang telah diujicobakan 

pada tahap implementasi. Ujicoba dilaksanakan pada mahasiswa Matematika 2016 sebanyak 10 orang 

dengan latar belakang beragam baik dari segi akademik maupun non-akademik. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah tim peneliti sendiri. Pengumpulan data dilaksanakan 

dengan menggunakan catatan lapangan serta kamera video dan foto. Data lain yang digunakan berasal dari 

hasil kerja mahasiswa. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis dilaksanakan 

secara berkelanjutan melalui diskusi antar tim peneliti serta triangulasi untuk melihat kesesuaian data dari 

sumber yang berbeda, misal dari catatan lapangan dan video hasil implementasi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut disajikan secara singkat pelaksanaan dan hasil pengembangan serta karakteristik desain 

perkuliahan yang mengembangkan kemampuan komunikasi matematika mahasiswa calon guru. 

Hasil analisis kebutuhan pembelajaran melalui identifikasi masalah berdasarkan temuan penelitian 

terdahulu adalah berikut. 1) Perkuliahan masih terpusat pada satu sumber informasi yaitu dosen. 2) Materi 

menekankan pada topik geometri perguruan tinggi, belum terintegrasi dengan geometri sekolah. 3) 
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Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan kembali topik yang dipelajari, mengomunikasikan ide serta 

bernalar khususnya dalam pembuktian masih dapat ditingkatkan. 4) Perangkat perkuliahan cenderung 

teacher centered. 5) Penggunaan media belum tampak optimal. Selain identifikasi masalah, diperoleh hasil 

pemetaan materi geometri perguruan tinggi dengan geometri sekolah, seperti pada Tabel 1. 
TABEL 1. PEMETAAN TOPIK GEOMETRI PERGURUAN TINGGI DAN  SEKOLAH 

Hasil analisis tersebut merupakan dasar bagi penulis dalam menentukan capaian perkuliahan (CP) 

Geometri yang diharapkan, serta merancang outlineperangkat perkuliahan dan instrumen penelitian pada 

tahap design. Adapun CP yang telah dirumuskan adalah “setelah mengikuti mata kuliah Geometri, 

mahasiswa mampu merancang analisis terhadap masalah yang terkait dengan aksiomatika geometri Euclid, 

objek-objek geometri dasar beserta sifat-sifatnya melalui visualisasi objek matematika yang mengaitkan 

konsep geometri yang dipelajari dengan geometri sekolah menengah”. Capaian ini diturunkan dalam 

beberapa kemampuan akhir yang diinginkan setiap tahapan belajar yang dikenal dengan capaian 

perkuliahan khusus (CPK). Gambar 1 merupakan penggalan analisis instruksional yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 1. PENGGALAN ANALISIS INSTRUSIONAL MATA KULIAH GEOMETRI 

Outline perkuliahan yang dirancang merupakan perbaikan dari outline perkuliahan yang telah 

diimplementasikan pada perkuliahan Geometri sebelumnya. Kegiatan perkuliahan dirancang dengan 

memperhatikan beberapa hal seperti: menggunakan rujukan berbagai sumber belajar khususnya buku teks 

matematika Kurikulum 2013 edisi revisi 2016, berorientasi pada mahasiswa, menggunakan metode diskusi 

dan tanya jawab, menekankan pada penguasaan topik geometri perguruan tinggi yang beririsan dengan 

topik geometri sekolah, serta memperkaya aktivitas yang melibatkan mahasiswa dalam mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematika. 

Selanjutnya outline perangkat perkuliahan dan instrumen penelitian dikembangkan pada tahap develop 

dengan mengembangkan perangkat perkuliahan dan instrumen penelitian berdasarkan outline yang telah 

dirancang. Perangkat perkuliahan yang dikembangkan memperhatikan aspek-aspek komunikasi yang ingin 

dikembangkan. Pengembangankemampuan komunikasi matematika diintegrasikan melalui aktivitas-

aktivitas yang meliputilima aspek, yaitu membuat representasi, mendengar, membaca, diskusi dan menulis 

[1]. Menggunakan diktat, mahasiswa diminta untuk membaca materi terkait aksiomatika dalam geometri 

kemudian menyampaikan kembali dengan bahasa sendiri kepada temen sekelas. Mahasiswa lain yang 

Topik Geometri PT 
Topik Geometri Sekolah  

SMA SMP 

Dasar-dasar Geometri Kelas X Wajib: Geometri  

Kedudukan Titik, Garis, dan 

Bidang dalam Ruang 

 

Sudut dalam Ruang  

Segitiga-segitiga Kongruen  Kelas VII: SegitigadanSegiempat 

Penalaran dan Pembuktian   

Ketaksamaan dalam Geometri   

Hubungan Tegak Lurus Kelas XI Wajib: Hubungan Antar Garis  

Kesejajaran  

Luas dan Teorema Pythagoras  Kelas VII: Segitiga dan Segiempat 

Kelas VIII: TeoremaPythagoras 

Kesebangunan  Kelas IX: RelasiantarBangun 

Dimensi Tiga Kelas XII Wajib: Diagonal Ruang, 

Diagonal Bidang, Bidang Diagonal 
Kelas XII Peminatan: Dimensi Tiga 
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menyimak secara acak diminta untuk mengulangi kembali penjelasan temannya dengan bahasa sendiri 

secara jelas. Bahkan, secara terbuka mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat dan 

mengemukan ide matematikanya. Oleh karena itu, aktivitas perkuliahan dirancang dalam setting diskusi 

kelas dengan dosen sebagai fasilitator. 

Pengembangan kemampuan komunikasi juga tampak pada instrumen penilaian dan pelaksanaannya. 

Butir-butir soal yang dikembangkan baik pada tes akhir topik, kuis maupun ujian tengah semester dan ujian 

akhir semester memuat aspek-aspek komunikasi matematika yang ingin dikembangkan. Gambar 2 berikut 

merupakan penggalan butir soal pada tes kemampuan geometri. Tes ini diberikan setelah mahasiswa 

belajar topik Dasar-dasar Geometri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 2. PENGGALAN  TES KEMAMPUAN GEOMETRI 

Kalimat yang digunakan pada tiap-tiap butir memuat aspek komunikasi yang meliputi membaca, menulis 

dan membuat representasi objek geometri berdasarkan apa yang diminta oleh soal. Aspek komunikasi lain 

tampak pada butir soal yang digunakan dalam Kuis seperti pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GAMBAR 3. PENGGALAN  KUIS 1 

Berdasarkan tahapan berpikir geometri menurut van Hiele, seharusnya mahasiswa telah berada pada 

tingkat 4 (deduksi) dan tingkat 5 (rigor) dengan ditandai adanya kemampuan bernalar secara formal dalam 

sistem geometri yang jelas tanpa memerlukan model geometri untuk merepresentasikan. Akan tetapi bagi 

mahasiswa calon guru model geometri masih diperlukan dalam menvisualisasikan ide-ide abstrak geometri 

kepada siswanya kelak. Oleh karena itu, keberadaan model representatif dari objek geometri yang dikaji 

merupakan salah satu komponen yang diperhatikan dalam desain yang dikembangkan, seperti pada teknik 

penilaian melalui kuis. Variasi kuis lain yang diberikan memberikan kesempatan mahasiswa 

mengembangkan kemampuan komunikasi yang berbeda. Dosen menyediakan selembar kertas yang 

memuat gambar objek geometri. Secara lisan soal dibacakan dan mahasiswa menjawab pada gambar yang 

telah disediakan seperti tampak pada Gambar 4 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 4. PENGGALAN  KUIS 2 
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Berdasarkan catatan lapangan dan hasil observasi serta wawancara informal dengan mahasiswa selama 

kegiatan implementasi desain yang dikembangkan diperoleh beberapa hal berikut. Kegiatan diskusi kelas 

dengan dosen sebagai fasilitator sangat berkesan bagi mahasiswa meskipun melebihi alokasi waktu yang 

direncanakan. Kesan ini tampak ketika mahasiswa satu per satu diminta mengulang kembali apa yang 

dijelaskan oleh teman sejawat atau dosen. Hal ini berarti, mahasiswa merasa terfasilitasi untuk tidak 

sekedar menguasai materi tetapi juga dilatih untuk menyampaikan apa yang dipelajarinya kepada orang 

lain menggunakan bahasa yang terstruktur. Selain itu, pada awal pertemuan kegiatan perkuliahan 

cenderung mengingatkan kembali mahasiswa dengan materi prasyarat seperti aksiomatika dan logika 

matematika khususnya dalam kaitannya untuk pembuktian. 

Temuan lain diperoleh melalui aktivitas dimana mahasiswa secara berpasangan diminta menguasai 

topik tertentu kemudian menyampaikan kepada temannya. Beberapa mahasiswa yang cenderung nyaman 

dengan gaya belajar mandiri, tampak mulai termotivasi untuk bekerjasama dalam belajar 

mengomunikasikan ide matematikanya baik untuk pasangan maupun teman lain. Selain aktivitas itu, 

mahasiswa yang diminta secara bergantian melukiskan objek geometri seperti garis berat, garis bagi sudut 

dan garis sumbu merupakan tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Secara tidak langsung, aktivitas ini 

merupakan upaya mengembangkan kemampuan komunikasi matematikanya melalui representasi objek-

objek geometri menggunakan media lukisan. Melalui aktivitas ini mahasiswa terampil melukis sekaligus 

menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan baik lisan maupun tulisan. Secara lisan mahasiswa 

melukis di papan sambil menyampaikan kepada teman lain langkah apa yang ditempuh. Secara tulisan 

mahasiswa melukis di kertas sambil menyampaikan kepada dosen langkah yang ditempuh pada kegiatan 

bagian dari ujian tengah semester.  

Teknik penilaian yang berbeda inilah yang memberikan ketertarikan tersendiri bagi mahasiswa seperti 

yang diungkapkan beberapa mahasiswa. Menggunakan instrumen penilaian yang telah disajikan 

sebelumnya, mahasiswa pun menunjukkan antusiasme yang berbeda terhadap teknik penilaian yang 

digunakan. Bahkan melalui wawancara informal, salah seorang mahasiswa menyimpulkan bahwa apa yang 

dosen laksanakan di kelas merupakan modelling bagi mereka kelak menjadi guru matematika. Guru 

matematika yang menguasai konten dan tahu cara mengajarkan konten tersebut sesuai dengan 

karakteristiknya dengan tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja tetapi juga afektif dan 

psikomotorik. 

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil implementasi desain yang telah dikembangkan, diperoleh beberapa 

karakteristik desain yang meliputi 1) memperhatikan pentingnya penguasaan materi prasyarat terkait 

aksiomatika dan logika matematika dan keterampilan dalam membuktikan baik langsung maupun tak 

langsung. 2) Kegiatan pendahuluan perkuliahan ditekankan pada pentingnya seorang guru belajar Geometri 

secara menyeluruh berangkat dari Geometri itu ditemukan/disepakati pada jamannya. 3) Kegiatan 

mahasiswa dalam mengembangkan komunikasi matematika dilaksanakan melalui aktivitas, seperti: diskusi 

dan tanya jawab; melukis objek geometri sekaligus menuliskan langkah-langkahnya menggunakan bahasa 

yang komunikatif baik lisan maupun tulisan (terbaca dan mudah dimengerti); membuktikan secara 

langsung dan tak langsung sekaligus menjelaskan di depan kelas; objek-objek geometri digambar dan/atau 

dilukis menggunakan alat lukis yang sesuai; setiap yang ditulis, diucapkan maupun digunakan dalam 

pembuktian didasarkan pada aksiomatika yang telah dimiliki; serta ujian sebagai upaya mengetahui hasil 

belajar mahasiswa dilaksanakan baik secara lisan maupun tulisan. 4) Mahasiswa dan dosen memiliki 

kesepakatan untuk menggunakan bahasa yang jelas dan tidak bermakna ganda baik secara lisan maupun 

tulisan. 5) Penggunaan media dalam memfasilitasi mahasiswa dalam visualisasi objek geometri. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Mengembangkan desain perkuliahan sebagai salah satu tugas seorang dosen memberikan tantangan 

tersendiri bagi penulis. Merancang sebuah perkuliahan yang mengembangan kemampuan komunikasi 

matematika merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas perkuliahan yang mempertimbangkan 

kebutuhan mahasiswa sebagai calon guru matematika. Berbekal temuan pada penelitian terdahulu, desain 

dirancang berdasarkan outline yang telah dikembangkan dalam bentuk perangkat perkuliahan yang 

diujicobakan pada implementasi dengan subjek mahasiswa Matematika 2016 dengan karakteristik yang 

telah dianalisis sebelumnya. Hasil implementasi inilah yang menjadi bahan evaluasi penulis dalam menilai 

sejauh mana pengembangan yang telah dilakukan. 

Demikian halnya dengan karakteristik dari desain yang telah dikembangkan. Berdasarkan pengalaman 

dan hasil pengamatan penulis sebagai instrumen utama penelitian, desain ini memiliki beberapa 

karakteristik berikut. 1) Memperhatikan pentingnya penguasaan materi prasyarat terkait aksiomatika dan 

logika matematika; 2) memperhatikan pentingnya calon guru belajar geometri sebagai motivasi pada awal 
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perkuliahan; 3) aktivitas mahasiswa pada kegiatan inti dilaksanakan berbasis pengembangan kemampuan 

komunikasi matematika; 4) konsisten dalam penggunaan bahasa yang jelas dan tidak bermakna ganda baik 

lisan maupun tulisan; serta 5) penggunaan media dalam memfasilitasi visualisasi objek geometri bagi 

mahasiswa. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka perlu dikembangkan lebih lanjut 

perangkat pembelajaran yang secara utuh mampu mengembangkan kemampuan komunikasi mahasiswa 

calon guru matematika. Secara khusus, berdasarkan temuan selama penelitian, perkuliahan geometri perlu 

disajikan melalui masalah kontekstual mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan geometri sekolah, 

memperkarya kegiatan tanya jawab bukan dari frekuensi namun lebih ke kualitas pertanyaan serta 

menyertakan kegiatan perkuliahan yang didalamnya mendorong mahasiswa menghasilkan suatu media 

pembelajaran yang sesuai untuk materi geometri sekolah. 
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