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Abstrak—STKIP Al Hikmah Surabaya menggunakan sistem perkuliahan yang 

memadukan kurikulum program studi dengan kurikulum sekolah. Demikian halnya 

dengan perkuliahan geometri, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menguasai 

konsep geometri di tingkat perguruan tinggi tetapi juga mampu mengaitkan materi 

geometri perguruan tinggi dengan materi geometri sekolah. Sebagai calon guru, selain 

penguasaan konsep yang baik, mahasiswa perlu dibekali cara menyampaikan materi 

dengan baik pula sehingga diperlukan pengembangan kemampuan komunikasi 

matematika melalui perkuliahan Geometri. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan respon mahasiswa terhadap desain perkuliahan geometri yang 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematika. Penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan dengan model ADDIE yang dikembangkan oleh Dick & 

Carry. Subjek dalam penelitian ini yaitu sepuluh mahasiswa Prodi S1 Pendidikan 

Matematika. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui angket respon 

dan wawancara informal. Data angket respon menunjukkan bahwa 87,5% mahasiswa 

memberikan respon “sangat kuat” terhadap desain perkuliahan yang di dalamnya 

melibatkan kegiatan mahasiswa untuk mengaitkan konsep geometri perguruan tinggi 

dengan konsep geometri sekolah. Respon “sangat kuat” juga tampak pada kegiatan 

perkuliahan yang memfasilitasi mahasiswa untuk terampil dalam menggunakan 

bahasa baik untuk komunikasi secara umum maupun komunikasi matematika seperti 

penggunaan bahasa untuk menyatakan objek-objek geometri. Meskipun demikian 

tidak semua butir pernyataan yang mendapatkan respon “sangat positif”, seperti 

halnya kegiatan perkuliahan yang melibatkan penggunaan media 

Kata kunci: kemampuan komunikasi matematika, perkuliahan Geometri, respon 

mahasiswa 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Salah satu mata kuliah wajib yang diprogram mahasiswa S1 Pendidikan Matematika STKIP Al 

Hikmah Surabaya pada semester genap di tahun pertama adalah Geometri. Menggunakan sistem 

perkuliahan yang memadukan kurikulum program studi dengan kurikulum sekolah, mata kuliah Geometri 

dikemas dalam sistem perkuliahan yang memadukan kurikulum Geometri perguruan tinggi dengan 

kurikulum sekolah. Oleh karena itu, dalam perkuliahan Geometri mahasiswa tidak hanya didorong untuk 

menguasai konsep Geometri tetapi juga didorong untuk dapat mencari keterkaitan antara konsep Geometri 

perguruan tinggi dengan konsep Geometri sekolah. Peran mata kuliah Geometri tidak hanya sebagai 

prasyarat bagi mata kuliah lain tetapi juga sebagai prasyarat agar mahasiswa calon guru mampu 

mengajarkan konsep Geometri di sekolah menengah dengan baik.  

Mengingat karakteristik Geometri yang menyajikan konsep yang abstrak, maka mahasiswa sebagai 

calon guru perlu dibekali kemampuan dalam merepresentasikan konsep geometri baik melalui objek 

geometri yang representatif maupun objek nyata di sekitar siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Usiskin 

[1] mengenai alasan pentingnya penguasaan materi geometri yaitu dapat memberikan contoh keterkaitan 

objek geometri dengan berbagai objek nyata di sekitar siswa. Selanjutnya Usiskin [1] juga menambahkan 

bahwa meskipun Geometri memiliki konsep yang abstrak namun ide-idenya masih dapat divisualisasikan 

melalui beragam contoh yang tidak tunggal mengenai sistem matematika.  

Visualisasi objek-objek geometri dalam pembelajaran membutuhkan kemampuan komunikasi 

matematika yang baik. Sebagai calon guru, kemampuan komunikasi matematika yang baik dapat 
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dikembangkan melalui kegiatan perkuliahan yang memperhatikan aspek-aspek komunikasi. Melalui 

kegiatan perkuliahan, mahasiswa tidak hanya berbagi ide, pikiran, dugaan dan solusi matematika tetapi 

juga berbagi klarifikasi pemahaman mahasiswa [2]. NCTM [3], Baroody [4], dan Umar [5] juga 

menyebutkan hal yang sama mengenai pentingnya komunikasi matematika dalam pembelajaran 

matematika.  

Pengembangan kemampuan yang dimaksud pada penelitian ini meliputi lima aspek komunikasi, 

yaitu representasi, mendengar, membaca, diskusi, dan menulis. Sumarmo [6] menyebutkan kegiatan yang 

mencakup lima aspek komunikasi matematika, yaitu sebagai berikut. 

Kegiatan yang tergolong pada komunikasi matematika diantaranya adalah: 

1. menyatakan suatu situasi, gambar, diagram atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau 

model matematika; 

2. menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan dan tulisan; 

3. mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; 

4. membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis; 

5. mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragrap matematika ke dalam bahasa sendiri. 

Kemampuan di atas dapat tergolong pada kemampuan berpikir matematika rendah atau tingkat tinggi 

bergantung pada kekompleksan komunikasi yang terlibat. 

Pengembangan kelima aspek tersebut berdasarkan pengalaman penulis selama mengampu mata 

kuliah Geometri. Temuan lain yang diperoleh menunjukkan adanya kebutuhan mahasiswa dalam 

mengatasi kesulitan menggunakan bahasa yang tepat untuk menyatakan ide matematika. Berdasarkan 

uraian di atas, penulis mengembangkan desain perkuliahan Geometri yang mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematika.   
Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana respon mahasiswa terhadap desain perkuliahan 

geometri yang mengembangkan kemampuan komunikasi matematika. Sedangkan tujuan penelitian ini 
adalah mendeskripsikan respon mahasiswa terhadap desain perkuliahan geometri yang mengembangkan 
kemampuan komunikasi matematika. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pengetahuan baik 
bagi pembaca maupun penulis khususnya untuk mempertimbangkan respon mahasiswa dalam mendesain 
perkuliahan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sehingga dapat mewujudkan capaian pembelajaran 
yang optimal. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang menggunakan model ADDIE. Model 

pengembangan ADDIE dikembangkan oleh Dick & Carry yang terdiri dari lima tahap, yaitu  Analyze 

(Analisis), Design (Perancangan), Development (Pengembangan), Implement (Implementasi), and 

Evaluation (Evaluasi). 

A. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Matematika STKIP Al Hikmah 
Surabaya yang berjumlah sepuluh mahasiswa. Subjek penelitian ini merupakan mahasiswa angkatan 2016 
yang memprogram mata kuliah Geometri.  Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 
2016-2017. 

B. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian diawali dengan melakukan analisis baik analisis kebutuhan maupun analisis 
karakteristik mahasiswa. Kemudian mendesain skenario perkuliahan beserta perangkat perkuliahan dan 
instrumen penelitian. Selanjutnya mengembangkan perangkat perkuliahan yang telah dimiliki dan 
melaksanakan rangkaian perkuliahan geometri sesuai dengan yang direncanakan. Setelah rangkaian 
kegiatan perkuliahan selesai, subjek penelitian diberikan angket respon terhadap desain perkuliahan 
geometri yang mengembangkan kemampuan komunikasi matematika. Untuk menggali informasi lebih 
dalam maka dilakukan wawancara informal kepada semua subjek penelitian. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan angket dan 
melakukan wawancara informal kepada subjek penelitian. Pemberian angket bertujuan untuk mengukur 
kecenderungan sikap dan perilaku mahasiswa terhadap pernyataan yang diajukan. Sedangkan wawancara 
informal bertujuan untuk memperoleh data respon yang mendalam. Penggunaan berbagai macam metode 
pengumpulan data dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peneliti untuk melakukan 
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triangulasi pada data-data yang saling bertolak belakang, atau guna mengecek kekonsistenannya [7], [8], 
[9], dan [10]. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket respon mahasiswa terhadap 
desain perkuliahan geometri dan pedoman wawancara tak terstruktur. Lembar angket respon disusun oleh 
penulis dengan merujuk kepada kemampuan komunikasi matematika yang dikembangkan. Lembar angket 
respon tersebut terdiri dari sepuluh butir pertanyaan yang harus dinilai oleh mahasiswa. Rentang nilai 
setiap butir pernyataan meliputi sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju 
(STS). Pernyataan yang diajukan merupakan pernyataan positif sehingga skor akan semakin mengecil pada 
butir pernyataan yang ditolak. 

E. Teknik  Analisis Data 

Analisi data respon dapat dimulai dengan menghitung jumlah mahasiswa dalam hal ini sebagai subjek 
penelitian yang menyatakan sikap melalui pilihan jawaban yang disediakan pada setiap butir pernyataan. 
Selanjutnya, mencari nilai skor      dengan cara mengalikan jumlah mahasiswa dengan skor pilihan 
jawaban dengan rumus berikut.  

       skor pilihan jawaban mahasiswa 

Keterangan:  

   = nilai skor  

   = jumlah memilih yang memilih jawaban 

 

Rumus untuk menghitung nilai skor dari keempat pilihan jawaban adalah berikut. 

             

            

             

              

Keterangan:  

      = nilai skor untuk pilihan jawaban sangat setuju 

     = nilai skor untuk pilihan jawaban setuju 

      = nilai skor untuk pilihan jawaban tidak setuju 

       = nilai skor untuk pilihan jawaban sangat tidak setuju 

 

Selanjutnya, nilai skor tiap pilihan jawaban dijumlahkan tiap butir pernyataan dan dicari persentasenya 

dengan rumus berikut. 

       
   

           
      

Keterangan:  

     = persentase nilai skor 
     = total nilai skor yang diperoleh dari NS SS + NS S + NS TS + NS STS 

    = nilai skor tertinggi yang diperoleh bila semua mahaiswa menyatakan sangat setuju, 

yaitu skor    dikalikan jumlah mahasiswa, 410 = 40. 

 

Setelah mendapatkan persentase untuk setiap butir pernyataan, selanjutnya menentukan kriteria 

persentase nilai skor. Kriteria persentase nilai skor menurut Riduwan [11] dibagi mencari lima kategori 

dengan rincian sebagai berikut..  

0% % NS  20% : Sangat Lemah 

20% <% NS  40% : Lemah 

40% <% NS  60% : Cukup 

60% <% NS  80% : Kuat 

80% <% NS  100% : Sangat Kuat 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil respon mahasiswa terhadap desain perkuliahan geometri terintegrasi kemampuan komunikasi 
matematika dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1 Data Angket Respon Mahasiswa terhadap Perkuliahan 

No. Pernyataan 
         

SS S TS STS 

1. Melalui kegiatan perkuliahan, mahasiswa mampu mengulangi 

penjelasan dosen dengan bahasanya sendiri secara terstruktur. 

4 6 0 0 

2. Melalui kegiatan perkuliahan, mahasiswa mampu 

menyampaikan ide matematika secara jelas dan koheren kepada 

dosen atau teman sejawat. 

3 6 1 0 

3. Melalui kegiatan perkuliahan, mahasiswa mampu menganalisis 

pemikiran matematika teman sejawat.  

3 7 0 0 

4. Melalui kegiatan perkuliahan, mahasiswa mampu menggunakan 

bahasa/notasi/ rumus geometri yang tepat untuk menyatakan ide 

matematika. 

4 6 0 0 

5. Melalui kegiatan perkuliahan, mahasiswa terampil dalam 

mengajukan pertanyaan. 

3 6 1 0 

6. Melalui kegiatan perkuliahan, mahasiswa terampil dalam 

menjawab baik dari pertanyaan dosen maupun teman sejawat.  

4 6 0 0 

7. Melalui kegiatan perkuliahan, mahasiswa terampil merangkum 

materi yang dipelajari dan hasil diskusi. 

4 6 0 0 

8. Melalui kegiatan perkuliahan, mahasiswa mampu mengaitkan 

konsep geometri perguruan tinggi dengan konsep geometri 

sekolah.  

5 5 0 0 

9. Media yang digunakan dalam perkuliahan membantu mahasiswa 

dalam pemahaman materi. 

1 7 2 0 

10. Desain perkuliahan geometri selama tatap muka sangat menarik 

dan membantu menumbuhkan kemampuan komunikasi 

mahasiswa. 

3 7 0 0 

Total  34 62 4 0 

 

Berdasarkan data tabel 1, nilai skor      untuk setiap butir pernyataan dapat diperoleh dengan 
mengalikan jumlah mahasiswa dengan skor pilihan jawaban. Kemudian menentukan persentase dan 
kriteria    sehingga diperoleh data pada tabel 2. 

 

Tabel 2  Tabel Perhitungan Data Angket Respon Mahasiswa  

No. 

Perny. 

         

          
Kriteria 

Persentase    SS S TS STS 

                            
1. 4 16 6 18 0 0 0 0 34 85 Sangat Kuat 

2. 3 12 6 18 1 2 0 0 32 80 Kuat 

3. 3 12 7 21 0 0 0 0 33 82,5 Sangat Kuat 

4. 4 16 6 18 0 0 0 0 34 85 Sangat Kuat 

5. 3 12 6 18 1 2 0 0 32 80 Sangat Kuat 

6. 4 16 6 18 0 0 0 0 34 85 Sangat Kuat 

7. 4 16 6 18 0 0 0 0 34 85 Sangat Kuat 

8. 5 20 5 15 0 0 0 0 35 87,5 Sangat Kuat 
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No. 

Perny. 

         

          
Kriteria 

Persentase    SS S TS STS 

                            
9. 1 4 7 21 2 4 0 0 29 72,5 Kuat 

10. 3 12 7 21 0 0 0 0 33 82,5 Sangat Kuat 

 

Berdasarkan data tabel 2 diperoleh informasi respon subjek penelitian terhadap sepuluh butir 
pernyataan yang diajukan. Delapan butir pernyataan dengan nomor butir 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10 
mendapat dukungan “sangat kuat” dari subjek penelitian. Sedangkan dua butir pernyataan yang lain dengan 
nomor butir 2 dan 9 mendapat dukungan “kuat” dari subjek penelitian. 

B. Pembahasan 

Salah satu pernyataan yang mendapatkan dukungan “sangat kuat” dari subjek penelitian adalah 
pernyataan butir kedelapan yang berbunyi “melalui kegiatan perkuliahan, mahasiswa mampu mengaitkan 
konsep geometri perguruan tinggi dengan konsep geometri sekolah” dengan perolehan persentase sebesar 
87,5%. Mengingat sistem perkuliahan yang digunakan adalah perpaduan kurikulum Geometri perguruan 
tinggi dengan Geometri sekolah maka selama perkuliahan mahasiswa bersama dosen berusaha untuk 
mengaitkan aksiomatika yang diberikan dengan Geometri sekolah. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak 
hanya mengingat kembali materi Geometri sekolah yang telah diterima tetapi juga mendapatkan 
pengetahuan baru melalui aksiomatika yang diberikan. Sehingga di akhir perkuliahan, mahasiswa mampu 
mengkaji kemudian mengaitkan konsep Geometri perguruan tinggi dengan konsep Geometri sekolah.   

Melalui kegiatan perkuliahan geometri, mahasiswa juga merasa dibantu dalam mengulangi penjelasan 
dosen dengan bahasanya sendiri secara terstruktur seperti yang ditunjukkan pada perolehan presentase 
sebesar 85% dengan kriteria “sangat kuat”. Dukungan yang “sangat kuat” ini juga didukung oleh hasil 
wawancara secara informal dengan mahasiswa yang menyatakan bahwa dengan mengulangi penjelasan 
dosen dengan bahasanya sendiri dapat memberikan penguatan terhadap materi yang telah didiskusikan. 
Perlakuan ini memberikan kesan tersendiri bagi mahasiswa, karena selama perkuliahan dosen meminta 
mahasiswa secara bergantian untuk mengulangi penjelasan dosen dengan bahasanya sendiri secara 
terstruktur. Jika bahasa mahasiswa dianggap masih kurang terstruktur maka mahasiswa diminta untuk 
mengulangi penjelasannya hingga dianggap sudah terstruktur. Lebih lanjut dari hasil wawancara informal 
dengan salah satu mahasiswa diperoleh informasi bahwa perlakuan tersebut layak ditiru oleh mahasiswa 
calon guru guna mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. 

Keberhasilan dosen pengampu dalam hal ini adalah tim peneliti dalam mengembangkan kemampuan 
mengulangi penjelasan dosen dengan bahasanya secara terstruktur diikuti dengan kemampuan mahasiswa 
dalam menggunakan notasi yang tepat. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan butir keempat “melalui 
kegiatan perkuliahan, mahasiswa mampu menggunakan bahasa/notasi geometri yang tepat untuk 
menyatakan ide matematika” yang mendapatkan tanggapan “sangat kuat”. Mengingat karakteristik 
Geometri yang menyajikan konsep yang abstrak, mahasiswa tidak hanya didorong untuk memiliki 
kemampuan dalam merepresentasikan konsep geometri tetapi juga didorong untuk memiliki kemampuan 
membaca ataupun memahami maksud dari setiap notasi geometri yang diberikan. Berdasarkan hasil 
wawancara informal, salah satu mahasiswa menyebutkan bahwa kegiatan ini sangat membantu mahasiswa, 
khususnya ketika menjelaskan materi geometri kepada siswa. Mahasiswa tidak hanya sekedar 
“membunyikan notasi” tetapi mampu memaknai notasi dan mampu menggunakan notasi yang tepat untuk 
menyatakan ide matematika.   

Ketertarikan mahasiswa terhadap perkuliahan geometri dapat dilihat dari perolehan persentase sebesar 
82,5% dengan butir pernyataan yang berbunyi “desain perkuliahan geometri selama tatap muka sangat 
menarik dan membantu mengembangkan kemampuan komunikasi mahasiswa”. Berdasarkan hasil 
wawancara informal, salah satu mahasiswa mengungkapkan bahwa melalui desain perkuliahan geometri 
ini dosen telah memberikan kesempatan pada semua mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya. Hal 
ini sangat membantu mahasiswa khususnya mahasiswa yang memiliki kekurangan kepercayaan diri 
sehingga mahasiswa tersebut terus didorong untuk mampu menyampaikan idenya. Lebih lanjut, mahasiswa 
tersebut mengungkapkan, dosen pengampu tidak hanya sekedar menyalahkan pendapat yang disampaikan 
tetapi juga melatih mahasiswa untuk mampu menyampaikan ide matematika secara jelas dan koheren 
sehingga dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya. Ketertarikan 
lain mahasiswa terhadap perkuliahan dapat dilihat dari hasil diskusi tanya jawab yang ditunjukkan dengan 
dukungan “sangat kuat” terhadap butir pernyataan lima dan enam. Hal ini terlihat selama perkuliahan, 
mahasiswa secara antusias saling menyampaikan ide baik dengan mengajukan pertanyaan maupun 
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menjawab pertanyaan. Diskusi diawali dengan pengajuan sebuah pertanyaan ataupun pendapat dosen 
pengampu terhadap suatu konsep ataupun aksiomatika tertentu yang kemudian semua mahasiswa diminta 
untuk mengkritisinya. Diskusi yang direncanakan tidak selalu berhasil yang dikarenakan oleh berbagai 
faktor, misalnya kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap instruksi atau aksiomatika yang diberikan. 
Sehingga seringkali dosen pengampu harus mengulangi instruksi atau memberikan petunjuk sederhana 
lainnya agar dapat mendorong mahasiswa untuk mampu menyampaikan idenya.  

Meskipun mahasiswa telah memberikan dukungan “sangat kuat” terhadap delapan butir pernyataan 
yang diajukan, namun masih dirasakan kendala-kendala dalam implementasi desain perkuliahan geometri, 
yaitu kurang optimalnya penggunaan media dalam perkuliahan yang selaras dengan persentase pernyataan 
butir kesembilan sebesar 72,5%. Dari hasil wawancara informal, diperoleh informasi bahwa mahasiswa 
menganggap media yang digunakan selama perkuliahan masih bersifat monoton sehingga perlu dipikirkan 
variasi media pembelajaran yang lain sehingga dapat memudahkan mahasiswa dalam mempelajari 
geometri. Selain itu selama perkuliahan, mahasiswa berharap dapat memiliki kesempatan untuk membuat 
media geometri yang menarik dan atraktif yang nantinya dapat diimplementasikan di sekolah.   

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa desain perkuliahan geometri 
yang mengembangkan kemampuan komunikasi matematika mahasiswa calon guru mendapatkan dukungan 
sangat kuat. Hal ini tampak pada analisis data respon mahasiswa yang menunjukkan delapan dari sepuluh 
butir pernyataan yang diajukan mendapatkan dukungan sangat kuat.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan agar desain perkuliahan yang 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematika untuk dapat diterapkan pada mata kuliah lainnya, 

mengingat komunikasi merupakan salah satu keahlian yang harus dimiliki guru. Sehingga ketika 

memasuki tingkatan studi selanjutnya, mahasiswa diharapkan mulai terbiasa untuk menyampaikan ide 

secara tersruktur dan sistematis, mampu menyatakan bahasa/notasi yang tepat untuk menyatakan ide 

matematika serta mampu mengaitkan materi perguruan tinggi dengan materi sekolah. Namun demikian, 

pemilihan dan penggunaan media pembelajaran perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan baik 

sehingga dapat mewujudkan capaian pembelajaran yang optimal. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kemenristekdikti melalui Ditjen Penguatan Riset dan 
Pengembangan yang telah memberikan pendanaan melalui hibah penelitian dosen pemula sebagai upaya 
meningkatkan kemampuan penulis dalam melaksanakan penelitian. Tak lupa kami sampaikan terima kasih 
kepada Ketua STKIP Al Hikmah Surabaya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan 
Ketua Prodi S1 Pendidikan Matematika yang telah mendukung dan memberikan ijin kepada kami untuk 
melaksanakan penelitian serta kepada Kepala Laboratorium Matematika yang telah menyediakan sarana 
dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Usiskin, Z. (1982). Van Hiele Levels and Achievement in Secondary School Geometry. In F. R. o. t. C. D. a. A. i. S. S. G. 
Project (Ed.). Chicago: University of Chicago. 

[2] Viseu, F., & Oliveira, I. B. (2012). Open Ended Tasks in the Promotion of Classroom Communication in Mathematics. 
International Electronic Journal of Elementary Education, 4(2), 287-300. Retrieved from 

[3] NCTM. (2000). Curriculum and Evaluation Standard for School Mathematics.  Reston. VA: NCTM. 

[4] Baroody, A. J. (1993). Problem Solving, Reasoning, and Communicating, K-8. New York: Macmillan Publishing Company. 

[5] Umar, W. (2012). Membangun Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Pembelajaran Matematika. Jurnal Ilmiah Program 
Studi Matematika STKIP Siliwangi Bandung 1.  

[6] Sumarmo, Utari. 2010. Berpikir dan Disposisi Matematik: Apa, Mengapa, dan Bagaimana Dikembangkan pada Peserta 
Didik. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia 

[7] Allan, G. (1991 ). Qualitative research In G. A. C. Skinner (Ed.), Handbook for Research Students in the Social Sciences (pp. 
177-189). London: Falmer Press. 

[8] Burns, R. B. ( 2000). Introduction to research methods (4th ed.). Frenchs Forest, N.S.W.: Pearson Education. 



SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

 

PM-409 

      

  

[9] Ernest, P. (1997). The Epistemological basis of qualitative research in mathematics education: A postmodern perspective. 
Journal for Research in Mathematics Education, 9(Monograph), 22-39. 

[10] Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications. 

[11] Riduwan. (2008). Dasar-dasar Statistik. Bandung: Alfabeta. 


