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Abstrak. Matematika memiliki peran sebagai bahasa simbolik yang 

memungkinkan terwujudnya komunikasi secara cermat dan tepat. Matematika 

tidak hanya sekedar alat bantu berfikir tetapi matematika sebagai wahana 

komunikasi antar siswa dan guru dengan siswa. Semua orang diharapkan dapat 

menggunakan Bahasa matematika untuk mengkomunikasikan informasi 

maupun ide-ide yang diperolehnya. kemampuan komunikasi siswa sangat 

terbatas hanya pada jawaban pendek untuk masalah yang diajukan oleh guru 

terutama masalah menentukan besar sudut suatu objek geometri. Melihat hal di 

atas maka tentulah komunikasi merupakan bagian yang sangat penting pada 

matematika dan pendidikan matematika. Komunikasi matematis pada geometri 

bias dilihat dari penggunaan alat peraga. Oleh karena itu, penelitian ini 

bermaksud mengetahui komukasi matematis tulis mahasiswa pada mata kuliah 

geometri menggunakan penggaris dan busur. Penelitian ini merupakan studi 

kasus salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Penelitian ini 

dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas 

Lambung Mangkurat pada bulan Oktober 2016 Pengumpulan data dilakukan 

langsung oleh peneliti dalam situasi yang sesungguhnya. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini yang digunakan adalah mengamati hasil pekerjaan dan 

cara penyelesaian mahasiswa tentang kasus geometri yang diberikan. 

 

Kata Kunci:  Komunikasi Matematis, geometri, penggaris dan busur 

 

 

Matematika memiliki peran sebagai Bahasa simbolik yang memungkinkan 

terwujudnya komunikasi secara cermat dan tepat. Matematika tidak hanya sekedar alat 

bantu berfikir tetapi matematika sebagai wahana komunikasi antar siswa dan guru dengan 

siswa. Semua orang diharapkan dapat menggunakan bahasamatematika untuk 

mengkomunikasikan informasi maupun ide-ide yang diperolehnya. Banyak persoalan 

yang disampaikan dengan Bahasa matematika, misalnya dengan menyajikan persoalan 

atau masalah kedalam model matematika yang dapat berupa diagram, persamaan 

matematika, grafik, gambar bangun datar, ruang dan tabel. Komunikasi matematis adalah 

suatu keterampilan penting dalam matematika, menurut The Intended Learning Outcomes 

(dalam Armiati, 2009: 2), komunikasi matematis yaitu kemampuan untuk 

mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren kepada teman, guru, dan lainnya 

melalui bahasa lisan tulisan. Ini berarti dengan adanya komunikasi matematis guru dapat 

lebih memahami kemampuan siswa dalam menginterpretasikan dan mengekspresikan 

pemahamannya tentang konsep yang mereka pelajari. Namun, fakta di lapangan bahwa 

beberapa siswa kesulitan mengkomunikasikan gagasan matematis dalam pembelajaran 
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matematika (Brown & McNamara, 2011), kemampuan komunikasi siswa sangat terbatas 

hanya pada jawaban pendek untuk masalah yang diajukan oleh guru terutama masalah 

menentukan besar sudut suatu objek geometri.  

Guru yang berkualitas diartikan sebagai guru yang mampu memahami tingkat 

kemampuan berbagi ide atau berkomunikasi dari tiap siswa yang berbeda (Steale, 2009: 

92). Sehingga perlu dipersiapkan pembekalan komunikasi matematis calon guru 

(mahasiswa) dalam mengajar kelak di sekolah khususnya pada pembelajaran geometri 

yang dibantu dengan penggunaan alat peraga yang sesuai. Hasil penelitian Mulyono 

(2007) menyimpulkan bahwa penggunaan alat peraga dapat meningkatkan pemahaman 

siswa dibandingkan pembelajaran tanpa menggunakan alat peraga. 

Penggunaan alat peraga tidak hanya menanamkan konsep pelajaran pada siswa, 

tetapi dapat pula digunakan untuk memahami konsep yang dilihat dari hasil belajar siswa 

setelah mengalami proses belajar, juga dapat digunakan untuk latihan dan pemecahan 

masalah pada kegiatan pembelajaran, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2011). 

Pengungkapan komunikasi matematis tertulis mahasiswa pada mata kuliah geometri 

menggunakan penggaris dan busur. Dengan mengetahui komunikasi matematis 

mahasiswa maka dapat mengungkap semua kesulitan matematika terutama mata kuliah 

geometri yang dialami mahasiswa. 

Komunikasi matematis diartikan sebagai kemampuan dalam menulis, membaca, 

menyimak, menelaah, menginterpretasikan dan mengevaluasikan ide, simbol, istilah serta 

informasi matematika  (Dahlan, 2011).  Adapun Susanto (2015) menyatakan bahwa 

komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dialog atau saling hubung 

yang terjadi di lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan pesan dan pesan yang 

dialihkan berisikan tentang materi matematika yang dipelajari siswa, misalnya berupa 

konsep, rumus atau strategi penyelesaian suatu masalah. Pihak yang terlibat dalam 

peristiwa komunikasi di lingkungan kelas yaitu guru dan siswa. Cara Pengalihan pesannya 

dapat secara lisan maupun tertulis.  

Asikin (Susanto, 2015) menyatakan bahwa peran komunikasi dalam pembelajaran 

matematika, yaitu: (1) dengan komunikasi, ide matematika dapat dieksplotasi dalam 

berbagai perspektif, membantu mempertajam cara berpikir siswa dan mempertajam 

kemampuan-kemampuan siswa dalam melihat berbagai kaitan materi matematika, (2) 

komunikasi alat untuk mengukur kemampuan pemahaman dan merefleksikan pemahaman 

matematika siswa, (3) melalui komunikasi siwa dapat mengorganisasikan dan 

mengonsolidasikan pemikiran matematika mereka, (4) komunikasi antar siswa dalam 

pembelajaran matematika sangat penting untuk pengkonstruksian pengetahuan 

matematika, peningkatan penalaran, menumbuh rasa percaya diri, serta peningkatan 

keterampilan sosial, (5) menulis dan berkomunikasi dapat menjadi alat yang sangat 

bermakna untuk membentuk komunikasi matematika yang inklusif. 

Soemarmo dan Hendriana (2014) menuliskan beberapa indikator yang dapat 

mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa, yaitu: (1) melukis atau 

merepresentasikan benda nyata, gambar dan diagram dalam bentuk ide dan atau simbol 

matematika, (2) menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara lisan atau tulisan 

dengan benda nyata, gambar, drafik atau ekspresi aljabar, (3) menyatakan peristiwa sehari-

hari dalam bahasa atau simbol matematika atau menyusun model matematika suatu 

peristiwa, (4) mendengarkan, berdiskusi dan menulis tentang matematika, (5) membaca 

dengan pemahaman suatu presentasi matematika, (6) membuat konjektur, menyusun 

argument, merumuskan definisi dan generalisasi, (7) mengungkap kembali suatu uraian 

atau paragraph matematika dalam bahasa sendiri. Elliot dan Kenney (1996) menyatakan 
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bahwa kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika baik secara lisan maupun tulisan 

dijabarkan dalam empat aspek kemampuan komunikasi matematis: (1) kemampuan tata 

bahasa: yaitu kemampuan siswa untuk memahami kosakata dan struktur yang digunakan 

dalam matematika, seperti merumuskan suatu definisi dari istilah matematika, 

menggunakan simbol/notasi dan operasi matematika secara tepat guna, (2) kemampuan 

memahami wacana: yaitu kemampuan siswa untuk memahami serta mendeskripsikan 

informasi-informasi penting dari suatu wacana matematika, meliputi: permasalahan 

matematika maupun pernyataan/pendapat matematika, (3) kemampuan sosialinguistik: 

yaitu kemampuan siswa untuk mengetahui informasi-informasi kultural atau sosial yang 

biasanya muncul dalam konteks pemecahan masalah matematika seperti kemampuan 

dalam menginterpretasikan gambar, grafik atau kalimat matematika ke dalam uraian 

kontekstual dan sesuai, dan menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk 

gambar, grafik atau aljabar, (4) kemampuan strategies: yaitu kemampuan siswa untuk 

dapat mengurikan sandi/kode dalam pesan-pesan matematika yaitu menguraikan unsur-

unsur penting (kata kunci) dari suatu permasalahan matematika kemudian 

menyelesaikannya secara runtut, seperti membuat konjektur prediksi atas hubungan antar 

konsep matematika, menyampaikan ide/relasi matematika dengan gambar, grafik, maupun 

aljabar dan menyelesaikan persoalan secara runtut. 

Geometri merupakan cabang matematika yang tidak mengutamakan hubungan 

antar bilangan, meskipun ia menggunakan bilangan. Tetapi geometri mempelajari 

hubungan antara titik-titik, garis-garis, sudut-sudut, bidang-bidang serta bangun datar dan 

bangun ruang (solid). Banyak fakta dalam aritmatika atau aljabar dibuktikan dalam 

geometri. Sebagai contoh dalam geometri dibuktikan bahwa dua buah segitikan yang 

kongruen mempunya ketiga sisi yang sama panjang dan ketiga sudut sama besar.  Dalam 

pembelajaran geometri alangkah mudahnya digunakan alat peraga. Alat pegara 

pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah alat peraga penggaris dan busur. 

Alat peraga penggaris dan busur sebagai media pembelajaran dibuat untuk membantu 

proses pembelajaran. Alat peraga penggaris dan busur dapat dicari dengan mudah untuk 

mengambar dan menghitung sudut pada mata kuliah geometri. 

 

METODE 

 

Penelitian ini merupakan studi kasus salah satu strategi dalam sebuah penelitian 

kualitatif. Menurut John W. Creswell: 

Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti 

menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau 

sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan 

peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan 

berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah 

ditentukan. 

Studi kasus yang ditujukan untuk mengetahui komunikasi matematis mahasiswa mata 

kuliah geometri menggunakan penggaris dan busur. 

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Matematika FKIP 

Universitas Lambung Mangkurat pada bulan Oktober 2016. 

Populasi dalam penelitian ini  adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang mengambil mata 

kuliah Geometri pada tahun akademik 2016/2017 semester ganjil. Sampel dalam 

penelitian ini adalah enam mahasiswa yang terdiri dari dua mahasiswa kemampuan 
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rendah, dua mahasiswa kemampuan sedang, dan dua mahasiswa kemampuan tinggi. 

Sampel diperoleh dengan melakukan tes kemampuan awal pada mata kuliah geometri 

kemudian dilihat hasilnya sesuai dengan kemampuan. 

Pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti dalam situasi yang 

sesungguhnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah 

mengamati hasil pekerjaan dan cara penyelesaian mahasiswa tentang kasus geometri yang 

diberikan.  

Teknik analisis data ini mengacu kepada hasil pekerjaan dari sampel yang di dapat 

untuk kemudian disimbulkan sesuai data yang di peroleh tentang komunikasi matematis 

mahasiswa matakuliah geometri menggunakan penggaris dan busur. Data yang di peroleh 

diperiksa kembali dan data yang diperoleh juga dianalisis melalui metote penelitian 

kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini  merupakan studi kasus dari 6 mahasiswa yang terdiri dari dua 

mahasiswa kemampuan rendah (MR1, MR2), dua mahasiswa kemampuan sedang (MS1, 

MS2), dan dua mahasiswa kemampuan tinggi (MT1, MT2). Tes digunakan untuk 

mengumpulkan data dari subjek. 

Aspek komunikasi matematis yang digunakan adalah kemampuan tata bahasa, 

kemampuan memahami wacana dan kemampuan strategis.  Masalah yang digunakan untuk 

mengungkap komunikasi matematis tertulis mahasiswa  adalah “Buktikan dua buah segitiga yang 

kongruen mempunyai tiga pasang sisi yang sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar”. 

Adapun indikator komunikasi matematis tertulis mahasiswa yan digunakan dalam 

penelitian ini diadaptasi dari Elliot dan Kenney (1996). 

Tabel 1 Indikator Komunikasi Matematis Tertulis Mahasiswa 

No. Aspek yang Diamati Indikator 

1. Kemampuan tata Bahasa Menggunakan simbol/notasi, operasi matematika secara 

tepat. Simbol/notasi : segitiga (∆), nama segitiga (SRT), sudut 

(∠), besar sudut (m∠  atau ∡), nama sudut (SRP) , derajat  

(…0 ), nama sisi (𝑆𝑃̅̅̅̅ ), sama panjang (=), kongruen (≈

)sedangkan operasi yang diharapkan muncul adalah operasi 

hitung tambah (+), kurang (-) dan bagi (: atau /) atau dengan 

menggunakan kata-kata. 

2. Kemampuan Memahami 

Wacana 

Memberikan ide/gagasan (apa yang ditanyakan) dari suatu 

soal. 

Diketahui:    

 

 

 

∆𝐴𝐵𝐶 ≅ ∆𝐷𝐸𝐹 

Akan dibuktikan: tiga pasang sisi sama panjang dan sudut 

yang bersesuaian sama besar. 
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3. Kemampuan Strategis Menyampaikan ide/gagasan  matematika dalam bentuk 

gambar secara jelas 

 

 

 

 

 

Menggambar dua segitiga menggunakan penggaris dan 

busur sehingga panjang sisi yang bersesuaian sama panjang 

dan sudut yang berseseuaian sama besar. 

Langkah Pernyataan Alasan 

1 ∆𝐴𝐵𝐶 ≅ ∆𝐷𝐸𝐹 

 

Diketahui 

2 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ≅ 𝐷𝐸̅̅ ̅̅  

𝐴𝐶̅̅ ̅̅ ≅ 𝐷𝐹̅̅ ̅̅  

𝐵𝐶̅̅ ̅̅ ≅ 𝐸𝐹̅̅ ̅̅  

Berdasarkan 

panjang yang 

diukur 

menggunakan 

penggaris 

3 𝑚∠𝐵𝐴𝐶 ≅  𝑚∠𝐸𝐷𝐹 

 𝑚∠𝐴𝐵𝐶 ≅  𝑚∠𝐷𝐸𝐹 

𝑚∠𝐴𝐶𝐵 ≅  𝑚∠𝐷𝐹𝐸 

Berdasarkan besar 

sudut yang diukur 

menggunakan 

busur 

 

Jadi, terbukti dua buah segitiga yang kongruen mempunyai 

tiga pasang sisi yang sama panjang dan sudut yang 

bersesuaian sama besar. 

 

Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  penelitian  yang  telah dilakukan,  maka 

dapat diketahui Subjek MR1 menuliskan simbol/notasi hanya beberapa saja yaitu 

kongruensi dua segitiga dan beberapa panjang sisi yang kongruen. Menuliskan sebagian 

diketahui melalui gambar dan simbol tetapi tidak tidak lengkap, tidak menuliskan apa yang 

akan dibuktikan. Menyampaikan ide matematika dalam bentuk gambar dua segitiga masih 

belum jelas kongruennya karena tidak sama persis. Hasil pekerjaan Subjek MR1 dapat 

dilihat pada gambar 1 di bawah ini. 
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Gambar 1 Contoh Hasil Pekerjaan Mahasiswa Kemampuan Rendah (MR1) 

  Subjek MR2 menuliskan simbol/notasi segitiga, nama segitiga, sudut, dan 

kongruen (kata-kata). Menuliskan diketahui dengan gambar secara lengkap dan 

menggunakan tanda-tanda yang mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut yang sama 

besar . Menyampaikan ide matematika dalam bentuk gambar secara jelas.  

Subjek MS1 menuliskan simbol/notasi segitiga, segitiga sama kaki, nama segitiga, 

sisi, sama panjang (kata-kata), sudut, nama sudut, derajat, kongruen (kata-kata). 

Menuliskan diketahui dengan kata-kata, simbol dan gambar secara lengkap, menuliskan 

yang akan dibuktikan dengan kata-kata. Menyampaikan ide matematika dalam bentuk 

gambar dan pernyataan secara jelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 

berikut ini.  
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Gambar 2 Contoh Hasil Pekerjaan Mahasiswa Kemampuan Sedang (MS1) 

Subjek MS2 menuliskan simbol/notasi segitiga, segitiga sama kaki, nama segitiga, 

sisi, sama panjang yang kongruen, sudut, nama sudut, derajat, sudut-sudut yang kongruen. 

Menuliskan diketahui dengan kata-kata, simbol dan gambar secara lengkap, menuliskan 

yang akan dibuktikan dengan kata-kata. 

Subjek MT1 menuliskan simbol/notasi segitiga, segitiga sama kaki, nama segitiga, 

sisi, sama panjang yang kongruen lengkap dengan ukurannya yang telah diukur dengan 

menggunakan penggaris, sudut, nama sudut, derajat, sudut yang kongruen lengkap dengan 

besaran yang telah diukur menggunakan busur. Menuliskan diketahui dengan kata-kata, 

simbol dan gambar secara lengkap, menuliskan yang akan dibuktikan dengan lengkap. 

Menyampaikan ide matematika dalam bentuk gambar dan pernyataan secara jelas. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini.  
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Gambar 3 Contoh Hasil Pekerjaan Mahasiswa Kemampuan Tinggi (MT1) 

 

 

 Subjek MT2 menuliskan simbol/notasi segitiga, segitiga sama kaki, nama segitiga, 

sisi, sama panjang yang kongruen lengkap dengan ukurannya yang telah diukur dengan 

menggunakan penggaris, sudut, nama sudut, derajat, sudut yang kongruen lengkap dengan 

besaran yang telah diukur menggunakan busur. Menuliskan diketahui dengan kata-kata, 

simbol dan gambar secara lengkap, menuliskan yang akan dibuktikan dengan 
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notasi/sombol. Menyampaikan ide matematika dalam bentuk gambar dan pernyataan 

secara jelas. 

Berdasarkan keterangan di atas dapat diperoleh bahwa simbol/notasi yang 

dituliskan mahasiswa yang kemampuan tinggi lebih banyak dan lebih lengkap menuliskan 

komunikasi matematis pada soal geometri mahasiswa kemampuan rendah dan mahasiswa 

kemampuan rendah.Temuan yang menarik bahwa: (1) semua subjek sudah menggunakan 

gambar yang lengkap sebagai deskripsi yang diketahui; (2) dari satu subjek yang 

menuliskan besar sudut dengan simbol/notasi sebagai contoh   𝑚∠𝐴𝐵𝐶 ≅  𝑚∠𝑃𝑄𝑅; 3) 

ada satu subjek mahasiswa kemampuan tinggi menuliskan semua informasi menggunakan 

simbol/notasi.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penyelesaian masalah yang dikerjakan oleh subjek penelitian 

maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan komunikasi matematis tertulis mahasiswa 

menggunakan penggaris dan busur seseuai tingkat kemampuan. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka guru dalam proses pembelajaran 

matematika di kelas memberi kesempatan mahasiswa kemampuan rendah untuk 

berdiskusi dan bekerja kelompok dengan mahasiswa kemampuan sedang dan tinggi. Perlu 

penelitian lebih lanjut secara komprehensif dengan menambahkan teknik pengumpulan 

data secara pengamatan dan wawancara sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih 

mengenai perbedaan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa sesuai tingkat 

kemampuan.  
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