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ABSTRAK
Abstract: The purpose of this study is to describe students writing mathematical
communication of high-ability (ST), medium (SS), low (SR) in solving problem. The
research data was obtained by analyzing the answer sheets of three subjects based on
writing mathematical communication indicators. The result of this research are, (1) ST
can write what is known and asked, construct Venn diagram and do the calculation
correctly, (2) SS can write what is known and asked, construct Venn diagram and do the
calculation of problem 2 correctly, but on problem 3 SS still make any mistake on
constructing Venn diagram and doing the calculation, (3) SR can write what is known
and asked, but SR has not made Venn diagram and done the calculation appropriately.
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan komunikasi matematis tulis
siswa berkemampuan tinggi (ST), sedang (SS), rendah (SR) dalam menyelesaikan
masalah. Data penelitian diperoleh dari analisis lembar jawaban tiga subjek dianalisis
berdasarkan indikator komunikasi matematis tulis. Hasil penelitian adalah, (1) ST dapat
menuliskan apa yang diketahui dan ditanya, membuat diagram Venn dan melakukan
perhitungan dengan tepat, (2) SS dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanya,
membuat diagram Venn dan melakukan perhitungan pada masalah 2 dengan tepat,
namun pada masalah 3 SS masih melakukan kesalahan dalam membuat diagram Venn
dan perhitungan, (3) SR dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanya, tetapi SR
belum membuat diagram Venn dan melakukan perhitungan dengan tepat.
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Komunikasi merupakan bagian penting baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pembelajaran di kelas. Aktivitas komunikasi
pada matematika dalam kelas merupakan aktivitas yang melibatkan siswa untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulis
(Susanto dkk., 2015). Komunikasi adalah cara menyampaikan ide-ide matematis dan pemahaman dengan lisan, visual, tulisan,
angka-angka, simbol, gambar, grafik, diagram, dan kata-kata (Ontario Ministry of Education, 2005). Komunikasi matematis
merupakan cara berbagi ide-ide kepada orang lain (NCTM, 2000). Menurut Wahyumiarti dkk (2015) komunikasi matematis
merupakan suatu cara siswa untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan, strategi dan solusi dalam menyelesaikan masalah baik
secara lisan maupun tertulis.
Komunikasi matematis juga merupakan suatu cara untuk mengklarifikasi pemahaman dan konsep yang telah mereka
dapatkan. Melalui komunikasi, siswa dapat menjelaskan dan memperluas pengetahuan mereka dengan memahami hubungan
matematika dan membuat argumen matematika. Siswa belajar untuk terlibat dalam membuat alasan matematika, belajar
bagaimana untuk mengkritik diri sendiri dan ide-ide dari orang lain serta menemukan solusi matematika yang tepat. Sehingga
guru perlu merencanakan proses pengajaran tepat, agar dapat memberikan waktu bagi siswa untuk berlatih menyampaikan ideide dengan bahasa mereka sendiri, dan menuntut siswa bertanggung jawab dalam memberikan alasan, untuk menciptakan kelas
yang dinamis serta mendukung siswa yang ikut berpartisipasi (Aminah dkk., 2014). Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan
komunikasi matematis tulis siswa diperlukan suatu indikator.
Indikator komunikasi matematis menurut Prayitno dkk (2013) menyatakan bahwa indikator kemampuan komunikasi
matematis tulis dan lisan meliputi (1) kemampuan dalam menggunakan bahasa matematika (notasi dan istilah) untuk
menyatakan informasi matematis, (2) menggunakan representasi matematika (rumus, gambar, diagram, tabel, grafik) untuk
menyatakan informasi matematis, dan (3) mengubah dan menafsirkan suatu informasi matematis dalam representasi matematika.
Sedangkan menurut Aminah, dkk. (2014) indikator komunikasi matematis, meliputi (1) menyatakan situasi, gambar, diagram ke
dalam bahasa, simbol, atau model matematis, (2) mengonstruk dan menjelaskan ide-ide, situasi, dan hubungan matematis atau
merepresentasikan dalam bentuk visual, (3) menyatakan keadaan atau masalah sehari-hari sebagai representasi matematis
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(gambar, grafik, bahasa, simbol), (4) memilih dan menggunakan representasi matematis untuk menyelesaikan masalah dan
menginterpretasikannya. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka indikator komunikasi matematis tulis siswa dalam
penelitian ini, meliputi (1) menyatakan situasi atau informasi matematis dalam bentuk simbol atau bahasa; (2) mengubah suatu
informasi matematis dalam bentuk gambar; (3) memilih dan menggunakan informasi matematis atau gambar untuk
menyelesaikan masalah.
Masalah dan soal memiliki makna yang berbeda. Suatu soal dapat disebut sebagai masalah apabila ada strategi atau
solusi penyelesaiannya. Proses dalam menyelesaikan masalah perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran. Siswa perlu
dilatih dan diberikan waktu luang menyelesaikan masalah yang diberikan guru. Karena dengan memfasilitasi siswa seperti itu
akan membuat lebih terbiasa ketika menghadapi berbagai permasalahan matematika kedepannya (Rohmawati, 2017). Masalah
dalam penelitian ini merupakan masalah pada materi himpunan.
Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian mengenai komunikasi matematis telah banyak dilakukan oleh beberapa
peneliti. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Cai dkk. (1996) menyatakan bahwa penilaian komunikasi matematis siswa
dapat menggunakan tugan open-ended dan prosedur penskoran. Prosedur penskoran untuk menunjukkan bahwa tugas openended dapat menilai komunikasi matematis siswa dengan memberikan waktu luang kepada siswa untuk berpikir dan bernalar
matematis. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rohmawati (2017) menyatakan bahwa aspek-aspek untuk mengetahui proses
komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah pada sistem persamaan linear dua variabel ada tiga, yaitu dilihat
dari aspek komunikasi simbolik, logis, dan verbal siswa. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Vale dkk. (2017) menyatakan
bahwa komunikasi pada matematika dapat melihat berbagai kesulitan, respon, dan gambaran masa depan guru dalam
menghubungkan tugas-tugas yang memiliki bentuk-bentuk komunikasi yang berbeda dalam konteks visual. Tugas-tugas
tersebut berfokus dalam melihat informasi secara langsung atau mendengarkan informasi tanpa melihatnya. Hasil penelitianya
mengungkapkan banyak siswa yang memberikan respon positif terhadap tugas yang diberikan walaupun beberapa siswa
kesulitan menyatakan dalam bentuk komunikasi.
Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, komunikasi matematis sangat penting dalam pembelajaran
matematika dan peneliti akan mengungkapkan bagaimana komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan suatu
permasalahan. Hal ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada dan dapat dijadikan sebagai pedoman guru untuk
melihat kemampuan siswanya. Dari uraian tersebut peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan “Kemampuan
Komunikasi Matematis Tulis Siswa SMP dalam Menyelesaikan Masalah”.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan
komunikasi matematis siswa SMP dalam menyelesaikan masalah pada materi himpunan. Deskriptif kualitatif merupakan suatu
pemaparan mengenai keadaan sebenarnya seseorang di lapangan yang sedang mengalami masalah. Penelitian ini dilaksanakan
di salah satu sekolah SMP yang ada di Jawa Timur. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII yang memiliki kemampuan
matematika tinggi, sedang, dan rendah. Pengelompokkan subjek dalam penelitian ini dengan menetapkan standar nilai yang
diadaptasi dari buku Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menegah Pertama (Kemendikbud,
2016). Standar nilai untuk kategori tinggi nilai UAS adalah 80—100, kategori sedang nilai UAS adalah 60—80, dan kategori
rendah nilai UAS adalah 0—60. Dalam penelitian ini subjek yang diambil tiga siswa dan masing-masing siswa mewakili tingkat
kemampuan tinggi, sedang, rendah. Kemudian, untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen
tes. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil lembar jawaban siswa. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis
berdasarkan indikator komunikasi matematis tulis yaitu (1) menyatakan situasi atau informasi matematis dalam bentuk simbol
atau bahasa, (2) mengubah suatu informasi matematis dalam bentuk gambar, (3) memilih dan menggunakan informasi
matematis atau gambar untuk menyelesaikan masalah.
HASIL
Hasil dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis tulis siswa SMP dalam
menyelesaikan masalah pada materi himpunan. Penjabaran hasil penelitian mengacu pada tiga indikator komunikasi matematis
tulis yang telah ditentukan oleh peneliti. Berikut ini adalah hasil penelitian mengenai kemampuan komunikasi matematis tulis
siswa yang berkemampuan tinggi (ST), siswa yang berkemampuan sedang (SS), dan siswa yang berkemampuan rendah (SR).
Pada soal nomor 2, langkah awal yang dilakukan oleh ST yaitu menuliskan informasi matematis dalam bentuk simbol atau
bahasa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Lembar Jawaban ST Soal Nomor 2a
Dari Gambar 1, terlihat bahwa ST dapat menuliskan informasi matematis yang ada di soal dalam bentuk bahasa.
Dalam menuliskan apa yang diketahui dalam bentuk simbol ST masih belum tepat, seperti “… = 38 himpunan B” dengan
menuliskan “himpunan B” yang ada di akhir kalimat. Pada yang diketahui ST tidak menuliskan “himpunan mobil yang tidak
memiliki ketiga-tiganya”. Sedangkan dalam menuliskan apa yang ditanyakan oleh soal ST dapat menuliskannya dalam bentuk
bahasa, tetapi dalam bentuk simbol ST belum menuliskannya. Kemudian untuk mengonfirmasi terkait hasil jawaban ST nomor
2a dilakukan wawancara sebagai berikut.
P
ST
P
ST
P
ST

: Kenapa Anda menuliskan “himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan himpunan D” di akhir
kalimat?
: Saya maksudnya untuk ganti yang salah di awal kalimat itu Bu.
: Kan bisa langsung ditulis disampingnya yang dicoret.
: iya bu.
: Apakah “mobil yang tidak memiliki ketiga-tiganya” tidak termasuk informasi yang diketahui?
: Iya Bu, saya lupa tidak menuliskan.

Pada langkah kedua setelah menuliskan informasi matematis, ST mengubah informasi tersebut dalam bentuk gambar,
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Lembar Jawaban ST Soal Nomor 2b
Dari Gambar 2. terlihat ST dapat membuat gambar diagram Venn dengan benar. ST dapat menuliskan simbol-simbol
himpunan dan menuliskan anggota-anggota dari suatu himpunan. Seperti salah satu contoh yang ada dalam diagam Venn bahwa
“himpunan mobil yang hanya memiliki AC adalah 26 mobil”. Tetapi ada yang bukan anggota yaitu “7 mobil” tidak dituliskan
pada diagram Venn. Kemudian untuk mengonfirmasi terkait hasil jawaban ST nomor 2b dilakukan wawancara sebagai berikut.
P
ST
P
ST

: Apakah “himpunan mobil yang tidak memiliki ketiga-tiganya” tidak termasuk anggota dari
himpunan semesta?
: Iya anggota Bu.
: Kenapa Anda tidak menuliskan “7” pada diagram Venn?
: Lupa Bu, saya kurang teliti.

Langkah terakhir, setelah menuliskan informasi matematis dan membuat gambar, ST memilih dan menggunakan
informasi matematis atau gambar untuk menyelesaikan masalah, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.
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Gambar 3. Lembar Jawaban ST Soal Nomor 2c, 2d, dan 2e
Dari Gambar 3. terlihat bahwa ST dalam menyelesaikan soal nomor 2c, 2d, dan 2e dalam perhitungan sudah benar.
Cara yang digunakan dalam menjawab terlihat lebih rinci dan tepat. Ketika menuliskan informasi matematis pada diketahui ST
tidak menuliskan dalam bentuk simbol, tetapi pada proses perhitungan ST dapat menuliskan dalam bentuk simbol. Pada nomor
2c, 2d, dan 2e, ST langsung menuliskan tanda “ = ” tanpa menuliskan apa yang akan dicari atau ditanyakan. Namun, pada poin
c dan d, ST menuliskan “ 𝑛𝐸, 𝑛𝐺, 𝑛𝐹, dan 𝑛𝐻 ” tidak menggunakan tanda kurung seperti “ 𝑛(𝐸) ”. ST menuliskan hasil
perhitungan dengan disertai kata-kata, seperti “26 mobil, 8 mobil, 83 mobil”. Tetapi ST dapat menyimpulkan hasil
penyelesaiannya dengan benar. Untuk mengonfirmasi terkait hasil jawaban ST nomor 2c, 2d, dan 2e dilakukan wawancara
sebagai berikut.
P
ST
P
ST

: Apa yang ditanyakan dari poin c, d, dan e?
: Poin c banyaknya mobil yang hanya memiliki AC, poin d yang hanya memiliki pengaturan setir,
dan poin e banyaknya mobil di dealer Honda.
: Kenapa Anda tidak menuliskan?
: (tersenyum malu)

Pada soal nomor 3, langkah awal yang dilakukan oleh ST sama seperti soal nomor 2 yaitu menuliskan informasi
matematis dalam bentuk simbol atau bahasa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Lembar Jawaban ST Soal Nomor 3a
Berdasarkan Gambar 4, terlihat bahwa ST dapat menuliskan apa yang diketahui dengan kata-kata atau seperti
“himpunan A senang pelajaran Matematika” dan dapat menuliskan dalam bentuk simbol seperti “𝑛(𝐴) = 22”. Pada yang
diketahui ST tidak menuliskan “Himpunan siswa di kelas VIIF”. ST dapat menuliskan apa yang ditanyakan dalam bentuk
bahasa seperti “tentukan banyak siswa yang senang pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia”, tetapi ST tidak menuliskan
dalam bentuk simbolnya. Kemudian untuk mengonfirmasi terkait hasil jawaban ST nomor 3a dilakukan wawancara sebagai
berikut.
P
ST
P
ST

: Apakah “Himpunan siswa di kelas VIIF” tidak termasuk informasi yang diketahui?
: Iya Bu.
: Kenapa Anda tidak menuliskan?
: Saya lupa Bu.
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Pada langkah kedua, setelah menuliskan informasi matematis, ST mengubah informasi tersebut dalam bentuk gambar,
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Lembar Jawaban ST Soal Nomor 3b
Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa T dapat menggambarkan diagram Venn dengan benar. ST dapat menuliskan
anggota-anggota dari suatu himpunan. ST menuliskan simbol “𝐴 untuk menyatakan siswa yang senang pelajaran Matematika”,
“𝐵 untuk menyatakan siswa yang senang pelajaran Bahasa Inggris”, dan simbol “𝐶 untuk menyatakan siswa yang senang
pelajaran Bahasa Indonesia” sesuai dengan yang dituliskan pada diketahui. Untuk mengonfirmasi terkait hasil jawaban ST
nomor 3b dilakukan wawancara sebagai berikut.
P
ST

: Sebutkan semua anggota dari himpunan 𝐴, himpunan 𝐵, dan himpunan 𝐶!
: himpunan 𝐴 anggotanya “7, 6, 6, 3”, himpunan 𝐵 anggotanya “6, 6”, dan himpunan 𝐶 anggotanya “10, 3, 6”.

Langkah terakhir, setelah menuliskan informasi matematis dan membuat gambar, ST memilih dan menggunakan
informasi matematis atau gambar untuk menyelesaikan masalah, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.

Gambar 6. Lembar Jawaban ST Soal Nomor 3c dan 3d
Dapat dilihat dari Gambar 6. bahwa ST dapat melakukan proses perhitungan baik untuk nomor 3c maupun 3d. Cara
yang digunakan dalam menyelesaikan perhitungan juga terlihat lebih rinci dan tepat. Pada poin c dan d, ST langsung
menuliskan tanda “ = ” tidak menuliskan apa yang akan dicari atau ditanyakan “= 22 – 7 – 6 – 6” dan “= 19 – 6 – 3”. ST
menuliskan hasil perhitungan dengan disertai kata-kata, seperti “3 siswa dan 10 siswa”. Tetapi ST dapat menyimpulkan hasil
penyelesaiannya dengan benar. Kemudian untuk mengonfirmasi terkait hasil jawaban ST nomor 3c dan 3d dilakukan
wawancara sebagai berikut.
P
ST
P
ST

: Apa yang ditanyakan dari poin c dan d?
: Poin c banyaknya siswa yang hanya senang pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia, poin d siswa yang hanya
senang pelajaran Bahasa Indonesia.
: Kenapa Anda tidak menuliskan?
: (tersenyum)

Pada soal nomor 2, langkah awal yang dilakukan oleh SS yaitu menuliskan informasi matematis dalam bentuk simbol
atau bahasa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.
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Gambar 7. Lembar Jawaban SS Soal Nomor 2a
Dari Gambar 7, terlihat bahwa SS dapat menuliskan informasi matematis yang ada di soal dalam bentuk bahasa seperti
“A mobil yang memiliki AC 40”. SS menuliskan informasi yang diketahui dengan lengkap. SS juga dapat menuliskan apa yang
ditanyakan dalam bentuk bahasa, tetapi dalam bentuk simbol SS belum menuliskannya. Pada yang ditanyakan SS tidak
menuliskan pertanyaan “Tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal”. Kemudian untuk mengonfirmasi terkait hasil
jawaban SS nomor 2a dilakukan wawancara sebagai berikut.
P
SS

: Apakah kalimat “tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan” bukan termasuk pertanyaan?
: Pertanyaan, tapi saya lupa tidak menuliskan Bu.

Pada langkah kedua, setelah menuliskan informasi matematis, SS mengubah informasi tersebut dalam bentuk gambar,
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.

Gambar 8. Lembar Jawaban SS Soal Nomor 2b
Dari Gambar 8. terlihat SS dapat membuat gambar diagram Venn dengan benar. SS dapat menuliskan simbol-simbol
himpunan dan menuliskan anggota-anggota dari suatu himpunan. Seperti salah satu contoh yang ada dalam diagam Venn bahwa
“himpunan mobil yang hanya memiliki pengaturan setir adalah 8 mobil” dan SS juga menuliskan yang bukan anggota dari
ketiga-tiganya yaitu “7 mobil” pada diagram Venn. Kemudian untuk mengonfirmasi terkait hasil jawaban SS nomor 2b
dilakukan wawancara sebagai berikut.
P
SS

: Apa saja yang Anda tuliskan pada diagram Venn tersebut?
: Ya semua anggota dari mobil yang memiliki AC, pengaturan setir, pengaturan kecepatan dan mobil yang tidak
memiliki ketiga-tiganya.

Langkah terakhir, setelah menuliskan informasi matematis dan membuat gambar, SS memilih dan menggunakan
informasi matematis atau gambar untuk menyelesaikan masalah, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9.
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Gambar 9. Lembar Jawaban SS Soal Nomor 2c, 2d, dan 2e
Dari Gambar 9. terlihat bahwa SS dalam menyelesaikan nomor 2c, 2d, dan 2e sudah benar. Cara yang digunakan
dalam menjawab dengan secara langsung. SS pada poin c langsung menuliskan “40 − (2 + 8 + 4)” dan pada poin d SS juga
langsung menuliskan “40 − (9 + 8 + 4)”, tidak menuliskan caranya mendapatkan “2, 8 dan 4” dan “9, 8 dan 4”. Pada poin c, d,
dan e, SS langsung menuliskan tanda “=” tanpa menuliskan apa yang ditanyakan, tetapi SS dapat menyimpulkan hasil
penyelesaiannya. Kesimpulan poin e SS hanya menuliskan “semestanya adalah 83”. Kemudian untuk mengonfirmasi terkait
hasil jawaban SS nomor 2c, 2d, dan 2e dilakukan wawancara sebagai berikut.
P
SS
P
SS

: Kenapa pada nomor 2c, 2d, dan 2e Anda langsung menuliskan proses perhitungannya?
: Iya saya kan sudah tau apa yang ditanyakan Bu, disoal juga sudah ada.
: Bagaimana caranya mendapatkan hasil “2, 4, 8, 9”?
: “10 – 8 = 2” , “12 – 8 = 4” , “17 – 8 = 9”, kalau “8” itu Bu ketiga-tiganya.

Pada soal nomor 3, langkah awal yang dilakukan oleh SS sama seperti soal nomor 2 yaitu menuliskan informasi
matematis dalam bentuk simbol atau bahasa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10.

Gambar 10. Lembar Jawaban SS Soal Nomor 3a
Dari Gambar 10, terlihat bahwa SS dapat menuliskan apa yang diketahui dengan kata-kata atau seperti “VIIF 32 siswa”
dan SS dalam menuliskan pada yang ditanyakan juga dengan kata-kata atau bahasa seperti “Siswa yang suka Matematika dan
Bahasa Indonesia”. Pada yang ditanyakan SS tidak menuliskan pertanyaan “Tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari
soal”. Tetapi SS pada diketahui dan ditanyakan tidak menuliskan dalam bentuk simbolnya. Kemudian untuk mengonfirmasi
terkait hasil jawaban SS nomor 3a dilakukan wawancara sebagai berikut.
P
SS
P
SS

: Apa maksud dari “32 siswa” yang Anda tuliskan pada diketahui?
: Semesta Bu.
: Apakah kalimat “tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan” bukan termasuk pertanyaan?
: Pertanyaan Bu.

Pada langkah kedua, setelah menuliskan informasi matematis, SS mengubah informasi tersebut dalam bentuk gambar,
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 11.
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Gambar 11. Lembar Jawaban SS Soal Nomor 3b
Dapat dilihat pada Gambar 11. bahwa SS belum dapat menggambarkan diagram Venn dengan benar. SS
menggambarkan diagram Venn dengan tiga himpunan saja dan SS tidak menggambarkan himpunan semestanya dengan persegi
panjang. SS tidak dapat menuliskan anggota-anggota dari suatu himpunan. SS pada diagram Venn menuliskan “8” untuk “siswa
yang hanya senang Matematika”, “3” untuk “siswa yang hanya senang Bahasa Indonesia”. Kemudian untuk mengonfirmasi
terkait hasil jawaban SS nomor 3b dilakukan wawancara sebagai berikut.
P
SS
P
SS

: Apakah diagram Venn yang Anda gambarkan sudah benar?
: Gak Bu, salah.
: Kira-kira dibagian yang mana salahnya?
: Gambarnya itu Bu, karena saya lupa caranya.

Langkah terakhir, setelah menuliskan informasi matematis dan membuat gambar, SS memilih dan menggunakan
informasi matematis atau gambar untuk menyelesaikan masalah, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 12.

Gambar 12. Lembar Jawaban SS Soal Nomor 3c dan 3d
Dapat dilihat dari Gambar 12. bahwa SS belum dapat melakukan proses perhitungan baik untuk nomor 3c maupun 3d.
SS langsung menuliskan tanda “ = ” pada poin c dan d, tidak menuliskan apa yang ditanyakan seperti “7 + 3 + 6 = 16” dan “19
– 16 = 3”. Pada poin c dan d, SS dalam proses perhitungannya menggunakan cara yang sama sehingga mendapatkan hasil yang
sama juga yaitu “3”. Kemudian untuk mengonfirmasi terkait hasil jawaban SS nomor 3c dan 3d dilakukan wawancara sebagai
berikut.
P
SS
P
SS

: Kenapa Anda mengerjakan poin c dan poin d caranya sama?
: Saya gak tau caranya Bu.
: Kenapa tiba-tiba ada “19”?
: Itu siswa yang suka Bahasa Indonesia, Bu

Pada soal nomor 2, langkah awal yang dilakukan oleh SR yaitu menuliskan informasi matematis dalam bentuk simbol
atau bahasa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 13.
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Gambar 13. Lembar Jawaban SR Soal Nomor 2a
Dari Gambar 13, terlihat bahwa SR dapat menuliskan informasi matematis dalam bentuk bahasa seperti “40 mobil
memiliki AC”. SR menuliskan informasi yang diketahui dengan lengkap. SR juga dapat menuliskan apa yang ditanyakan
dalam bentuk bahasa seperti “tentukan mobil yang hanya memiliki AC”, tetapi dalam bentuk simbol SR belum menuliskannya.
Kemudian untuk mengonfirmasi terkait hasil jawaban SR nomor 2a dilakukan wawancara sebagai berikut.
P
SR

: Apakah yang Anda tuliskan pada diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut tidak ada yang kurang?
: Tidak Bu.

Pada langkah kedua, setelah menuliskan informasi matematis, SR mengubah informasi tersebut dalam bentuk gambar,
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14.

Gambar 14. Lembar Jawaban SR Soal Nomor 2b
Dari Gambar 14. terlihat SR belum dapat menggambarkan diagram Venn dengan benar. SR belum dapat menuliskan
simbol-simbol dan anggota-anggota dari suatu himpunan. Seperti salah satu contoh yang ada dalam diagam Venn bahwa
“himpunan mobil yang hanya memiliki pengaturan setir adalah 14 mobil” dan SR pada diagram Venn langsung menuliskan
“himpunan mobil yang memiliki AC dan pengaturan kecepatan adalah 10 mobil”, tidak dikurangkan terlebih dahulu dengan
“himpunan mobil yang memiliki ketiga-tganya adalah 8 mobil”. SR juga belum menggambarkan himpunan semestanya dengan
persegi panjang. SR hanya menggambarkan tiga himpunan yang saling berkaitan. Kemudian untuk mengonfirmasi terkait hasil
jawaban SR nomor 2b dilakukan wawancara sebagai berikut.
P
SR
P
SR

: Apakah diagram Venn yang Anda gambarkan sudah benar?
: Emmm…
: Apakah tidak ada yang kurang?
: Apa ya Bu… (sambil mikir), kotakannya Bu ini gak ada.

Langkah terakhir, setelah menuliskan informasi matematis dan membuat gambar, SR memilih dan menggunakan
informasi matematis atau gambar untuk menyelesaikan masalah, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 15.
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Gambar 15. Lembar Jawaban SR Soal Nomor 2c, 2d, dan 2e
Dari Gambar 15. terlihat bahwa SR menuliskan poin c penomorannya diganti huruf d, poin d penomorannya diganti
huruf e, dan poin e penomorannya tidak ada. SR dalam menyelesaikan soal nomor 2c, 2d, dan 2e, hanya 2c saja yang benar baik
proses perhitungan maupun hasilnya. Poin e yang sebenarnya nomor 2d SR salah dalam melakukan proses perhitungan “29 – 9
– 4 – 8 = 14”. SR menambahkan poin f untuk menghitung pengaturan kecepatan dan hasil perhitungannya “0”. Ketika mencari
banyaknya mobil di dealer Honda SR mendapatkan hasil penyelesaian ada 74 mobil. Kemudian untuk mengonfirmasi terkait
hasil jawaban SR nomor 2c, 2d, dan 2e dilakukan wawancara sebagai berikut.
P
SR
P
SR
P
SR
P
SR
P
SR

: Apakah benar hasil pengurangan dari “29 – 9 – 4 – 8 = 14”?
: Iya Bu benar.
: “9 + 4 + 8” hasilnya berapa?
: Emm… 21 Bu
: Terus “29 – 9 – 4 – 8 = …” ?
: “8” Bu. Yah Salah.
: Hmm. Kenapa hasilnya “0”?
: Karena itu memang tidak ada setelah digabung yang memang hanya pengaturan kecepatan.
: Pada penyelesaian yang tidak ada penomorannya Anda mendapatkan hasil “74” itu benar gak?
: Ada yang kurang “19” belum ikut dijumlahkan Bu.

Pada soal nomor 3, langkah awal yang dilakukan oleh SR sama seperti soal nomor 2 yaitu menuliskan informasi
matematis dalam bentuk simbol atau bahasa, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 16.

Gambar 16. Lembar Jawaban SR Soal Nomor 3a
Dari Gambar 16, terlihat bahwa SR dapat menuliskan apa yang diketahui dengan kata-kata atau seperti “Terdapat 32
siswa” dan SR dalam menuliskan pada yang ditanyakan juga dengan kata-kata atau bahasa seperti “tentukan banyak siswa yang
suka Matematika dan Bahasa Indonesia”. SR menuliskan semua informasi atau keterangan yang ada disoal pada diketahui dan
ditanyakan, tetapi SR pada diketahui dan ditanyakan tidak menuliskan dalam bentuk simbolnya. Kemudian untuk
mengonfirmasi terkait hasil jawaban SR nomor 3a dilakukan wawancara sebagai berikut.
P
SR

: Apakah yang Anda tuliskan pada diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut tidak ada yang kurang?
: Sepertinya tidak Bu.

Mandasari, Chandra, Dwiyana, Kemampuan Komunikasi Matematis… 848

Pada langkah kedua, setelah menuliskan informasi matematis, SR mengubah informasi tersebut dalam bentuk gambar,
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 17.

Gambar 17. Lembar Jawaban SR Soal Nomor 3b
Berdasarkan Gambar 17. bahwa SR belum dapat menggambarkan diagram Venn dengan benar. SR tidak
menggambarkan himpunan semestanya dengan persegi panjang dan hanya menggambarkan diagram Venn dengan tiga
himpunan saja. SR tidak dapat menuliskan semua anggota dari suatu himpunan. Karena pada gambar diagram Venn SR tidak
menuliskan simbol pada setiap himpunan. SR hanya menuliskan anggota-anggotanya. Kemudian untuk mengonfirmasi terkait
hasil jawaban SR nomor 3b dilakukan wawancara sebagai berikut.
P
SR
P
SR

: Apakah diagram Venn yang Anda gambarkan sudah benar?
: Salah Bu.
: Salahnya dimana?
: Itu gambar diagram Vennnya Bu.

Langkah terakhir, setelah menuliskan informasi matematis dan membuat gambar, SR memilih dan menggunakan
informasi matematis atau gambar untuk menyelesaikan masalah, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 18.

Gambar 18. Lembar Jawaban SR Soal Nomor 3c dan 3d
Dapat dilihat dari Gambar 18. bahwa SR belum dapat melakukan proses perhitungan baik untuk nomor 3c maupun 3d.
SR pada poin c hanya menuliskan “22 – 19 = 3” dan poin d hanya menuliskan “19”. Kemudian untuk mengonfirmasi terkait
hasil jawaban SR nomor 3c dan 3d dilakukan wawancara sebagai berikut.
P
SR
P
SR

: Apakah cara yang Anda tuliskan pada poin c “22 – 19 = 3” sudah benar?
: Gak tau Bu. Saya bingung.
: Kenapa Anda langsung menjawab “19” pada poin d?
: Karena di soal yang suka Bahasa Indonesia 19 Bu.

PEMBAHASAN
Kemampuan komunikasi matematis tulis ST dalam menyelesaikan masalah nomor 2 dan 3 cukup baik dan memenuhi
ketiga indikator, yaitu menyatakan situasi atau informasi matematis dalam bentuk simbol atau bahasa, mengubah suatu
informasi matematis dalam bentuk gambar, memilih dan menggunakan informasi matematis atau gambar untuk menyelesaikan
masalah. Pada indikator pertama, ST dapat menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal dalam bentuk
bahasa dengan benar, meskipun pada apa yang diketahui ST masih belum lengkap menuliskannya. Namun, dari hasil
wawancara, bahwa ST mengetahui informasi yang tidak dituliskan itu merupakan informasi pada diketahui. Hal ini dilakukan
ST pada masalah nomor 2 dan 3. Indikator kedua, ST dapat menggambarkan diagram Venn dan menuliskan semua anggota
himpunan serta menuliskan simbol-simbol atau keterangan pada diagram Venn tersebut. Akan tetapi, ST tidak menuliskan satu
yang bukan anggota dari suatu himpunan, dari hasil wawancara ST dapat menulis “7” yang bukan merupakan anggota dari
ketiga himpunan tersebut. Hal ini dilakukan ST pada masalah nomor 2, sedangkan indikator ketiga, ST dapat menggunakan
informasi dan gambar untuk menyelesaiakan masalah nomor 2 dan 3. ST dapat menuliskan langkah-langkah perhitungan
dengan lengkap, benar, dan terstruktur, meskipun pada bagian gambar dalam menuliskannya belum lengkap. Hal ini
menunjukkan bahwa ST mampu mengomunikasikan atau menyampaikan ide-ide yang ada dalam pemikirannya melalui tulisan
dengan tepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Borasi dan Rose (dalam Kosko dkk., 2010) bahwa siswa yang menulis
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untuk mendeskripsikan strategi dalam menemukan solusi maka dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam menyelesaikan
masalah. Karena siswa memperjelas pemahamannya sendiri melalui tulisan tersebut. Hal ini diungkapakan oleh Wahyumiarti
dkk. (2015) yang menyatakan bahwa siswa dengan IQ tinggi mampu menuliskan situasi dan solusi yang tepat dengan
menggambarkan diagram, memberikan sejumlah informasi yang rinci dan terstruktur, dan mampu menyatakan ide dan
pendapatnya disertai alasan yang tepat.
Kemampuan komunikasi matematis tulis SS dalam menyelesaikan masalah nomor 2 dan 3 cukup baik dan belum
memenuhi ketiga indikator. Pada nomor 3, indikator yang benar-benar memenuhi hanya ada satu, yaitu indikator pertama. Pada
indikator pertama SS dapat menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam bentuk bahasa dengan benar, meskipun
SS masih belum lengkap menuliskannya. Namun, dari hasil wawancara, diketahui bahwa SS tidak menuliskan informasi yang
ditanyakan pada soal. Hal ini dilakukan SS pada masalah nomor 2 dan 3. Indikator kedua, pada nomor 2 SS dapat
menggambarkan diagram Venn dan menuliskan semua anggota himpunan serta menuliskan simbol-simbol atau keterangan pada
diagram Venn dengan lengkap, sedangkan pada nomor 3 SS belum dapat menggambarkan diagram Venn dengan benar. SS
hanya menggambar tiga himpunan yang saling beririsan dan tidak menuliskan simbol sebagai keterangan dari diagram Venn
yang SS gambarkan. Indikator ketiga, pada nomor 2 SS dapat menggunakan informasi dan gambar untuk menyelesaiakan
masalah. SS dapat melakukan perhitungan dengan langkah-langkah yang benar, sedangkan pada nomor 3, SS belum dapat
melakukan perhitungan dengan langkah-langkah yang benar. Pada nomor 2, SS mampu mengomunikasikan ide-ide yang ada
dalam pemikirannya melalui tulisan, tetapi pada masalah nomor 3 SS belum mampu mengomunikasikan ide-idenya. Hal ini
disebabkan karena SS hanya menghafalkan rumus dan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah menjawab. Berdasarkan
hasil wawancara, SS mengatakan bahwa subjek tidak ingat bagaimana cara menyelesaikan soal pada materi himpunan. Hal ini
sesuai dengan pendapat Masrukan dkk. (2015) yang menyatakan bahwa penting bagi guru untuk mengetahui komunikasi
matematis siswa dalam pembelajaran Matematika. Dengan mengetahui komunikasi matematis siswa, guru dapat menyelediki
lebih jauh mengenai pemahaman matematis siswa dan guru dapat memilih model pembelajaran yang tepat. Dengan demikian,
siswa dapat memahami konsep suatu materi dengan benar dan tidak hanya menghafal. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda
dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyumiarti dkk. (2015) yang menyatakan bahwa siswa dengan IQ sedang mampu
membuat situasi dan solusi yang tepat dengan menggambarkan diagram dan menambahkan beberapa keterangan secara lengkap.
Kemampuan komunikasi matematis tulis SR dalam menyelesaikan masalah nomor 2 dan 3 memenuhi ketiga indikator,
namun dari ketiga indikator yang benar-benar memenuhi hanya ada satu, yaitu indikator pertama. Pada indikator pertama, pada
masalah nomor 2 dan 3 SR dapat menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan dalam bentuk bahasa dengan benar dan
lengkap. Indikator kedua, pada masalah nomor 2 dan 3 SR belum dapat menggambarkan diagram Venn dengan benar. SR hanya
menggambarkan tiga himpunan yang saling beririsan. SR melakukan kesalahan dalam menuliskan semua anggota himpunan.
Pada diagram Venn SR juga tidak menuliskan simbol atau keterangan yang lengkap. Berdasarkan hasil wawancara, SR
mengetahui bahwa gambar yang dibuatnya salah, tetapi SR tidak dapat memperbaikinya. Karena SR tidak dapat mengingat
bagaimana langkah awal dalam membuat diagram Venn. Indikator ketiga, SR juga belum dapat menggunakan informasi dan
gambar untuk menyelesaikan masalah nomor 2 dan 3. SR pada masalah nomor 2 dapat menuliskan langkah-langkah
perhitungan dengan terstruktur dan hasil perhitungan yang benar hanya ada satu poin yaitu poin c. Pada masalah nomor 3 SR
belum dapat menuliskan langkah-langkah perhitungan, meskipun SR dapat menuliskan informasi matematis dengan lengkap.
Hal ini menunjukkan bahwa SS belum mampu mengomunikasikan ide-ide yang ada dalam pemikirannya melalui tulisan dan SR
juga belum dapat memahami permasalahan yang diberikan. Karena SR tidak memahami konsep melainkan hanya menghafal
rumus atau cara penyelesaian, sama seperti SS. Ketika diwawancara SR juga tampak bingung dan takut dalam menjawab atau
memberi alasan. Menurut pendapat Bergqvist dkk. (2012) siswa yang berkemampuan rendah perlu mendapatkan bantuan atau
perhatian dari guru, agar siswa dapat menyampaikan ide-ide matematisnya dengan cara yang berbeda dan dapat memahami
orang lain. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyumiarti dkk. (2015) yang
menyatakan bahwa siswa dengan IQ rendah mampu membuat situasi dan solusi yang tepat dengan menggambarkan diagram
dan menambahkan beberapa keterangan yang berkaitan dengan soal.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai kemampuan komunikasi matematis tulis siswa SMP yang
berkemampuan matematika tinggi (ST), sedang (SS), dan rendah (SR) diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, ST dapat
menyatakan situasi atau informasi matematis dalam bentuk simbol atau bahasa dengan lengkap seperti menuliskan diketahui
dan ditanyakan dengan benar. ST dapat mengubah suatu informasi matematis dalam bentuk gambar diagram Venn dan
menuliskan simbol-simbol sebagai keterangan yang ada pada diagram Venn. ST juga dapat memilih dan menggunakan
informasi matematis atau gambar untuk menyelesaikan masalah pada masalah nomor 2 dan nomor 3. ST dapat menuliskan
proses perhitungan dengan lengkap dan benar. Kedua, SS dapat menyatakan situasi atau informasi matematis dalam bentuk
bahasa seperti menuliskan diketahui dan ditanyakan pada masalah nomor 2 dan 3. SS dapat mengubah suatu informasi
matematis dalam bentuk gambar diagram Venn dan menuliskan simbol-simbol sebagai keterangan yang ada pada diagram Venn
pada masalah nomor 2. Namun, pada masalah nomor 3 SS belum dapat menggambar diagram Venn dengan benar. SS juga
dapat memilih dan menggunakan informasi matematis atau gambar untuk menyelesaikan masalah perhitungan pada masalah
nomor 2. Pada masalah nomor 3 SS belum dapat menuliskan proses perhitungan dengan benar. Ketiga, SR dapat menyatakan
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situasi atau informasi matematis dalam bentuk simbol atau bahasa dengan lengkap, seperti menuliskan diketahui dan ditanyakan
dengan benar pada masalah nomor 2 dan nomor 3. SR belum dapat mengubah suatu informasi matematis dalam bentuk gambar
diagram Venn baik pada masalah nomor 2 maupun nomor 3. SR tidak menuliskan simbol-simbol pada diagram Venn dengan
benar. SR juga belum dapat memilih dan menggunakan informasi matematis atau gambar untuk menyelesaikan masalah pada
masalah nomor 2 dan 3. SR belum dapat menuliskan proses perhitungan dengan lengkap dan terstruktur.
Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang diberikan sebagai berikut. Pertama, saran untuk siswa diharapkan
dapat mempelajari materi Matematika secara mendalam agar memiliki kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah.
Kedua, saran untuk pendidik, sebelum melakukan pembelajaran sebaiknya memilih model pembelajaran yang dapat
meningkatkan kemampuan komunikasi matematis tulis siswa dan memberikan waktu kepada siswa untuk terus berlatih dalam
menyelesaikan masalah.
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