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A. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu dasar dalam kehidupan masyarakat karena 

dalam proses kegiatan masyarakat banyak yang berkaitan dan berhubungan dengan 

matematika (Sholihah dan Mahmudi, 2015), misalnya pada bidang ekonomi yakni 

kegiatan jual beli sering melibatkan ilmu hitung dalam matematika seperti 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Selain itu, matematika juga 

digunakan untuk pengembangan bidang ilmu lainnya seperti bidang kesehatan, 

bidang perdagangan, bidang industri, bidang teknik dan lain sebagainya. Bidang 

pendidikan matematika berperan penting, yakni dapat kita amati bahwa pelajaran 

matematika ada di setiap jenjang sekolah. Melihat peran penting matematika ini, 

pembelajaran matematika yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan 

pendidikan.  

Manusia adalah salah satu makhluk yang tidak mampu untuk hidup sendiri 

atau biasanya disebut sebagai makhluk sosial (Suarmini, Rai, dan Marsudi, 2016) 

sehingga komunikasi dengan orang lain menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Hal 

ini mengakibatkan manusia harus mampu berkomunikasi dengan sesama, dengan 

demikian kemampuan komunikasi sangat penting bagi manusia. Berdasarkan 

(NCTM, 2016)  ada 5 hal yang perlu dikuasai oleh peserta didik, yakni: Problem 

Solving, Reasoning and Proof, Communication, Connection, Representation. Salah 

satu hal yang perlu dikuasai peserta didik adalah komunikasi. Berdasarkan hal ini 

telah sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan matematika yang tertuang pada 

Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah no 21   yang menyatakan bahwa  tujuan 

pembelajaran matematika supaya peserta didik memiliki kemampuan komunikasi 

matematis tertulis secara baik (Baswedan, 2016). Hal ini  dikarenakan kemampuan 

komunikasi merupakan kemampuan mendasar yang harus dimiliki oleh peserta 

didik maka perlu ditumbuhkembangkan dalam pembelajaran matematika.   

Menurut Andjani (2014), komunikasi berawal dari kata bahasa latin 

communicatio yang memiliki arti sama, hal ini sama dimaksudkan sebagai satu 

makna. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia komunikasi dapat diartikan 

sebagai pengiriman atau penerimaan pesan antara 2 orang atau lebih dengan suatu 

cara sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (KBBI, 2008). Sedangkan, 

Umar (2012) mengungkapkan bahwa komunikasi matematis mencakup 2 kondisi 
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yaitu kepandaian peserta didik menggunakan matematika sebagai bahasa dan 

kemampuan peserta didik untuk mengkomunikasikan matematika sebagai pesan 

yang harus disampaikan. 

Komunikasi matematis dibagi menjadi 2 yakni komunikasi tertulis dan 

lisan. Komunikasi lisan dan komunikasi tertulis merupakan bagian dari komunikasi 

verbal (Justisiani, 2014). Menurut Hodiyanto (2017) komunikasi lisan dapat berupa 

diskusi dan menjelaskan. Tahun 2017 Syarifah, Sujatmiko, dan Rubono Setiawan  

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa komunikasi matematis tertulis merupakan 

kemampuan mengekspresikan dan menyatakan ide matematis dengan 

menggunakan bahasa sendiri secara tertulis sebagai representasi ide atau gagasan 

dalam menyelesaikan suatu masalah.  

Penelitian ini lebih memfokuskan pada komunikasi tertulis.  Dikarenakan 

pada masa sekarang, kemampuan komunikasi matematis tertulis peserta didik 

masih rendah. Kondisi ini dapat diamati dari (1) Kurang mampunya peserta didik 

dalam menyampaikan ide matematis secara tertulis pada luas bangun datar. (2) 

Kurangnya kemampuan peserta didik menggunakan simbol matematika secara 

tertulis pada luas bangun datar. Selain itu, komunikasi matematis tertulis penting 

untuk dikembangkan sesuai yang dijelaskan oleh Yuniarti (2013) bahwa 

komunikasi (1) Mengajarkan cara menarik kesimpulan serta membuat evaluasi (2) 

Menumbuhkan kreatifitas berfikir peserta didik sehingga terbentuk pola pikir 

divergen (3) Dapat menumbukan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan (4) 

Menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-ide 

matematis. 

Ruang lingkup materi matematika telah sesuai dengan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yakni meliputi aljabar, pengukuran dan geometri, peluang 

dan statistik, trigonometri, serta kalkulus (Nasaruddin, 2013). Salah satu babnya 

ialah bab geometri, menurut Nur, Harahap, Badruzzaman, dan Darmawan, (2017) 

geometri merupakan salah satu bab matematika yang mempelajari titik, garis, 

bidang dan ruang, sifat serta ukuran yang keterkaitan antara satu dengan lainnya. 

Pendapat serupa juga dijelaskan oleh Rohimah dan Nursuprianah (2016) yang 

mengatakan bahwa geometri merupakan suatu ilmu yang membahas tentang 

hubungan antara tititk, garis, sudut, bidang dan bangun ruang. Selama proses 
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pembelajaran bab geometri ini dibagi menjadi dua yakni geometri bidang dan 

geometri ruang. Pada Sekolah Tingkat Pertama, khususnya kelas VII bangun datar 

merupakan bab awal untuk mempelajari geometri yang dijelaskan sesuai dengan 

KD 4. 11. Bangun datar merupakan materi prsyarat untuk materi pada kelas VIII 

yakni bangun ruang sehingga materi bangun datar sangat penting. 

Membahas tentang aspek bangun datar merupakan aspek yang sangat 

kompleks. Hal ini perlu dilakukan penyederhanaan terhadap masalah yang akan 

diteliti. Mengingat bukan saja menyangkut kompleksnya masalah yang diteliti, 

melainkan juga karena adanya keterbatasan baik biaya, tenaga, waktu, maupun 

kemampuan yang ada. Dengan pertimbagan itulah maka penelitian sengaja dibatasi. 

Pembatasan ini dirasakan penting untuk dilakukan, agar tidak mengalami kesulitan 

dalam proses penelitian. Adapun fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Lingkup uji coba pelaksanaan dibatasi dilingkungan SMP Muhammadiyah 2 

Batu kelas VII B, namun yang diambil sebagai subjek penelitian yaitu enam peserta 

didik. (2) Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi bangun datar 

dikhususkan pada luas bangun datar segiempat.  

Dari berbagai masalah yang sebelumnya telah dipertimbangkan  dan 

pembatasan masalah, maka masalah yang menjadi fokus yakni Bagaimana 

kemampuan komunikasi matematis tertulis peserta didik pada materi bangun datar 

segiempat di kelas VII B SMP Muhammadiyah 2 Batu. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis tertulis peserta 

didik kelas VII SMP Muhammadiyah 2 Batu pada materi luas bangun datar 

segiempat. 

Penelitian yang dilakukan terhadap kemampuan komunikasi matematis 

tertulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih, baik secara teoritis maupun 

praktis kepada guru, pihak sekolah, maupun peserta didik. Secara teoritis, penelitian 

ini diharapkan dapat mengetahui kemampuan komunikasi matematis tertulis 

peserta didik, serta hasil penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. Sedangkan manfaat praktisnya, guru bisa menerapkan suatu 

pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik 

dan diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak sekolah. 
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Penelitian terhadap komunikasi matematis tertulis sebelumnya juga 

pernah dilakukan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Salah satunya pernah 

dilakukan oleh Supandi, Dani Nur Rosvitasari (2017) yang menunjukkan bahwa 

strategi pembelajaran Think-Talk-Write mampu meningkatkan kemampuan 

komunikasi tertulis matematis. Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh 

(Kleden, Kusumah, & Sumarmo, 2015) terdapat peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis pada peserta didik yang belajar melalui pendekatan 

pembelajaran metakognitif (MLA) dibandingkan melalui pendekan pembelajaran 

konvensional (CLA). 

Maka dari itu penelitian ini mirip dengan penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan komunikasi matematis. Hanya saja jika penelitian sebelumnya 

lebih meningkatkan, sedangkan penelitian ini difokuskan untuk mengetahui 

kemampuan komunikasi matematis tertulis peserta didik. Oleh karena itu, 

penelitian ini diambil dengan judul “Analisis kemampuan komunikasi matematis 

tertulis kelas VII SMP Muhammadiyah 2 Batu pada materi bangun datar”. 

 

 


