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ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA POKOK 

BAHASAN MATRIKS DITINJAU DARI KEPERCAYAAN DIRI 

 

Abstrak 

Penelitian ini untuk mendeksripsikan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Kelas XI SMK Muhammadiyah Delanggu pada Pokok Bahasan Matriks Ditinjau 

dari Kepercayaan Diri Siswa. Pendekatan dalam penelitian menggunakan 

penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah angket, wawancara, tes dan catatan lapangan. Keabsahan data 

dalam penelitian menggunakan triangulasi teknik. Teknik analisis data 

menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek 

penelitian terdiri dari 3 subjek yang mana 1 subjek mewakili siswa dengan 

kategori kepercayaan diri tinggi, sedang dan rendah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa SMK 

Muhammadiyah Delanggu ditinjau dari kepercayaan diri siswa: (1) Siswa dengan 

kepercayaan diri tinggi mampu menginterpretasi dan mengevaluasi ide-ide 

matematika dalam bentuk tulisan dan lisan; memodelkan situasi-situasi ke dalam 

bentuk ekspresi aljabar; mampu mendiskusikan dugaan-dugaan dan alasan-alasan 

yang meyakinkan dari ide-ide matematika; serta menghargai nilai, notasi 

matematika dan perannya dalam masalah sehari-hari. (2) Siswa dengan 

kepercayaan diri sedang mampu menginterpretasikan ide-ide matematika dalam 

bentuk tulisan dan lisan, memodelkan situasi-situasi ke dalam bentuk aljabar. (3) 

Siswa dengan kepercayaan diri rendah mampu untuk menginterpretasikan ide-ide 

matematika dalam bentuk tulisan dan lisan meskipun masih belum tepat. (4) 

Kepercayaan diri membantu untuk mempermudah komunikasi siswa dengan 

orang lain, sehingga dapat melakukan interaksi yang aktif selama pembelajaran. 

Selama melakukan interaksi, pengetahuan yang dimiliki bertambah, jika interaksi 

dilakukan selama pembelajaran matematika maka kemampuan komunikasi 

matematisnya akan bertambah pula. Sehingga kemampuan komunikasi matematis 

dapat dilihat tergantung tingkat kepercayaan diri yang dimiliki siswa. 

Kata Kunci: Kepercayaan Diri, Komunikasi Matematis 

 

Abstract 

 

This study is to describe the Mathematical Communication Skills of Class XI 

Students of Senior High School Muhammadiyah Delanggu on Matri in terms of 

self confidence. The approach in research using qualitative research with the type 

of case studies. Data collection techniques used were questionnaires, interviews, 

tests and field notes. The validity of the data in the study used technical 

triangulation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and 

drawing conclusions. The research subjects consisted of 3 subjects in which 1 

subject represented students with high, medium and low self-confidence 

categories. The results showed that the students' mathematical communication 
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skills of Senior High School Muhammadiyah Delanggu in terms of student self-

confidence: (1) Students with high self-confidence were able to interpret and 

evaluate mathematical ideas in written and oral form; modeling situations into 

algebraic expressions; able to discuss conjectures and compelling reasons of 

mathematical ideas; and respect values, mathematical notation and their role in 

everyday problems. (2) Students with moderate confidence are able to interpret 

mathematical ideas in written and oral form, model situations into algebraic form. 

(3) Students with low self-confidence are able to interpret mathematical ideas in 

written and oral form even though they are still not accurate. (4)  Self-confidence 

helps to facilitate student communication with others, so that they can have active 

interactions during learning. During the interaction, the knowledge they have 

increases, if the interaction is carried out during mathematics learning, their 

mathematical communication skills will also increase. So that mathematical 

communication skills can be seen depending on the level of self-confidence that 

students have. 

 

Keywords: Self-Confidence, Mathematical Communication 

 

1. PENDAHULUAN 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran wajib disetiap jenjang pendidikan 

dimana penting untuk terus dikembangkan. Menurut Rosdiana, Nurcahyono & 

Agustina (2018) matematika dapat membuat seseorang berpikir sistematis, logis 

dan analisis sehingga dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. 

Matematika juga sangat penting untuk mengembangkan kemampuan yang telah 

dimiliki siswa (Pane, Jaya & Lubis, 2018). Salah satunya adalah mengembangkan 

kemampuan komunikasi. Komunikasi sangat diperlukan untuk menjalin suatu 

hubungan dengan orang lain. Tanpa adanya komunikasi akan terjadi berbagai 

kesalahpahaman dan kebingungan, tak terkecuali dengan komunikasi matematis. 

Menurut Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang standar isi matematika tujuan 

pembelajaran matematika disekolah salah satunya adalah Mengomunikasikan 

gagasan dengan simbol, tabel diagram, atau media lain untuk memperjelas, 

keadaan atau masalah titik. 

            Komunikasi matematis  menurut Subekti, Untarti, & Muhammad (2015) 

adalah kegiatan mengatakan ide baik lisan atau tertulis sehingga orang lain bisa 

memahami. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan untuk 

menyampaikan dan memahami ide-ide matematika baik secara lisan maupun 

tertulis yang terjadi saat melakukan pembelajaran matematika. Ketika melakukan 
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penyampaian ide-ide diperlukan keberanian agar ide tersebut dapat tersampaikan 

dengan baik. Keberanian biasa dikaitkan dengan rasa kepercayaan diri. Seseorang 

yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi biasanya mengetahui mengenai 

potensi yang dimilikinya, dapat bersosialisasi, serta melakukan komunikasi 

dengan orang lain dengan baik sedangkan yang memiliki kepercayaan diri rendah 

mudah merasa gugup, menyendiri, sosialisasi yang rendah dan tidak percaya 

dengan kemampuannya sendiri (Dewi, Supriyo & Suharso, 2013). Solihah, 

Hendruana& Maya (2018) mendefinisikan Kepercayaan diri adalah sikap yang 

muncul dari keinginan untuk mendorong dirinya untuk bertindak dan berhasil. 

Kepercayaan diri merupakan suatu sikap yang dimiliki seseorang yang mana 

merasa yakin akan kemampuannya sendiri, bebas dalam melakukan keinginannya,  

bertanggung jawab akan setiap tindakannya, sopan, memiliki keinginan untuk 

berprestasi serta mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 

Ketika melihat hasil ulangan harian siswa pada materi matriks di SMK 

Muhamadiyah Delanggu ditemukan beberapa kesalahan dalam penulisan simbol 

dan notasi serta salah dalam penggunaan operasi matriks. Menurut Ujang 

Wihatma (dalam Rofiah, 2010: 34) aspek yang harus dimiliki siswa dalam 

kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan untuk memberi alasan 

yang kuat terhadap suatu pernyataan, kemampuan mengubah suatu bentuk uraian 

ke model matematika, kemampuan mengilustrasikan ide-ide matematika dalam 

bentuk tertulis yang relevan. Kesalahan siswa tersebut menyatakan jika siswa 

masih kurang paham dalam memahami materi yang disampaikan. Kurangnya 

komunikasi dengan guru ataupun temannya selama pembelajaran menjadi salah 

satu faktor salahnya dalam pengoperasian serta penggunaan simbol dan notasi 

matriks, siswa masih acuh dan tak meneliti lebih lanjut mengenai pemahamannya 

tentang materi. Siswa juga cenderung merasa takut dan gugup ketika bertanya, 

meskipun belum paham mengenai materi siswa memilih diam dan masa bodoh 

dengan ketidaktahuannya. Kepercayaan diri menjadi salah satu faktor internal 

diamnya siswa dalam mengemukakan pendapatnya. Siswa takut salah dalam 

berpendapat sehingga memilih diam. Ketidakberanian siswa dalam bertanya 

menandakan jika siswa masih memiliki kepercayaan diri yang rendah padahal 
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kepercayaan diri sangat penting untuk membangun konsep diri yang positif. 

Percaya diri merupakan hal penting dalam melakukan suatu tindakan, dengan 

adanya keraguan dapat menghambat atau membuat suatu tindakan menjadi 

kegagalan.  

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk membuat penelitian 

yang berjudul “Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas XI 

SMK Muhammadiyah Delanggu pada Pokok Bahasan Matriks Ditinjau dari 

Kepercayaan diri Siswa”. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian yang akan diterapkan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Desain penelitian  yang digunakan adalah studi kasus, 

yang berfokus pada satu fenomena yang didalami lebih lanjut yaitu kemampuan 

komunikasi matematis pada pokok bahasan matriks ditinjau dari kepercayaan diri. 

Penelitian ini akan dilakukan di SMK Muhamadiyah Delanggu, Jl. Raya Solo - 

Yogyakarta, Karang Mojo, Bowan, Kec. Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa 

Tengah 57471. Data yang digunakan adalah Data Primer berupa kuesioner, tes 

tertulis, wawancara dan catatan  lapangan. Data Sekunder yaitu informasi dari 

guru. Kuesioner dilakukan untuk pengambilan subjek dalam pengkategorian 

kepercayaan diri tinggi, sedang, rendah. Setiap kategori akan dipilih 1 siswa untuk 

dijadikan subjek penelitian. Tes tertulis dan wawancara kepada subjek S1 dan S2 

dilakukan pada hari selasa tanggal 19 November 2019, Sedangkan S3 melakukan 

tes tertulis dan wawancara pada hari kamis tanggal 21 November 2019. Setelah 

melaksanakan tes terulis dan wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan 

terhadap siswa. Setelah melaksanakan tes dan wawancara, peneliti juga 

melakukan pengamatan terhadap siswa. Data yang sudah didapat bisa digunakan 

untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk subjek pertama (S1) diambil dari yang memiliki kepercayaan diri rendah. 

SI dipilih karena rekomendasi dari guru dan menurut hasil pengkategorian  
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kuisoner SI termasuk memiliki kepercayaan diri rendah. Subjek kedua (S2) 

mewakili siswa yang memiliki kepercayaan diri sedang. S2 dipilih juga 

berdasarkan rekomendari dari guru dan menurut hasil pengkategorian kuisoner, 

S2 juga termasuk siswa dengan kepercayaan diri sedang. Subjek ketiga (S3) siswa 

yang memiliki kepercayaan tinggi terpilih disamping memiliki  hasil kuisoner 

yang paling tinggi juga merupakan rekomendari dari guru. 

3.1 Subjek pertama (siswa dengan kepercayaan diri rendah atau S1) 

 

Gambar 1. Lembar jawab soal 1 oleh S1 

S1 menuliskan jawaban dengan lancar tapi ketika dibagian akhir S1 ragu. Selama 

wawancara S1 menjawab jawabannya dengan lancar, tapi tidak dapat 

mengekspresikannya dengan baik. S1 mengekspresikannya dengan menunjuk 

jawaban dibandingkan menjelaskannya dengan  jelas. Cara mengerjakan salah 

dengan menjumlahkannya padahal menggunakan operasi perkalian untuk 

mendapat bentuk ekspresi aljabar. 

 

Gambar 2. Lembar jawab soal 2 oleh S1 

S1 sempat melewatkan soal 2 dan melanjutkan mengerjakan soal 3, ketika 

waktu hampir habis peneliti mengingatkan untuk menjawab soal 2 tapi S1 

menjawab jika tidak bisa. Oleh sebab itu S1 hanya diisi dengan 3x2. S1 tidak 

dapat membuat dugaan serta alasan mengenai matriks yang diinginkan yaitu 

matriks ordo 3x2.  
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Gambar 3. Lembar jawab soal 3 oleh S1 

Saat mengerjakan soal 3, S1 ragu dan terus membandingkan jawaban soal 

1 ke soal 3 seolah ada keterkaitan antara kedua soal. Selama melakukaan 

perhitungan S1 juga ragu, pengambilan kesimpulan  tidak jelas. Selama 

wawancara S1 selalu menggeleng menolak untuk menjelaskan. Kesesuaian  S1 

dengan indikator  kemampuan komunikasi matematis yaitu S1 tidak sesuai dengan 

keempat indikator. 

3.2 Subjek kedua (siswa dengan kepercayaan diri sedang atau S2) 

 

Gambar 4. Lembar jawab soal 1 oleh S2 

S2  menjawab Soal 1 dengan  cepat. S2 berhasil membuatnya tapi saat 

mengintepretasikannya kurang tepat, S2 menggunakan kata “memasukkan” 

padahal menggunakan  konsep perkalian matriks. Selama wawancara S2  terus 

tersenyum  ragu. 

 

Gambar 5. Lembar jawab soal 2 oleh S2 

Dalam menyelesaikan soal 2 S2 langsung membuat bentuk matriks ordo 

3x2. Peneliti mencoba memancing S2 karena jawaban yang ditulisnya merupakan 

matriks ordo 2x3, S2 mengatakan jika baris adalah yang mendatar dan kolom 

adalah yang vertikal tapi jawabannya tak sesuai dengan apa yang 
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diinterpretasikan. Karena salah, peneliti memberi kesempatan kepada S2 untuk 

memperbaikinya tapi yang ditulis adalah matriks ordo 3x3. S2 mengatakan ada 

kemungkinan lain tapi tidak dapat menemukannya.  

 

Gambar 6.  Lembar jawab soal 3 oleh S2 

S2 menuliskannya dengan lancar sampai bentuk persamaan linear, 

setelahnya S2 mulai bingung dan sesekali  berhenti untuk berpikir saat melakukan 

perhitungan matriks sampai penarikan kesimpulan. Saat wawancara S2 mengakui 

jika soal 3 cukup sulit dan ragu mengenai jawabannya tapi memahami apa yang 

diinginkan dari soal. S2 berhasil membuat kesimpulan dari apa yang ditulisnya 

meskipun jawabannya salah serta caranya salah. Kesesuaian  S2 dengan indikator  

kemampuan komunikasi matematis yaitu terdapat 2 indikator yang sesuai yaitu  

Menginterpretasi dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam bentuk tulisan dan 

lisan kemudian  memodelkan situasi-situasi ke dalam bentuk ekspresi aljabar. 

3.3 Subjek ketiga (siswa dengan kepercayaan diri tinggi atau S3) 

 

Gambar 7. Lembar jawab soal 1 oleh S3 
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S3 menuliskan jawabannnya dengan cepat. Cara menginterpretasikannya juga 

sesuai dengan apa yang ditulisnya. Awalnya S3 ragu selama menginterpretasikan 

jawaban tapi memahami maksud dari jawabannya.  

 

Gambar 8. Lembar jawab soal 2 oleh S3 

S3 menjawab soal 2 dan meninterpretasikannya dengan lancar. S3 juga 

menuliskan jawaban sesuai dengan yang ditanyakan, paham mengenai bentuk dan 

konsep matriks ordo 3x2 itu sendiri yaitu matriks yang memiliki 3 baris dan 2 

kolom serta memberikan dugaan lainnya sebagai jawaban. 

 

Gambar 9. Lembar jawab soal 3 oleh S3 

Penyelesaian jawaban oleh S3 di soal 3 ditulis sesuai dengan 

interpretasinya. S3 merasa yakin dengan jawabnnya tapi merasa ada bagian yang 

membingungkan terutama pada rumus inversnya. Ketika menginterpretasikannya 

S3 Terkadang berhenti tapi berhasil membuat kesimpulan diakhir. Kesesuaian  S1 

dengan indikator  kemampuan komunikasi matematis yaitu S1 sesuai dengan 

keempat indikator yang ada.  

3.4 Pembahasan 

Berikut ini adalah hasil penelitian dari data yang sudah dikumpulkan peneliti 

melalui kuisoner, wawancara, tes tertullis, dan catatan lapangan mengenai 

kemampuan komunikasi matematis siswa SMK Muhammadiyah Delanggu 
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ditinjau dari kepercayaan diri. Kemampuan komunikasi matematis yang 

digunakan menurut indikator yang dikemukakan oleh NCTM, yaitu 1) 

Menginterpretasi dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam bentuk tulisan dan 

lisan; 2)  Memodelkan situasi-situasi ke dalam bentuk ekspresi aljabar; 3) 

Mendiskusikan dugaan-dugaan dan alasan-alasan yang meyakinkan dari ide-ide 

matematika; 4) Menghargai nilai, notasi matematika dan perannya dalam masalah 

sehari-hari. 

Menurut penelitian didapat bahwa S1 (siswa yang memiliki rasa 

kepercayaaan diri rendah) tidak memenuhi keempat indikator penelitian. S1 dapat 

menuliskan jawaban tapi menginterpretasikannya masih kurang tepat dan menarik 

kesimpulan pada soal 3 tidak sesuai dengan apa yang ditulisnya. Siswa tidak dapat 

memodelkan situasi-situasi ke dalam bentuk aljabar, menjawab soal dengan salah. 

Tidak dapat membuat dugaan dari soal yang disediakan serta tidak dapat 

menggunakan notasi matematika serta perannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Subekti, Untarti & Muhammad (2015) mengatakan kemampuan komunikasi 

matematis rendah dapat dilihat dari penggunaan simbol yang tepat walaupun tidak 

lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa siswa hanya mengingat materi terdekat, 

siswa tidak memahami materi, melainkan menghafal. Penelitain lain menurut 

Pane, Jaya & Lubis (2018) Kemampuan komunikasi matematika siswa dengan 

kemampuan matematika rendah, siswa belum mampu menunjukkan ekspresi ide 

matematikanya melalui tulisan dengan baik, belum mampu memahami, 

menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide matematika, serta belum mampu 

menggunakan istilah, notasi, simbol dan strukturnya untuk menyajikan ide-ide 

matematika dengan baik.  

Pada penelitian S2 (siswa yang memiliki rasa kepercayaan diri sedang) 

dapat memenuhi 2 dari 4 indikator yang ada, S2 memiliki kemampuan 

komunikasi matematis cukup baik. S2 dapat menuliskan jawaban dan 

mengintrepetasikan jawaban yang ditulisnya. S2 dapat memodelkan situasi-situasi 

kedalam bentuk aljabar dengan benar meskipun dalam menginterpretasikannya 

kurang tepat. Tetapi tidak dapat membuat dugaan dari alasan yang dituliskan 

dengan benar, S2 bingung antara alasan dan dugaan yang tidak sesuai. Kemudian 
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S2 dapat menghargai nilai, menotasikan nilai matematika dikehidupan sehari-hari 

meskipun jawabannya salah tapi S2 dapat menginterpretasikan jawaban yang 

ditulisnya. Penelitian oleh Subekti, Untarti & Muhammad (2015)  mengatakan 

kemampuan komunikasi matematis sedang mampu menuliskan simbol-simbol 

matematis dengan tepat. Selain itu sudah dapat menginterpretasikan dengan 

benar.Terdapat kesesuaian hasil penelitian ini dengan S2  dalam menyelesaikan 

masalah. Pane, Jaya & Lubis (2018) mengatakan jika Kemampuan Siswa dengan 

kemampuan komunikasi sedang, hampir mampu mengekspresikan ide 

matematikanya dengan baik serta mampu memahami dan 

menginterpretasikannya. 

Pada penelitian pada S3 (siswa yang memiliki rasa kepercayaan diri tinggi) 

memenuhi keempat indikator. S3 dapat menuliskan dan menginterpretasikan 

jawaban dengan benar meskipun disoal 3 S3 agak ragu dalam 

menginterpretasikannya. S3 juga dapat mengemukakan kesimpulan di soal 3 

sesuai dengan jawaban yang ditulisnya. S3 juga dapat membuat membuat model 

aljabar dari situasi matematika dengan benar, menjelaskannya dengan benar. 

Setelah itu, S3 juga dapat membuat dugaan dan alasan yang tepat dari soal yang 

ditanyakan. Kemudian S3 dapat menghargai nilai dan menotasikan bentuk 

matematika dari soal yang mengacu dalam kehidupan sehari-hari yang ada dengan 

benar. Subekti, Untarti & Muhammad (2015) juga mengemukakan kemampuan 

komunikasi tinggi menunjukkan bahwa sudah mampu menggunakan simbol-

simbol matematis dengan benar dan tepat. Selain itu, dapat memberikan alasan 

secara rasional dan mampu mengintepretasikan dengan tepat. Penelitian oleh 

Rustam (2017) mengungkapkan jika siswa memiliki kemampuan komunikasi 

matematis yang baik yaitu dapat membuat ekspresi matematika, termasuk 

kemampuan untuk mengekspresikan situasi ke dalam bahasa, simbol, ide 

kemudian menjelaskan ide, situasi, dan hubungan matematis dalam menulis dan 

meninjau kembali uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. 

Sedangkan penelitian oleh Sidik, Ramlah & Utami (2017) Terdapat hubungan 

positif antara  self-confidence (kepercayaan diri) siswa dengan kemampuan 

komunikasi matematis. Semakin tinggi self-confidence siswa akan semakin tinggi 
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pula kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki, sebaliknya semakin 

rendah  self-confidence siswa akan  semakin rendah pula kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Menurut Solihah, Hendruana & Maya (2018) mengungkapkan 

jika ada hubungan antara kemampuan komunikasi matematis dan kepercayaan 

diri.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kesimpulan yang dapat diambil peneliti 

adalah sebagai berikut: (1) Siswa dengan kepercayaan diri tinggi mampu 

menginterpretasi dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam bentuk tulisan dan 

lisan; memodelkan situasi-situasi ke dalam bentuk ekspresi aljabar; mampu 

mendiskusikan dugaan-dugaan dan alasan-alasan yang meyakinkan dari ide-ide 

matematika; serta menghargai nilai, notasi matematika dan perannya dalam 

masalah sehari-hari (2) Siswa dengan kepercayaan diri sedang mampu 

menginterpretasikan ide-ide matematika dalam bentuk tulisan dan lisan, 

memodelkan situasi-situasi ke dalam bentuk aljabar (3) Siswa dengan 

kepercayaan diri rendah mampu untuk menginterpretasikan ide-ide matematika 

dalam bentuk tulisan dan lisan meskipun masih belum tepat (4) Kepercayaan diri 

membantu untuk mempermudah komunikasi siswa dengan orang lain, sehingga 

dapat melakukan interaksi yang aktif selama pembelajaran. Selama melakukan 

interaksi, pengetahuan yang dimiliki bertambah, jika interaksi dilakukan selama 

pembelajaran matematika maka kemampuan komunikasi matematisnya akan 

bertambah pula. Sehingga kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat 

tergantung tingkat kepercayaan diri yang dimiliki siswa. 
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