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ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

BERDASARKAN SELF EFFICACY SISWA KELAS XII MATERI 

DIMENSI TIGA DI SMA NEGERI 2 CILACAP TAHUN 2020/2021 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan komunikasi 

matematis siswa dalam menyelesaikan soal dimensi tiga berdasarkan self 

efficacy. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Cilacap dengan 

melibatkan 15 siswa kelas XII MIPA 4 tahun ajaran 2020/2021. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal tes, angket, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kerangka 

analisis dikembangkan berdasarkan indikator kemampuan komunikasi 

matematis yaitu kemampuan menyatakan ide-ide matematika melalui tertulis 

dan lisan, kemampuan menyatakan ide-ide matematika ke dalam bentuk 

visual, dan kemampuan menggunakan notasi dan istilah matematika untuk 

menyajikan ide dan menggambarkan hubungan dan model-model situasi. 

Penelitian disusun sesuai dengan dimensi self efficacy yaituMagnitude yang 

berkaitan dengan tingkat (level) kesulitan tugas yang dihadapi sesorang, 

Generality yang berkaitan dengan perasaan kemampuan yang ditunjukkan 

individu pada konteks tugas yang berbeda-beda dan Strength yang berkaitan 

dengan kuatnya keyakinan seorang berkenaan dengan kemampuan yang 

dimiliki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat self 

efficacy tinggi sudah mampu memenuhi semua indikator kemampuan 

komunikasi matematis. Siswa dengan tingkat self efficacy sedang sudah 

mampu memenuhi semua indikator kemampuan komunikasi matematis 

walaupun pada saat wawancara subjek tersebut dalam menjawab pertanyaan 

ragu-ragu dalam menjawab wawancara serta terdapat sedikit kesalahan pada 

soal tes. Siswa dengan tingkat self efficacy rendah hanya mampu memenuhi 2 

dari 3 indikator kemampuan komunikasi matematis yaitu pada indikator 

pertama dan indikator kedua. 

 

Kata kunci: dimensi tiga , kemampuan komunikasi matematis, self efficacy 

 

Abstract 

This study aims to analyze students' mathematical communication skills in 

solving three dimensional questions based on self-efficacy. The research was 

conducted at SMA Negeri 2 Cilacap involving 15 students of class XII MIPA 

4 for the 2020/2021 academic year. Data collection techniques used in this 

study are test questions, questionnaires, interviews and documentation. The 

data analysis used in this research is data reduction, data presentation and 

conclusion drawing. The analytical framework is developed based on 

indicators of mathematical communication skills, namely the ability to 

express mathematical ideas through written and spoken words, the ability to 

express mathematical ideas in visual form, and the ability to use mathematical 

notation and terms to present ideas and describe relationships and situation 
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models. The research was prepared in accordance with the dimensions of self-

efficacy, namely Magnitude which is related to the level (level) of task 

difficulty faced by someone, Generality which is related to the feeling of 

ability shown by individuals in different task contexts and Strength related to 

the strength of a person's belief regarding the ability owned. The results of 

this study indicate that students with high levels of self-efficacy are able to 

meet all indicators of mathematical communication skills. Students with a 

moderate level of self-efficacy were able to meet all indicators of 

mathematical communication skills even though at the time of the interview 

the subject was hesitant in answering the interview and there were a few 

errors on the test questions. Students with a low level of self-efficacy are only 

able to meet 2 of the 3 indicators of mathematical communication skills, 

namely the first indicator and the second indicator. 

 

Keywords: Mathematical communication skills, self-efficacy, three 

dimensions 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika merupakan kegiatan belajar mengajar secara terencana 

dalam mempelajari ilmu matematika. Matematika sebagai salah satu bidang studi 

yang penting  pada setiap  jenjang pendidikan dan menjadi salah satu bagian 

penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam proses pembelajaran 

matematika peserta didik dituntut lebih banyak memerlukan pemahaman daripada 

hafalan karena peserta didik harus bisa memahami konsep-konsep yang terkait 

dengan materi, agar peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya.Jadi, tujuan pembelajaran matematika disekolah agar peserta didik 

mampu dan terampil dalam memecahkan masalah matematika, 

mengkomunikasikan gagasan, melakukan penalaran serta memiliki sikap 

menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi manusia 

dalam kehidupan untuk bertahan hidup sebagai syarat terjalinnya hubungan sosial. 

Komunikasi juga dikatakan sebagai suatu aktivitas menyampaikan informasi dari 

pihak satu ke pihak yang lain. Dalam proses pembelajaran membutuhkan 

interaksi, hal ini menunjukan bahwa proses ini merupakan komunikasi, artinya 

yaitu adanya pengiriman informasi dari guru kepada siswa untuk tujuan tertentu 

yang berupa keterangan sebagai pesan. 
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Komunikasi matematis merupakan kemampuan peserta didik dalam 

menyampaikan atau mengungkapkan gagasan ide metematika baik secara lisan 

maupun tulisan.(Hodiyanto , 2017) menyatakan bahwa pengukuran kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik dilakukan dengan memberikan skor terhadap 

kemampuan siswa dalam memberikan jawaban soal dengan menggaambar 

(drawing), membuat ekspresi matematik (mathematical expression), dan 

menuliskan jawaban dengan bahasa sendiri (written texts). 

Dimensi tiga atau bangun ruang merupakan salah satu ilmu matematika 

yang mempelajari bangun dengan ukuran terdiri atas tinggi, panjang dan lebar. 

Roskawati,dkk (2015) menyatakan geometri menggabungkan penyajian abstraksi 

dari pengalaman visual dan spasial, misalnya bidang, pola, pengukuran dan 

pemetaan, sedangkan dari sudut pandang matematika, geometri menyediakan 

pendekatan-pendekatan untuk pemecahan masalah melalui gambar-gambar, 

diagram, sistem koordinat, vektor dan transformasi. Kenyataannya di lapangan 

menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap konsep bangun ruang masih 

rendah.Dalam pembelajaran dimensi tiga khususnya pada tingkat Sekolah 

Menengah Atas materi yang dipelajari menitik beratkan pada dimensi tiga yang 

terdiri dari hubungam garis, titik, bidang dalam ruang dimensi dan berbagai hal 

yang bersangkutan akibat adanya hubungan tersebut. 

Pemahaman siswa terhadap konsep bangun ruang yang masih rendah, 

untuk dapat memecahkan masalah dimensi tiga,  siswa harus dilatih agar dapat 

menyelesaikan secara sistematis. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik adalah self efficacy. Self efficacy 

memiliki fungsi sebagai alat untuk menilai keberhasilan peserta didik dalam 

memecahkan masalah baik lisan maupun tulisan.Peserta didik diharapkan 

mempunyai kecenderungan memandang matematika sebagai sesuatu yang bisa 

dipahami, sesuatu yang bermanfaat serta meyakini usahanya akan membuahkan 

hasil yang positif dan baik. Namun pada kenyataanya tidak sedikit peserta didik 

mengalami kesulitan dalam belajar matematika yang disebabkan oleh efikasi diri 

mereka yang masih rendah. Hal ini disebabkan bahwa self efficacy dapat 

mempengaruhi prestasi belajar khusunya matematika peserta didik dengan kata 
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lain bahwa individu yang memiliki self efficacy tinggi dapat kategori prestasi baik 

dalam menguasai berbagai macam pokok bahasan matematika dan tugas membaca 

daripada individu yang memiliki self efficacy rendah. Sehingga self efficacy 

merupakan salah satu faktor penting dalam prestasi matematika seseorang 

khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas yang berbentuk soal-soal pemecahan 

masalah dan terlihat bahwa antara komunikasi matematis dan self efficacy 

memiliki hubungan yang positif yang saling mendukung. Berdasarkan hal-hal 

tersebut peneliti bermaksud menganalisis kemampuan komunikasi matematis 

siswa berdasarkan self efficacy materi dimensi tiga kelas XII SMA Negeri 2 

Cilacap. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan 

bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui 

pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai 

instrumen kunci Sugiarto, Eko (2015). 

Subjek dalam penelitian ini adalah masing-masing 1 siswa dari tingkat self 

efficacy tinggi, sedang dan rendah. Teknik pengumpulan datayang digunakan 

adalah instrumen angket self efficacy yang digunakan untuk mengukur 

kepercayaan diri masing-masing siswa, soal tes kemampuan komunikasi 

matematis yang digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis 

siswa dalam bentuk tertulis, wawancara yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan komunikasi matematis dalam bentuk lisan, dan dokumentasi yang 

digunakan sebagai bukti bahwa penelitian telah melakukan penelitian di SMA 

Negeri 2 Cilacap. Validasi soal tes dilakukan oleh 1 dosen matematika UMS dan 

2 guru matematika kelas XII SMA Negeri 2 Cilacap. Keabsahan data yang 

digunakan adalah triangulasi. Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

triangulasi teknik. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XII MIPA 4 SMA Negeri 2 Cilacap 

yang diikuti oleh 15 siswa dengan memberikan soal materi dimensi tiga dan 

angket self efficacy. Dari hasil analisis tersebut diambil masing-masing 1 siswa 

dari tingkat self efficacy tinggi, sedang dan rendah untuk kemudian disajikan 

subjek dalam wawancara. Dibawah ini merupakan tabel data siswa yang menjadi 

subjek dalam penelitian. 

Tabel 1. Hasil Angket Self Efficacy 

Tingkat  Jumlah Siswa 

Tinggi 3 

Sedang 8 

Rendah 4 

Total 15 

Dari hasil analisis angket yang telah diisi oleh 15 siswa tersebut diambil 3 

siswa sebagai subyek penelitian dan didukung oleh metode wawancara terkait 

hasil tes yang telah dikerjakan. Subyek penelitian diambil berdasarkan klasifikasi 

tingkat  15 siswa XII MIPA 4 SMA Negeri 2 Cilacap. Hasil wawancara yang 

dilakukan akan dijadikan sebagai acuan kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang ditinjau dari  siswa. Berikut ini 3 subyek yang dipilih dalam penelitian. 

Tabel 2. Subjek Penelitian 

Tingkat  Simbol 

Tinggi ST 

Sedang SS 

Rendah SR 

Berikut ini merupakan hasil dokumentasi wawancara dan dokumentasi 

hasil tes untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa dalam 

mengerjakan soal dimensi tiga yang ditinjau dari self efficacy 

Soal Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Diketahui balok PQRS.TUVW mempunyai panjang PQ=6cm, PS= 4cm dan 

PT=3cm. Titik X merupakan perpotongan antara diagonal QV dan RU. Gambar 

dan hitunglah jarak antara titik P dan titik X. 
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1). Siswa ST 

Berikut ini merupakan dokumentasi wawancara dan dokumentasi hasil soal tes 

pada siswa ST. Dokumentasi hasil penyelesaian siswa ST dapat dilihat pada 

Gambar 1- Gambar 3 berikut ini.  

a) Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan dan 

tertulis  

 

Gambar 1 Hasil tes siswa ST indikator 1 

 

P : “Bagaimana kamu mengekspresikan ide-ide matematikanya melalui 

lisan ? Coba baca kembali soalnya. Apakah kamu memahami? 

ST : “ Iya memahami” 

P   : “ Apakah yang kamu tau, apa saja yang diketahui dalam soal ?” 

ST :“Panjang PQ=6cm panjang PS=4cm dan PT=3cm. Titik X merupakan 

perpotongan antara diagonal QV dan RU” 

P   : “Udah, hanya itu?” 

ST : “Iya hanya itu” 

P   : “Apa yang ditanyakan dalam soal?” 

ST : “Jarak antara titik P dan titik X” 

b) Kemampuan menggunakan notasi dan istilah matematika untuk 

menyajikan ide dan menggambarkan hubungan dan model-model situasi 

 

Gambar 2 Hasil tes siswa ST indikator 2 
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P   : “ Bagaimana cara kamu menentukan jarak antara titik X dan titik P” 

ST : “Pertama, menggunakan bantuan segitiga untuk mencari panjang QX 

menggunakan phytagoras √𝑋𝐴2 + 𝐴𝑄2  = √1,52 + 22 = √2,25 + 4 =

√6,25 = 2,5  Jadi QX=2,5cm. Kemudian segitiga PXQ menggunakan 

rumus phytagoras lagi yaitu  √𝑃𝑄2 + 𝑄𝑋2 =√62 + 2,52 = √36 + 6,25 =

√42,25 = 6,5cm 

P   : “ Apakah rumus yang kamu gunakan itu sudah sesuai dan tepat untuk 

menggambarkan situasi dari soal tersebut” 

ST : “Iya insalloh sudah tepat” 

P   : “Dari gambar tersebut, bisakah kamu menentukan jawaban dari soal 

tersebut?” 

ST : “Iya bisa” 

 

c) Kemampuan memahami, menginterprestasikan dan mengevaluasi ide-ide 

matematika baik secara lisan maupun tertulis 

 

Gambar 3. Hasil tes siswa ST indikator 3 

P   : “Apakah jawaban yang kamu tulis sudah tepat” 

ST : “Iya menurut saya sudah tepat” 

P   : “ Coba jelaskan apa kesimpulan yang didapat ?” 

ST : “ Kesimpulannya jarak antara titik P dan titik X adalah 6,5 cm” 

 

Berdasarkan dokumentasi hasil tes dan dokumentasi hasil wawancara 

dengan siswa ST dengan tingkat  tinggi terlihat bahwa pada indikator 1 

kemampuan komunikasi matematis siswa ST mampu menyebutkan apa 

saja yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Pada indikator 2 kemampuan 

komunikasi matematis siswa ST mampu menjelaskan dengan baik 
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langkah-langkah untuk menentukan jarak titik X dengan titik P dan juga 

menggambar bangun yang terdapat pada soal serta gambar bantuan untuk 

mencari jawaban nya. Pada indikator 3 kemampuan komunikasi matematis 

siswa ST mampu memenuhi bagaimana kesimpulan dari jawaban yang dia 

dapatkan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa ST memenuhi semua indikator 

kemampuan komunikasi matematis. 

2). Siswa SS 

Berikut ini merupakan dokumentasi wawancara dan dokumentasi hasil soal tes 

pada siswa SS. Dokumentasi hasil penyelesaian siswa SS dapat dilihat pada 

Gambar 4 - Gambar 6 berikut ini.  

a) Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan dan 

tertulis  

 

Gambar 4. Hasil tes siswa SS indikator 1 

P : “Bagaimana kamu mengekspresikan ide-ide matematikanya melalui 

lisan ? Coba baca kembali soalnya. Apakah kamu memahami ? 

SS : “ Lumayan” 

P   : “ Apakah yang kamu tau, apa saja yang diketahui dalam soal ?” 

SS : “Panjang PQ,PS dan PT” 

P   : “Udah?” 

SS : “Udah” 

P   : “Apa yang ditanyakan dalam soal?” 

SS : “Jarak antara titik P dan titik X “ 
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b) Kemampuan menggunakan notasi dan istilah matematika untuk 

menyajikan ide dan menggambarkan hubungan dan model-model situasi 

 

                Gambar 5 Hasil siswa SS indikator 2 

P   : “ Bagaimana cara kamu menentukan jarak antara titik P dan titik X” 

SS : “Kan perpotongan antara diagonal QV dan RU setelah itu titik P 

ditarik garis ke titik X dan membentuk segitiga PQO.  PO=√62 + 22 

=√36 + 4=√40 . Setelah itu mencari OX= 
1

2
 x 3 = 

3

2
 . Membuat segitiga 

lagi yaitu segitiga POX. PX= √𝑃𝑂2 + 𝑂𝑋2  =√√40
2
+

3

2

2
= √40 +

9

4
=

√
160

4
+

9

4
= √

169

4
 = 

13

2
 = 6,5 cm” 

P   : “ Apakah rumus yang kamu gunakan itu sudah sesuai dan tepat untuk 

menggambarkan situasi dari soal tersebut” 

SS : “Menurut saya benar bu” 

P   : “Oke, dari gambar tersebut disitu bisakah kamu menentukan 

jawabannya ?” 

SS : “Iya sudah bisa” 

c) Kemampuan memahami, menginterprestasikan dan mengevaluasi ide-ide 

matematika baik secara lisan maupun tertulis 

 

Gambar 6 Hasil tes siswa SS indikator 3 

P   : “Apakah jawaban yang kamu tulis sudah tepat” 

SS : “Insalloh sudah tepat” 
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P   : “ Coba jelaskan apa kesimpulan yang didapat ?” 

SS : “Untuk menentukan jarak antara titik P dan titik X terlebih dahulu 

kita membuat segitiga bantuan dengan menggunakan cara phytagoras” 

 

Berdasarkan dokumentasi hasil tes dan dokumentasi hasil 

wawancara dengan siswa SS dengan tingkat  sedang terlihat bahwa pada 

indikator 1 kemampuan komunikasi matematis siswa SS mampu 

menyebutkan apa saja yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Namun ada 

satu pernyataan diketahuinya pada soal nomor 1 yang tidak disebutkan 

yaitu titik X merupakan perpotongan antara diagonal QV dan RU. Pada 

indikator 2 kemampuan komunikasi matematis siswa SS mampu 

menjelaskan dengan baik langkah-langkah untuk menentukan jarak antara 

titik P dan titik X juga menggambar bangun yang terdapat pada soal serta 

rumus disertai gambar bantuan untuk mencari jawaban nya. Pada indikator 

3 kemampuan komunikasi matematis siswa SS mampu memenuhi 

kesimpulan dari jawaban yang dia dapatkan tetapi sedikit ragu-ragu dalam 

menjelaskan bagaimana proses kesimpulan siswa tersebut mendapatkan 

jawabannya. Dari hasil tersebut terlihat bahwa SS memenuhi semua 

indikator kemampuan komunikasi matematis. 

3). Siswa SR 

Berikut ini merupakan dokumentasi wawancara dan dokumentasi hasil 

soal tes pada siswa SR. Dokumentasi hasil penyelesaian siswa SR dapat 

dilihat pada Gambar 7 - Gambar 9 berikut ini.  

a) Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan dan 

tertulis 

 

Gambar 7 Hasil tes siswa SR indikator 1 
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P : “Bagaimana kamu mengekspresikan ide-ide matematikanya melalui 

lisan ? Coba baca kembali soal nomor 2. Apakah kamu memahami tujuan 

soal tersebut? 

SR : “ Memahami bu” 

P   : “ Apakah yang kamu tau, apa saja yang diketahui dalam soal ?” 

SR : “Panjang PQ=6cm panjang PS=4cm dan PT=3cm” 

P   : “Udah?” 

SR : “Udah” 

P   : “Apa yang ditanyakan dalam soal?” 

SR : “Jarak antara titik P dan titik X” 

 

b) Kemampuan menggunakan notasi dan istilah matematika untuk 

menyajikan ide dan menggambarkan hubungan dan model-model situasi 

 

Gambar 8 Hasil tes siswa SR indikator 2 

P   : “ Bagaimana cara kamu menentukan jarak antara titik P da titik X” 

SR : “Pakai alat bantu segitiga bu pakai phytagoras” 

P   : “Apakah rumus yang kamu gunakan itu sudah sesuai dan tepat untuk 

menggambarkan situasi dari soal tersebut” 

SR : “Iya menurut saya sudah tepat” 

P    : “Oke, dari gambar tersebut disitu bisakah kamu menentukan jawaban 

dari soal  ?” 

SR : “Iya bisa bu” 
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c) Kemampuan memahami, menginterprestasikan dan mengevaluasi ide-ide 

matematika baik secara lisan maupun tertulis 

 

Gambar 9 Hasil tes siswa SR indikator 3 

P   : “Apakah jawaban yang kamu tulis sudah tepat” 

SR : “Insalloh sudah tepat” 

P   : “ Coba jelaskan apa kesimpulan yang didapat ?” 

SR : “ Kita cari dulu yang diketahui digambar terlebih dahulu lalu 

menentukan segitiga bantuan itu untuk mempermudah lalu yang diketahui 

di masukan dengan menggunakan rumus phytagoras lalu dihitung” 

 

Berdasarkan dokumentasi hasil tes dan dokumentasi hasil 

wawancara dengan siswa SR dengan tingkat  rendah terlihat bahwa pada 

indikator 1 kemampuan komunikasi matematis siswa SR mampu 

menyebutkan apa saja yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Namun ada 

satu pernyataan diketahuinya pada soal nomor 1 yang tidak disebutkan 

yaitu titik X merupakan perpotongan antara diagonal QV dan RU. Pada 

indikator 2 kemampuan komunikasi matematis siswa SR tidak mampu 

menjelaskan langkah-langkah untuk menentukan jarak antara titik P dan 

titik X pada saat wawancara namun dalam lembar jawab tes terlihat SR 

sebenarnya bisa menentukan jarak antara titik P dan titik X dan juga 

menggambar bangun yang terdapat pada soal serta rumus disertai gambar 

bantuan untuk mencari jawabannya tetapi ada kesalahan saat menghitung 

dimana membuat hasil jawaban dari SR juga salah. Pada indikator 3 

kemampuan komunikasi matematis siswa SS belum mampu memenuhi 

kesimpulan dari jawaban yang dia dapatkan karena sedikit kesulitan dalam 

menjelaskan bagaimana proses kesimpulan siswa tersebut mendapatkan 

jawabannya serta jawaban yang SR dapatkan salah. Dari hasil tersebut 
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terlihat bahwa SR belum mampu memenuhi semua indikator kemampuan 

komunikasi matematis. 

Berdasarkan hasil analisis dokumentasi hasil tes dan wawancara 

subjek penelitian pada soal tersebut, untuk indikator kemampuan 

komunikasi matematis yang pertama yaitu kemampuan mengekspresikan 

ide-ide matematika melalui lisan dan tertulis, subjek dengan tingkat   

tinggi mampu menjawab tes kemampuan komunikasi matematis pada 

indikator 1 dan wawancara dengan baik. Subjek dengan tingkat  sedang 

juga mampu menjawab tes komunikasi matematis pada indikator 1 dan 

wawancara dengan baik. Subjek dengan tingkat  rendah mampu menjawab 

tes kemampuan komunikasi dengan baik. Dengan demikian, secara 

keseluruhan seluruh subjek dalam penelitian mampu memenuhi indikator 

kemampuan komunikasi matematis yang pertama. 

Pada indikator kemampuan komunikasi matematis yang kedua 

yaitu kemampuan menggunakan notasi dan istilah matematika untuk 

menyajikan ide dan menggambarkan hubungan dan model-model situasi, 

subjek dengan tingkat  tinggi mampu menjawab tes kemampuan 

komunikasi matematis pada indikator 2 dan wawancara dengan baik. 

Subjek dengan tingkat  sedang juga mampu menjawab tes kemampuan 

komunikasi matematis pada indikator 2 dan wawancara dengan baik. 

Subjek dengan tingkat  rendah dalam menjawab tes kemampuan 

komunikasi matematis pada indikator 2 belum mampu menjawab tes 

kemampuan komunikasi matematis dan sedikit kesulitan dalam 

menjelaskan proses yang didapatkan walaupun subjek dapat menggambar 

segitiga bantuan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dan SR tidak 

menggambarkan bagaimana bentuk balok yang diketahui dalam soal 

namun hanya menggambar segitiga bantuan dalam mencari jarak antara 

titik P dan titik X. Dengan demikian, hanya subjek dengan tingkat  tinggi 

dan sedang yang mampu memenuhi indikator kemampuan komunikasi 

matematis yang kedua. 
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Pada indikator kemampuan komunikasi matematis yang ketiga 

yaitu kemampuan memahami, menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-

ide matematika baik secara lisan maupun tertulis, subjek dengan tingkat 

tinggi mampu menjawab tes kemampuan komunikasi matematis dan 

wawancara dengan baik pada indikator 3. Subjek dengan tingkat  sedang 

mampu menjawab tes kemampuan komunikasi matematis dengan baik 

namun saat wawancara sedikit ragu-ragu dalam memberikan kesimpulan 

jawaban yang subjek dapatkan. Subjek dengan tingkat  rendah belum 

mampu menjawab tes kemampuan komunikasi matematis dan wawancara 

pada indikator 3 karena subjek terdapat kesalahan dalam menjawab tes 

kemampuan komunikasi matematis dan wawancara sehingga subjek belum 

bisa menyimpulkan soal tes. Dengan demikian, hanya subjek yang 

memiliki tingkat  tinggi dan sedang dalam penelitian mampu memenuhi 

indikator kemampuan komunikasi matematis yang ketiga. Karena subjek 

dengan tingkat  rendah belum mampu memenuhi indikator yang ketiga 

pada soal tes tersebut. 

3.2 Pembahasan 

Berdasarkan analisis dokumentasi hasil tes dan dokumentasi wawancara 

subyek penelitian dapat diketahui kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

berdasarkan. Analisis tersebut berdasarkan indikator kemampuan komunikasi 

matematis yaitu kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan 

dan tertulis, kemampuan menggunakan notasi dan istilah matematika untuk 

menyajikan ide dan menggambarkan hubungan dan model-model situasi, serta 

kemampuan memahami, menginterprestasikan dan mengevaluasi ide-ide 

matematika baik secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan soal nomor 1, semua 

subyek mampu memenuhi semua indikator kemampuan komunikasi matematis 

karena artinya subyek juga memenuhi ketiga dimensi self efficacy yaitu 

Magnitude yang berkaitan dengan tingkat (level) kesulitan tugas yang dihadapi 

sesorang, Generality yang berkaitan dengan perasaan kemampuan yang 

ditunjukkan individu pada konteks tugas yang berbeda-beda dan Strength yang 

berkaitan dengan kuatnya keyakinan seorang berkenaan dengan kemampuan yang 
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dimiliki. Pada soal nomor 2, semua subyek mampu memenuhi indikator 

kemampuan komunikasi matematis, namun subyek dengan tingkat self efficacy 

rendah ragu-ragu dalam menjawab soal saat wawancara. Pada soal nomor 3, 

semua subyek mampu memenuhi indikator yang pertama, pada indikator kedua 

dan ketiga hanya subyek dengan tingkat self efficacy tinggi yang mampu 

memenuhi indikator kemampuan komunikasi matematis. Subyek dengan tingkat 

self efficacy sedang  dan rendah belum mampu memenuhi indikator kedua dan 

ketiga karena tidak terdapat jawaban saat menjawab tes dan wawancara. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ulpah (2019) yang mengatakan 

self efficacy turut berperan dalam keberhasilan belajar termasuk dalam belajar 

matematika. Seseorang bisa mengerjakan dan menggunakan matematika, karena 

aspek afektif seperti self efficacy sangat berperan penting untuk dapat 

menyelesaikan masalah matematika dengan mengetahui cara mengerjakan disertai 

self efficacy tentang konsep dan prosedur yang dimilikinya. Dalam penelitian ini 

terdapat dua kelompok belajar yaitu satu kelompok dalam proses belajar mengajar 

terpusat pada guru dan satu kelompok dalam proses belajar mengajar 

menggunakan konteks islami dalam pengenalan dan pendalaman konsep, serta 

pemecahan masalah karena siswa yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Pada 

kelompok A yang menggunakan pembelajaran berpusat pada guru memiliki rata-

rata self efficacy 58,25 sedangkan kelompok B yang menggunakan konteks islami 

dan berpusat pada siswa memiliki rata-rata self efficacy 62,54. Terlihat kelompok 

B memiliki rata-rata lebih tinggi dari kelompok A. Adanya interaksi yang 

menekankan pada pemberian kesempatan belajar yang lebih luas dan suasana 

yang kondusif kepada siswa untuk memperoleh dan mengembangkan kemampuan 

akan memperbaiki kayakinan siswa terhadap kemampuannya. 

Selaras dengan penelitian yang dilakukan Zainul, dkk (2016) yang 

mengatakan dalam pembelajaran matematika seorang siswa yang sudah 

mempunyai pemahaman matematik dituntut untuk bisa mengkomunikasikanya, 

agar pemahaman tersebut bisa dimengerti orang lain. Dengan 

mengkomunikasikan ide matematiknya pada orang lain seorang siswa dapat 

meningkatkan pemahaman matematiknya. Terdapat perbedaan pada hasil analisis 



 

16 

 

pada pnelitian ini yaitu antara siswa yang kemampuan matematika tinggi, sedang 

dan rendah. Perbedaan tersebut mengisyaratkan bahwa terdapat aspek kmampuan 

komunikasi matematika siswa baik secara tulis dan lisan yang memisahkan antar 

siswa dengan kemampuan maematika yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin rendah tingkat kemampuan matmatika siswa maka kemampuan 

komunikasi matematika siswa juga semakin berkurang. 

Sesuai dengan peelitian yang dilakukan Hendriana, H dan Kadarisma, G 

(2019) yang mengatakan self efficacy berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa, hal ini sejalan dengan penelitian Fonna 

dan Mursalin (2018) bahwa self efficacy memiliki hubungan dengan representasi 

yang merupakan bagian dari komunikasi matematis. begitu juga sejalan dengan 

penelitian Kurnia, Mulyani, Rohaeti dan Fitrianna (2018) yang menyatakan bahwa 

siswa yang memiliki kemandirian belajar dan self efficacy yang baik maka 

pencapaian kemampuan komunikasi matematis pun akan baik pula. Kemampuan 

komunikasi matematis dipengaruhi oleh self efficacy, serta self efficacy 

berpengaruh positif terhadap kemampuan komunikasi siswa, artinya semakin 

tinggi self efficacy siswa, maka akan semakin tinggi pula kemampuan komunikasi 

siswa selanjutnya nilai koefisien korelasi tergolong kedalam klasifikasi sangat 

kuat. 

 

4. PENUTUP 

Kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah materi 

dimenasi tiga pada subyek dengan tingkat self efficacy tinggi sudah mampu 

memenuhi semua indikator kemampuan komunikasi matematis. Pada indikator 

pertama yaitu kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan dan 

tertulis. Indikator kedua yaitu kemampuan menggunakan notasi dan istilah 

matematika untuk menyajikan ide dan mengambarkan hubungan dan model-

model situasi. Dan indikator ketiga yaitu kemampuan memahami, 

menginterprestasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan 

maupun tertulis. Kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan 

masalah materi dimenasi tiga pada subyek dengan tingkat self efficacy sedang 
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sudah mampu memenuhi semua indikator kemampuan komunikasi matematis. 

Pada indikator pertama yaitu kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika 

melalui lisan dan tertulis. Indikator kedua yaitu kemampuan menggunakan notasi 

dan istilah matematika untuk menyajikan ide dan mengambarkan hubungan dan 

model-model situasi. Dan indikator ketiga yaitu kemampuan memahami, 

menginterprestasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan 

maupun tertulis. Walaupun ragu dalam menjawab tes dan wawancara sehingga 

terdapat sedikit kesalahan. Kemampuan komunikasi matematis siswa dalam 

menyelesaikan masalah materi dimenasi tiga pada subyek dengan tingkat self 

efficacy rendah hanya mampu memenuhi 1 dari 3 indikator kemampuan 

komunikasi matematis, yaitu pada indikator pertama adalah kemampuan 

mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan dan tertulis. Indikator kedua 

yaitu kemampuan menggunakan notasi dan istilah matematika untuk menyajikan 

ide dan mengambarkan hubungan dan model-model situasi. Sedangkan indikator 

kedua dan ketiga yang tidak terpenuhi karena kesalahan subjek dalam menjawab 

tes dan wawancara. Dan indikator ketiga yaitu kemampuan memahami, 

menginterprestasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan 

maupun tertulis. 
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