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ABSTRAK 

Kemampuan komunikasi matematis sangat penting bagi siswa sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa. Mengenal kepribadian siswa juga berguna untuk pengajar 
mengetahui perbedaan kondisi pada masing-masing siswa agar dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat. 
Berdasarkan adanya penelitian sebelumya yang mengungkapkan pendekatan pembelajaran visual 
thinking/berpikir visual dapat mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Maka, tujuan 
penelitian kualitatif deskriptif ini menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa menurut tahapan berpikir 
visual menurut Bolton pada siswa Sekolah Menengah Atas dengan tipe kepribadian extrovert dan introvert. Fokus 
dalam penelitian ini adalah 2 siswa extrovert dan 2 siswa introvert kelas X SMAN 14 Kota Tangerang. Teknik 
pemilihan fokus penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen utama adalah peneliti. Instrumen 
tes berupa instrumen tes kemampuan komunikasi matematis dan instrumen non-tes berupa angket tipe 
kepribadian, dan pedoman wawancara. Analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian, dan kesimpulan. 
Adapun untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi metode. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
secara umum siswa dengan tipe kepribadian extrovert dan introvert telah memenuhi seluruh tahapan berpikir 
visual menurut Bolton (looking, seeing, imagining, showing and teeling). Adapun temuan yang menjadi simpulan 
peneliti bahwa fokus siswa extrovert maupun introvert tidak memiliki perbedaan secara signifikan dalam hasil 
jawaban soal tes kemampuan komunikasi matematis, dimana keduanya hanya berbeda dalam mengerjakan atau 
mencari solusi penyelesaian masalah. Siswa extrovert cenderung lebih percaya diri dibanding siswa introvert, 
namun siswa introvert lebih berhati-hati dan teliti dibanding siswa extrovert dalam menyelesaikan masalah 
matematis. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi Matematis, Tipe Kepribadian, Tahapan Bolton 
 

 
PENDAHULUAN 

Kemampuan komunikasi ialah salah satu diantara kemampuan yang harus 
dikembangkan dalam pendidikan di sekolah, salah satunya dalam pembelajaran matematika. 
Perihal itu selaras dengan Depdiknas (Siagian, 2016) yang menyatakan tujuan pembelajaran 
salah satunya ialah mengkomunikasikan gagasan baik memakai simbol, tabel, diagram, 
ataupun media lain dalam memperjelas kondisi atau permasalahan. Sebab itu, siswa perlunya 
mempunyai keahlian dalam komunikasi matematis untuk memecahkan suatu masalah 
matematika dengan mengkomunikasikan sesuatu permasalahan dalam wujud kalimat menjadi 
model matematika memakai simbol- simbol, tabel, atau media lainnya (A & Baharuddin, 2021). 

Ciri matematika yang sarat dengan istilah, simbol serta lambang seperti itu yang kerap 
timbul permasalahan pada respon yang diberikan siswa atas informasi yang didapat, sehingga 
tidak sedikit ditemui terdapatnya siswa yang sanggup menuntaskan soal namun tidak mengerti 
apa yang dikerjakan (Lutfianannisak & Sholihah, 2018). Perihal ini mampu didapatkan sebab 
terdapatnya 2 aspek berbeda pada kemampuan komunikasi matematis yang diungkapkan oleh 
Melya & Supriadi (2018) ialah komunikasi tulisan (writing) serta komunikasi lisan (talking). 
Komunikasi secara lisan tersebut ialah dapat berbentuk diskusi, bertanya sampai penjelasan 
konsep serta strategi penyelesaian suatu masalah sebaliknya komunikasi matematis secara 
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tulisan ialah ide matematika yang diungkapkan lewat simbol- simbol ilmiah seperti gambar, 
diagram, grafik persamaan matematika, maupun notasi matematika lainnya (Hodiyanto, 2017). 
Sebab itu penting untuk pendidik buat mengenali kemampuan komunikasi matematis siswa 
dalam pembelajaran matematika. Kesalahan konsep siswa bias dijadikan sumber informasi 
sebagai bahan acuan dalam pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan siswa supaya 
tercapainya pembelajaran yang maksimal (Pertiwi & Susilo, 2014). 

Selaku pendidik, perlunya menyadari perbandingan kondisi pada tiap-tiap siswa, 
hingga guru dapat memberikan model mengajar yang tepat untuk tiap-tiap siswa. Sejalan 
dengan yang dikemukakan oleh Hardini, Puspitasari & Qoni (2017) seorang pengajar wajib 
mencermati karakteristik peserta didik dalam pemilihan strategi pembelajaran (mencakup 
pendekatan, model, metode, serta teknik pembelajaran secara tertentu) yang tepat. Oleh 
karena itu, Dewiyani (Widayanti, 2016) mengatakan pentingnya seorang pendidik untuk 
memahami bermacam karakteristik kepribadian siswanya. 

Banyak aspek yang mempengaruhi perbedaan tersebut, salah satunya aspek internal 
dari siswa ialah kepribadian mereka. Agustina, Fatoni, Mawardah & Mutia (2017) juga 
mengemukakan bahwa dengan mengenali corak ataupun tipe kepribadian seseorang, 
pemahaman kita terhadap orang tersebut menjadi lebih sempurna, sehingga proses 
pendidikannya dapat disesuaikan. 

Dengan berbagai macam tipe kepribadian menurut para ahli. Salah satunya teori yang 
kerap digunakan dan dikembangkan yaitu teori kepribadian oleh Carl Gustav Jung yang ditinjau 
berlandaskan orientasi individu terhadap dirinya sendiri serta terhadap dunia luar. Menurut teori 
tersebut, Suryabrata (2006) menggolongkan tipe kepribadian menjadi 2 kelompok yaitu tipe 
kepribadian extrovert serta introvert. Menurut Nurhanifah, kemampuan komunikasi siswa 
dengan tipe kepribadian extrovert umumnya nampak dalam proses pembelajaran tatap muka, 
sebaliknya bagi siswa introvert lebih mempunyai rasa malu, kurang percaya diri serta tidak 
berani dalam mengujarkan ide yang dimilikinya, hingga kemampuan komunikasi siswa tersebut 
pada pembelajaran matematika nampak kurang ataupun tidak lebih baik dari siswa extrovert. 

Untuk mengkaji kemampuan komunikasi matematis siswa pada suatu pembelajaran 
matematika, peneliti dapat mengetahui pemahaman, kesulitan, dan penyebab kesalahan siswa 
khususnya dalam merepresentikan ide melalui pikirannya (berpikir visual). Ariawan (2017) 
mengungkapkan salah satu variasi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru untuk 
mengatasi kesulitan dalam proses komunikasi matematis siswa adalah pendekatan Visual 
Thinking atau berpikir visual. Adapun tahapan proses berpikir visual menurut Bolton (Nurdin & 
Nufus, 2018) yaitu: (1) Looking, dimana pada tahap ini siswa mengindentifikasi masalah dan 
hubungan timbal baliknya, merupakan kegiatan melihat dan mengumpulkan; (2) Seeing, siswa 
mengerti masalah dan kesempatan, dengan aktivitas menyeleksi dan mengelompokkan; (3) 
Imagining, siswa menggeneralisasikan langkah untuk menemukan solusi, kegiatan pengenalan 
pola; (4) Showing and Telling, siswa menjelaskan apa yang dilihat dan diperoleh kemudian 
mengkomunikasikannya. Hal tersebut berarti secara teori pendekatan berpikir visual menurut 
Bolton dapat dijadikan suatu alternatif pendekatan pembelajaran terhadap kemampuan 
komunikasi matematis. 

Berdasarkan penelitian yang relevan oleh Ningsih & Awalludin (2014) bahwa secara 
umum siswa extrovert dan introvert dalam kemampuan komunikasi matematis secara tertulis 
mampu menyelesaikan masalah dan memiliki kesamaan, yaitu keduanya mampu menuliskan 
informasi yang didapat dari soal, ide matematika yang diketahui, jenis strategi dan dapat 
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menggunakan simbol-simbol matematika yang tepat dan benar, perbedaan keduanya secara 
tertulis yaitu siswa extrovert lebih mudah menyudahi suatu penyelesaian walaupun belum 
menemukan solusinya dan beberapa siswa extrovert tidak dapat menuliskan langkah-langkah 
penyelesaiannya, sebaliknya siswa introvert jauh lebih teliti dan rapi dalam menuliskan gagasan 
dan langkah-langkah penyelesaiannya. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Trisnawarni & 
Yunianta (2021) bahwa informan dengan tipe kepribadian Introvert dan Extrovert memenuhi 
semua tahapan Bolton, namun saat mengerjakan soal, informan introvert sungkan untuk 
bertanya kepada peneliti dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan jawaban untuk 
memastikan jawaban benar sedangkan informan extrovert mudah beradaptasi dengan 
lingkungan yang baru dengan bertanya kepada peneliti dan sangat percaya diri tetapi kurang 
teliti saat mengerjakan soal sehingga tidak semua jawaban bernilai benar. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
kemampuan komunikasi matematis siswa SMA pada pembelajaran matematika yang ditinjau 
dari tipe kepribadian menurut tahapan Bolton. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Fokus dalam penelitian ini yaitu 
2 siswa extrovert dan 2 siswa introvert kelas X MIPA 4 di SMA Negeri 14 Kota Tangerang. 
Teknik pemilihan fokus dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling yaitu teknik 
pemilihan fokus dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pengambilan fokus penelitian ini 
dipilih dari siswa yang dianggap mampu untuk dianalisis lebih lanjut proses kemampuan 
komunikasi matematisnya dalam menyelesaikan soal matematika, sedangkan untuk memilih 
fokus tipe kepribadian extrovert dan introvert menggunakan kuesioner tipe kepribadian yang 
sudah divalidasi oleh ahli. Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari kuesioner tipe kepribadian 
dan soal materi sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV). 

Pada penelitian kualitatif ini, instrumen utama adalah peneliti. lalu yang digunakan 
dalam penelitian yaitu menggunakan instrumen tes dan instrumen non tes. Instrumen tes 
berupa soal uraian yang klasifikasi nya untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis 
dan instrumen non tes berupa angket tipe kepribadian, pedoman wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil tes siswa dijadikan bahan untuk melanjutkan analisis selanjutnya yaitu wawancara. Hasil 
dokumentasi dijadikan sebagai menganalisis lebih lanjut data kualitatif berupa gambar dan 
sebagainya. 

Teknik pengumpulan data berupa tes, non tes, dan dokumentasi triangulasi yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu triangulasi metode. Analisis data pada penelitian ini antara 
lain yaitu: 1) reduksi data dengan memberikan kuesioner tipe kepribadian dan soal tes 
kemampuan komunikasi matematis; 2) penyajian data dilakukan dengan menyajikan dalam 
bentuk flowchart dan tabel; 3) kesimpulan dari rangkaian penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil tes uji kemampuan komunikasi matematis dan tes tipe kepribadian 
extrovert dan introvert di kelas X MIPA 4 yang berjumlah 40 siswa, didapatkan 4 siswa dalam 
kriteria pengambilan fokus yaitu ESBP sebagai fokus 1 (extrovert) , AAS sebagai fokus 2 
(extrovert), EA sebagai fokus 3 (introvert) dan MA sebagai fokus 4 (introvert). Penentuan 4 
fokus dalam penelitian ini berdasarkan kuesioner tipe kepribadian extrovert dan introvert yang 
dapat dilihat dari grafik berikut: 
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Gambar 1. Tipe Kepribadian Fokus ESBP 

.

 
Gambar 2. Tipe Kepribadian Fokus EA 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Tipe Kepribadian Fokus AAS 
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Gambar 4. Tipe Kepribadian Fokus MA 

 

 

A. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Extrovert 
Kemampuan komunikasi matematis siswa yang memiliki tipe kepribadian extrovert 

dengan fokus ESBP sebagai fokus 1 dapat dilihat pada gambar 5, dalam menyelesaikan soal 
dengan materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) telah memenuhi seluruh 
tahapan proses berpikir visual. 

 

 

Gambar 5. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis ESBP 

Pada tahap pertama yaitu tahap looking (melihat), fokus 1 membaca soal dengan 
bersuara dan berulang, mencari referensi di buku catatan dan bertanya kepada peneliti 
berulang kali untuk memahami permasalahan soal. Tahap kedua yaitu tahap seeing 
(mengenal) fokus 1 membaca soal lalu menyeleksi masalah menggunakan logika dan buku 
catatan pelajaran matematika materi SPLTV. Tahap ketiga imagining (membayangkan) fokus 
menggunakan logika, membayangkan, lalu menulis apa yang dibayangkan dari masalah 
tersebut. Tahap keempat showing and teeling (memperhatikan dan menceritakan) fokus 1 tidak 
memeriksa kembali hasil jawaban dengan teliti namun fokus bertanya kepada peneliti untuk 
memastikan apa yang dikerjakan benar, fokus menyampaikan hasil akhir jawaban secara lisan 
kepada peneliti dengan percaya diri dan lantang. Lalu, jawaban yang telah dikerjakan diteliti 
oleh peneliti dan seluruh jawaban dari fokus 1 benar. 
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Selanjutnya, Kemampuan komunikasi matematis yang memiliki tipe kepribadian 
extrovert dengan fokus EA sebagai fokus 2 dapat dilihat pada gambar 6, dalam menyelesaikan 
soal dengan materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) telah memenuhi seluruh 
tahapan proses berpikir visual. 

 

Gambar 6. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis EA 

 

Pada tahap pertama yaitu tahap looking (melihat), fokus 2 membaca soal dengan 
bersuara, melihat permasalahan, lalu mencari referensi dari sumber lain yang sesuai dengan 
materi pada soal yaitu materi pelajaran matematika SPLTV. Tahap kedua seeing (memahami), 
fokus membaca soal dan mendapatkan informasi dari peneliti lalu menyeleksi arahan dari 
peneliti dan dikaitkan dengan referensi di buku matematika. Tahap imagining 
(membayangkan), fokus 2 mencoba menalar, menggunakan logika agar menemukan solusi 
pada permasalahan soal, lalu membayangkan dan menulis apa yang dibayangkan. Pada tahap 
showing and teeling (memperhatikan dan menceritakan), fokus 2 tidak memeriksa hasil 
jawaban kemudian menjelaskan secara lisan kepada peneliti dengan lantang. Lalu, jawaban 
yang telah dikerjakan diteliti oleh peneliti dan seluruh jawaban dari fokus 2 benar.Fokus 
exrovert ESBP dan EA telah memenuhi seluruh tahapan Bolton. Hasil analisis kemampuan 
komunikasi matematis fokus extrovert ESBP dan EA dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil Data Valid Fokus Extrovert (ESBP dan EA) 

Tahap Proses 
Berpikir Visual 

Bolton 

Indikator Tahap Proses Berpikir 

Visual Fokus Extrovert 

Tahap looking 
(melihat) 

1. Siswa membaca soal dengan bersuara 
2. Siswa menemukan permasalahan setelah membaca soal berulang 

kali 
3. Siswa mencari referensi sebanyak mungkin sebelum 

mengkaitkan dengan permasalahan tersebut 
4. Siswa mengingat-ingat materi yang sudah dipelajari sebelumnya 
5. Siswa cenderung lebih memilih bertanya dengan peneliti 

langsung. 

Tahap seeing 
(mengenal) 

1. Siswa cenderung membaca soal kembali secara berulang-ulang 
2. Siswa melakukan aktivitas kecil seperti mebolak-balikan halaman 

buku, bersandar, dan menggerakkan kaki untuk memunculkan ide 
atau mencari solusi 

3. Siswa menyeleksi beberapa informasi dari peneliti dan 
referensi buku 

4. Siswa mengkaitkan solusi dengan permasalahan 

Tahap imagining 
(membayangkan) 

1. Siswa mengindentifikasi informasi yang ada pada soal 
2. Siswa menalar dengan mengkaitkan logika 
3. Siswa menetapkan langkah 

Penyelesaian 

Tahap showing and 
teeling 
(menentukan 

dan menjelaskan) 

1.  Siswa dengan percaya diri 

      meneliti hasil akhir dari soal yang dikerjakan 

2.   Siswa bertanya kepada peneliti untuk memastikan apa yang 
dikerjakan benar 
a. Siswa cenderung kurang teliti dan teburu-buru 
b. Siswa menjelaskan secara lisan kepada peneliti dengan percaya Diri 

B. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Introvert 
Kemampuan komunikasi matematis siswa yang memiliki tipe kepribadian introvert 

dengan fokus sebagai fokus 3 dapat dilihat pada gambar 7, dalam menyelesaikan soal 
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dengan materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) telah memenuhi seluruh 
tahapan proses berpikir visual. Adapun tahapan proses berpikir visual berdasarkan 
tahapan Bolton yang terdiri dari 4 tahap, yaitu: 1) tahapan looking (melihat); 2) tahapan 
seeing (mengenal); 3) tahapan imagining (membayangkan); 4) tahapan showing and telling 
(menentukan dan menjelaskan). 

 

 

 

Gambar 7. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis AAS 

 

Pada tahap pertama, tahap looking (melihat) fokus 3 perlu membaca soal secara 
berulang-ulang dalam hati, memahami soal, lalu memeperoleh informasi dari peneliti. Tahap 
kedua yaitu tahap seeing (mengenal), fokus 3 kesulitan dalam memahami soal sehingga 
membaca soal berulang-ulang, dan fokus memahami referensi dari teman dan mengkaitkan 
dengan buku catatan matematika. Tahap ketiga, tahap imagining (membayangkan) fokus 3 
menemukan solusi dari permasalahn soal tersebut, fokus mengaitkan dengan soal dan 
membayangkan penyelesaian soal lalu menulis apa yang dibayangkan. Pada tahap showing 
and teeling fokus 3 sudah menyelesaikan semua soal, fokus memeriksa kembali jawaban yang 
telah dikerjakan dengan hati-hati, lalu fokus menjelaskan yang dikerjakan secara lisan kepada 
peneliti. Jawaban yang telah dikerjakan diteliti oleh peneliti dan semua jawaban dari fokus 3 
benar. 

Selanjutnya, kemampuan komunikasi matematis MA yang memiliki tipe kepribadian 
Introvert dengan fokus sebagai fokus 4 dapat dilihat pada gambar 8, dalam menyelesaikan soal 
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dengan materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV). telah memenuhi seluruh 

tahapan proses berpikirvisual.  

Gambar 8. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis MA 

Pada tahap pertama yaitu tahap looking (melihat), fokus membaca kedua soal didalam 
hati lalu mencari referensi di buku catatan terkait materi SPLTV, dan memperoleh informasi 
dari peneliti. Selanjutnya tahap kedua seeing (mengenal) fokus 4 masih kesulitan mencari 
solusi permasalahan dengan membaca soal kembali. Tahap ketiga, tahap imagining 
(membayangkan) fokus menemukan solusi dari permasalahan soal tersebut, fokus melihat 
sekitar kemudian fokus 4 menyelesaikan soal dengan membayangkan dan menulis apa yang 
dibayangkan. Tahap keempat, tahap showing and teeling (memperhatikan dan menceritakan), 
fokus memeriksa kembali jawaban dan menjelaskan penyelesaian masalah tersebut secara 
lisan kepada peneliti. Jawaban yang telah dikerjakan diteliti oleh peneliti dan semua jawaban 
dari fokus 4 benar. 

 

Fokus introvert AAS dan MA telah memenuhi seluruh tahapan Bolton. Hasil analisis 
kemampuan komunikasi matematis fokus introvert AAS dan MA dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Data Valid Fokus Introvert (AAS dan MA) 

Tahap Proses 
Berpikir Visual 

Bolton 

Indikator Tahap Proses Berpikir 

Visual Fokus Extrovert 

Tahap looking 
(melihat) 

1. Siswa membaca soal dalam hati 
Siswa mampu memahami soal dengan membaca soal secara 
berulang-ulang 

3. Siswa mencari referensi di buku catatan 
4. Siswa mengingat-ingat materi yang sudah dipelajari 
sebelumnya 
5. Siswa cenderung lebih memilih bertanya dengan temannya 
dibanding dengan penelitilangsung. 
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Kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematis 
dengan tipe kepribadian extrovert dan introvert yaitu sebagai berikut: 
1. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Dengan Tipe Kepribadian Extrovert 

Pada tahap looking (melihat), untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear tiga 
variabel. Siswa membaca soal, selanjutnya siswa mampu menemukan permasalahan pada 
soal, lalu mencari referensi di buku catatan dan sumber lain dengan materi matematika yang 
sama dengan permasalahan soal untuk mengerjakan soal, siswa bertipe kepribadian extrovert 
lebih cenderung bertanya kepada peneliti dari pada bertanya kepada teman sebaya. Tahap 
seeing (mengenal) siswa membaca soal berulang-ulang, siswa extrovert pun cenderung 
melakukan aktivitas kecil yaitu mebolak-balikan halaman buku untuk mencari solusi. Hal 
tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawarni & Yunianta (2021) 
menyatakan bahwa siswa yang memiliki tipe kepribadian extrovert lebih percaya diri dan 
cenderung memilih bertanya kepada peneliti dari pada bertanya kepada teman sebaya. 

Tahap imagining (membayangkan) siswa extrovert menalar dan mencoba mengkaitkan 
dengan logika, lalu siswa menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pada soal 
tersebut. Pada tahap showing and teeling (memperhatikan dan menjelaskan) siswa extrovert 
lebih percaya diri dalam menjelaskan hasil akhir jawaban namun salah satu siswa yaitu fokus 
ESBP masih terdapat jawaban yang belum tepat karena kurang teliti dan tidak memeriksa 
kembali hasil akhir jawaban. Peneliti pun memberitahukan kepada fokus ESBP terdapat 
kesalahan dan mempersilahkan fokus ESBP untuk melakukan pengecekan kembali. Hal 
tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangestu Yunianta (2019) yang 
menyatakan bahwa siswa extrovert pecaya diri namun cenderung tidak memeriksa kembali 
jawaban yang sudah dikerjakan. Selaras dengan hasil penelitian dari Arini & Rosyidi (2016) 
menyatakan bahwa fokus extrovert kurang teliti dalam pengambilan keputusan sehingga 
perhitungan fokus extrovert kurang tepat. 

 
         2. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Dengan Tipe Kepribadian Introvert 

Pada tahap looking (melihat), subjek introvert untuk menyelesaikan soal sistem 
persamaan linear tiga variabel dengan membaca soal secara berulang-ulang dalam hati 
selanjutnya siswa memahami soal dan mencari referensi di buku catatan matematika. Lalu 
siswa introvert cenderung lebih memilih bertanya kepada teman sebagai orang yang dikenal 
dibanding dengan peneliti agar siswa memahami apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. 
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Pangestu & Yunianta (2019) yang mengungkapkan 
bahwa siswa introvert cenderung bertanya kepada teman dibanding dengan peneliti. 
Selanjutnya pada tahap seeing (mengenal) siswa introvert cenderung membaca soal berulang-
ulang di dalam hati, siswa menyeleksi arahan dari teman dan dikaitkan dengan materi pada 
buku matematika untuk mencari solusi. 

Tahap imagining (membayangkan), siswa menemukan solusi dari permasalaha yang 
terdapat pada soal. Siswa introvert cenderung terdiam, melihat sekitar. Siswa mencoba 
membayangkan penyelesaian pada permasalahan soal. Tahap showing and teeling 
(memperhatikan dan menjelaskan) siswa introvert mengamati dan memeriksa kembali hasil 
akhir jawaban yang telah dikerjakan. Siswa menyampaikan secara lisan solusi penyelesaian 
soal pada peneliti, namun siswa cenderung menjelaskan dengan suara pelan dan terlihat 
berhati-hati dalam menyampaikan. Salah satu siswa introvert yaitu fokus MA mengungkapkan 
merasa berdebar-debar saat menjelaskan secara lisan kepada peneliti. Hal ini selaras dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Arini & Rosyidi (2016) yang mengungkapkan bahwa ketika 
mengambil keputusan siswa introvert cenderung berhati- hati. 

 
 

           KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada analisis kemampuan komunikasi 

matematis yang ditinjau dari tipe kepribadian extrovert dan introvert menurut tahapan Bolton, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Fokus extrovert dan introvert telah memenuhi 
semua tahapan Bolton. Adapun tahapan Bolton terdiri dari 4 tahap, yaitu 1 looking, seeing, 
imagining, showing and telling; (2) Saat mengerjakan soal sistem persamaan linear tiga 
variabel, diperoleh data kriteria kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan tinggi 
dengan tipe kepribadian extrovert dan introvert; (3) Saat melakukan wawancara terkait solusi 
dari penyelesaian permasalahan soal, kedua fokus baik tipe kepribadian extrovert dan introvert 
mampu menyampaikan informasi dari solusi permasalahan dengan benar dan tepat. Namun 
fokus extrovert lebih percaya diri dibandingkan dengan fokus introvert dalam menjelaskan 
secara lisan kepada peneliti. 

Dari pembahasan dan simpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang 
diajukan, diantaranya adalah (1) Diharaphan guru dapat mengetahui bahwa adanya perbedaan 
cara belajar dari setiap tipe kepribadian siswa agar guru dapat menyesuaikan dan 
mengembangkan kemampuan siswa dalam proses belajar; (2) Siswa dapat memperhatikan 
aspek psikologisnya dalam proses pembelajaran matematika dan dapat menjadikan siswa lebih 
komunikatif dalam kemampuan komunikasi matematis, agar tujuan pembelajaran dapat
 tercapai. 
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