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ABSTRAK 
Pembelajaran matematika tidak hanya membentuk siswa menjadi paham dengan materi-materi matematika saja, akan tetapi 
kemampuan lain yang dimiliki siswa ditumbuhkan dalam pembelajaran matematika seperti kemampuan berpikir matematis. Salah 
satu jenis kemampuan berpikir matematis yaitu kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi merupakan salah 
satu bagian penting dalam matematika, karena merupakan alat bantu dalam transmisi pengetahuan matematika atau sebagai 
pondasi dalam membangun pengetahuan matematika. Selain itu, self-confidence juga merupakan salah satu aspek penting dalam 
pembelajaran matematika, karena seseorang yang memiliki rasa percaya diri akan yakin dengan kemampuannya untuk 
menyelesaikan suatu masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa 
dalam mengerjakan soal matematika yang ditinjau dari self-confidence berdasarkan hasil riset yang telah dipublikasikan. Metode 
dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan jumlah jurnal 10 dari sinta 1 dan sinta 2. Suatu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu untuk mengumpulkan informasi yang cukup mengena i 
kemampuan komunikasi matematis yang ditinjau dari self-confidence siswa. Setelah informasi yang terkumpul cukup maka 
selanjutnya dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai kemampuan komunikasi 
matematis yang ditinjau dari self-confidence siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis 
yang dimiliki siswa bervariasi tergantung pada tingkat self-confidence yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil 
penelitian yang menyatakan bahwa ada hubungan yang searah atau positif antara self-confidence (kepercayaan diri) siswa dengan 
kemampuan komunikasi matematis. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi Matematis, self-confidence. 
 

PENDAHULUAN 
 Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan manusia berkualitas, cerdas dan 

berbudi luhur agar senantiasa berguna bagi bangsa dan negara. Seperti yang tertuang dalam UU no 20 
tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk 
meningkatkan kualitas SDM pemerintah Indonesia mewajibkan 12 tahun sekolah dari jenjang SD, SMP 
sampai SMA. 

Salah satu mata pelajaran yang menunjang dalam mencapai tujuan pendidikan adalah matematika. 
Matematika adalah sebuah mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam aktivitas kehidupan sehari-
hari, selain itu matematika juga digunakan untuk berkomunikasi antara guru dengan siswa. Namun 
berdasarkan hasil survei Trends In International Mathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2015 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata skor yang diperoleh Indonesia yakni sebesar 397 dan berada pada 
peringkat 44 dari 49 negara yang berpartisipasi. Skor skala rata-rata yang didapat untuk setiap penilaian 
yaitu untuk pemahaman 395, aplikasi 397, dan penalaran 397. Berdasarkan hasil penilaian TIMSS terlihat 
bahwa kemampuan matematis siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu kemampuan 
matematis yang tergolong rendah yaitu kemampuan komunikasi matematis, hal ini dapat disebabkan oleh 
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kebingungan siswa dalam menyajikan ide atau gagasan ke dalam bentuk simbol, grafik, tabel atau media 
lainnya untuk memperjelas masalah matematika. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam 
kemampuan matematis dan salah satu jenis kemampuan yang harus ditingkatkan siswa yaitu kemampuan 
komunikasi matematis karena, selain dilatih untuk berpikir secara matematis siswa juga harus mampu 
mengkomunikasikannya. 

Komunikasi adalah suatu proses interaksi untuk saling bertukar pikiran, pesan, dan berbagai interaksi 
sosial lainnya. Komunikasi menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran 
matematika agar dapat berkomunikasi dan mengemukakan ide atau gagasan kepada siswa lainnya. 
Kemampuan komunikasi sendiri sangat dibutuhkan oleh siswa misalnya untuk meningkatkan kemampuan 
akademik serta untuk menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari (Alfitri Rizqi et al., 2016). 
Dengan adanya komunikasi siswa memiliki kesempatan untuk saling bertukar pikiran untuk mengembangkan 
pemahaman konsep yang mereka miliki. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi harus dikembangkan 
sejak dini salah satunya saat proses pembelajaran matematika berlangsung (Rizqi et al., 2016). 

Schoen et al (Rianto & Santoso., 2014) juga mengemukakan bahwa dalam kemampuan komunikasi 
matematis tidak hanya mengemukakan ide lewat tulisan saja, tetapi siswa dituntut untuk mengembangkan 
beberapa kemampuan diantaranya kemampuan untuk membaca, berbicara, menggambarkan, mendengar 
dan bekerja sama. Menurut Enis (Muniroh et al., 2018) kemampuan komunikasi matematis memiliki peran 
penting dalam pembelajaran diantaranya ide matematika dapat digali melalui kemampuan komunikasi dalam 
berbagai perspektif juga dapat meningkatkan kemampuan melihat yang berkaitan dengan konten 
matematika untuk mempertajam cara berpikir, untuk mengukur kemampuan pemahaman matematik, dapat 
membangun cara berpikir siswa, dapat membangun kemampuan pengetahuan matematika siswa, dapat 
meningkatkan dalam kemampuan berpikir kritis, rasional, pemecahan masalah dan keterampilan. 

Selain kemampuan komunikasi matematis sebagai aspek kognitif, untuk menunjang keberhasilan siswa 
belajar matematika juga diperlukan aspek afektif, salah satunya self-confidence (kepercayaan diri). Menurut 
Hendriana et al (2014) menyatakan bahwa kepercayaan diri dapat diartikan sebagai sebuah bentuk 
kepercayaan terhadap dirinya dalam kehidupan, dan pandangan konsep dirinya yang jadi acuan. Hal ini 
sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bandura (Solihah et al., 2021) bahwa kepercayaan diri merupakan 
pandangan dari individu terhadap dirinya dalam memotivasi diri yang dimunculkan dalam tindakan yang 
sesuai dengan tuntutan tugas. Jadi dapat disimpulkan bahwa self-confidence adalah rasa sikap percaya atas 
keyakinan kemampuan dirinya yang dimunculkan dalam suatu tindakan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis yaitu perlu adanya 
pengembangan kepribadian dengan menumbuhkan rasa percaya diri pada diri siswa tersebut, karena 
dengan kepercayaan diri (self-confidence) siswa dapat mengungkapkan ide atau gagasan dengan lebih 
berani dan yakin akan pendapatnya sendiri. Ketika rasa percaya diri itu sudah ada pada diri siswa, maka 
siswa akan merasa lebih tenang atau rileks menunjukkan kemampuan yang dimilikinya (Muniroh et al., 2018), 
siswa akan aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas tanpa takut terhadap kesalahan atau kegagalan yang 
akan dihadapi. Jadi, tidak hanya kemampuan komunikasi matematis saja yang penting untuk dimiliki dalam 
pembelajaran matematika, self-confidence atau percaya diri juga menjadi salah satu kemampuan yang 
penting dimiliki oleh siswa karena siswa yang memiliki sifat percaya diri yang tinggi akan sangat mudah 
berinteraksi dengan siswa lain, mampu mengeluarkan pendapat tanpa keraguan dan menghargai pendapat 
siswa lain dan sebaliknya siswa yang memiliki self-confidence rendah akan sulit berkomunikasi dan 
berpendapat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan komunikasi 
matematis siswa ditinjau dari self-confidence berdasarkan hasil riset yang telah dipublikasikan. Artikel atau 
jurnal yang dikaji berjumlah 10 berdasarkan kriteria sinta 1 dan sinta 2. 
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METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Zed (Kartiningsih, 2015) mengatakan 

bahwa metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan 
data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Kartiningsih juga menambahkan 
bahwa studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan/ 
fondasi utnuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan 
sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat mengelompokkan, 
mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. 

Penelitian ini adalah studi literatur dengan jumlah jurnal 10 dari sinta 1 dan sinta 2. Suatu teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu untuk 
mengumpulkan informasi yang cukup mengenai kemampuan komunikasi matematis yang ditinjau dari self-
confidence siswa. Setelah informasi yang terkumpul cukup maka selanjutnya dikompilasi, dianalisis, dan 
disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai kemampuan komunikasi matematis yang ditinjau 
dari self-confidence siswa. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Putri et al., (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis yang 
dimiliki siswa bervariasi tergantung pada tingkat self-confidence yang dimiliki. Siswa dengan self confidence 
tinggi bisa memenuhi seluruh indikator kemampuan komunikasi matematis, namun siswa dengan tingkat self 
confidence rendah belum dapat memenuhi semua indikator dari kemampuan komunikasi matematis. Secara 
khusus bisa disimpulkan yakni: 1. Kemampuan komunikasi matematis tertulis dikaji dari tingkat self 
confidence rendah dapat memenuhi indikator menggunakan simbol-simbol matematika dalam 
menyelesaikan permasalahan 2. Kemampuan komunikasi matematis tertulis dikaji dari self confidence tinggi 
bisa memenuhi seluruh indikator kemampuan komunikasi matematis 3. Kemampuan komunikasi matematis 
lisan dikaji dari tingkat self confidence rendah dapat indikator menggunakan simbol-simbol matematika, dan 
indikator mengungkapkan kembali hasil penyelesaian soal dengan baik 4. Kemampuan komunikasi 
matematis lisan dikaji dari self confidence tinggi bisa memenuhi seluruh indikator kemampuan komunikasi 
matematis. 
 Noviyana et al., (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara teoritik kemampuan 
komunikasi matematis siswa akan baik jika siswa tersebut memiliki rasa percaya diri yang baik. Hal ini 
dikarenakan pandangan positif siswa mengenai dirinya dan kemampuannya, sehingga siswa tidak merasa 
takut salah ataupun cemas ketika menyelesaikan masalah tentang komunikasi matematis. Ketika siswa 
sudah memiliki kepercayaan diri yang baik, maka siswa akan berani dalam menyampaikan pendapatnya 
serta akan terdorong untuk meningkatkan prestasinya. Kemampuan komunikasi matematis serta self-
confidence dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran, tentunya dengan partisipasi guru sebagai 
fasilitator dan motivator bagi siswa. 
 Muniroh et al., (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa : 1. Ada hubungan yang searah atau 
positif antara self-confidence (kepercayaan diri) siswa dengan kemampuan komunikasi matematik dengan 
koefisien korelasinya yaitu 0,865. Semakin tinggi selfconfidence (kepercayaan diri) siswa akan semakin 
tinggi pula kemampuan komunikasi matematik yang dimiliki, Begitupun sebaliknya semakin rendah 
kemampuan komunikasi matematik siswa semakin rendah pula Self-Confidence (kepercayaan diri siswa) 2. 
Self-confidence (kepercayaan diri) siswa termasuk dalam kelompok yang rendah atau masih kurang, hal ini 
dilihat dari jawaban siswa/i yang positif yaitu sebesar 11,11% atau 4 orang dan 27,77% atau 10 orang pada 
jawaban siswa yang negatif. Kemampuan komunikasi matematik siswa tergolong sedang yaitu sebesar 
41,67% atau 15 orang siswa dapat membaca soal dalam bentuk gambar, diagram, dan menghubungkan 
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benda nyata, kedalam ide matematika, siswa dapat menjelaskan ide, dan menghubungkannya kedalam 
matematika melalui benda nyata, tulisan gambar, diagram, dan melalui simbol atau bahasa matematika 
siswa dapat menyatakan idenya kedalam peristiwa sehari-hari. 
 Nurul Zalfa et al., (2021) dalam penelitian yang dilakukan pada peserta didik kelas VIII E SMP Negeri 
5 Adiwerna yang diikuti oleh 31 peserta didik dengan memberikan soal materi statistika dan angket self-
confidence. Pemberian soal dan angket diupload pada google classroom yang sebelumnya dibuat kelas 
online di google classroom dan lembar jawab soal tes dan angket peserta didik dapat dikirim melalui google 
classroom menyatakan bahwa (1) Peserta didik dengan self confidence tinggi memenuhi 4 indikator 
kemampuan komunikasi matematis yaitu keterampilan untuk menggabungkan objek nyata menjadi gagasan 
matematika, kemampuan membuat gambar untuk memaparkan gagasan kondisi sehari-hari serta hubungan 
matematis dalam bentuk tulisan dan lisan, kondisi sehari-hari serta hubungan matematis dalam bentuk 
tulisan, keterampilan mencerna serta meninjau gagasan matematis ketika menyelesaikan kasus sehari-hari 
dengan tulisan dan lisan, dan mampu menyampaikan kesimpulan pada jawaban pertanyaan sehari-hari 
berdasarkan hasil pertanyaan. (2) Peseta didik dengan self confidence sedang memenuhi 3 indikator 
kemampuan komunikasi matematis yaitu keterampilan untuk menggabungkan objek nyata menjadi gagasan 
matematika, kemampuan membuat gambar untuk memaparkan gagasan, kondisi sehari-hari serta hubungan 
matematis dalam bentuk tulisan dan lisan, Keterampilan dalam mencerna serta meninjau gagasan matematis 
ketika menyelesaikan kasus sehari-hari dengan tulisan dan lisan. (3) Peserta didik dengan self confidence 
rendah hanya memenuhi 1 indikator yaitu kemampuan membuat gambar untuk memaparkan gagasan, 
kondisi sehari-hari, serta hubungan matematis dalam bentuk tulisan dan lisan. 
 Alfitri Rizqi et al., (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemampuan komunikasi 
matematis siswa ditinjau dari self-confidence dalam pembelajaran blended learning tergolong baik. 
Kemampuan komunikasi matematis siswa yang memiliki kepercayaan diri baik dikategorikan sangat baik Hal 
ini ditunjukkan bahwa (1) siswa mampu mengungkapkan ide-ide matematis melalui lisan dan tulisan secara 
koheren dan jelas; (2) siswa sangat mampu menggambarkan ide-ide matematis dalam bentuk visual seperti 
grafik, diagram, geometris, dan lainnya dengan tepat dan lengkap; (3) siswa sangat mampu menggunakan 
istilah, notasi, dan struktur matematika dengan tepat. Sedangkan kemampuan komunikasi matematis siswa 
yang memiliki kepercayaan diri sedang terkategorikan tinggi. Hal ini ditunjukkan bahwa (1) siswa mampu 
mengungkapkan ide-ide matematis melalui lisan dan tulisan secara koheren dan jelas; (2) siswa sangat 
mampu menggambarkan ide-ide matematis dalam bentuk visual; (3) siswa mampu menggunakan istilah, 
notasi, dan struktur matematika dengan tepat. 
 Yanti et al., (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi 
sederhana bahwa ada pengaruh kepercayaan diri terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa tetapi 

tidak signifikan. Persamaan regresinya adalah �̂�= −5,465 + 0,689X sehingga dapat disimpulkan bahwa 
persamaan regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai kemampuan komunikasi matematika siswa 
jika skor kepercayaan diri siswa diketahui. Mengacu pada fungsi taksiran analisis regresi tersebut, dapat di 
lihat bahwa nilai konstanta sebesar −5,465 merupakan prediksi nilai dari kemampuan komunikasi 
matematika siswa tanpa di dukung oleh oleh kepercayaan diri siswa dalam artian nilai X adalah 0. Sedangkan 
koefisien arah regresi kepercayaan diri (X) sebesar +0,689 menunjukkan hubungan positif, hal ini berarti 
setiap kenaikan satu satuan variabel skor kepercayaan diri, maka akan di ikuti dengan meningkatnya nilai 
kemampuan komunikasi matematika siswa sebesar 0,689 satuan. Hal ini juga berarti bahwa dengan 
meningkatnya kepercayaan diri akan diikuti pula dengan meningkatnya kemampuan komunikasi matematika 
sehingga siswa yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan memiliki kemampuan komunikasi 
matematika yang tinggi pula.  
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 Pratiwi (2020) dalam penelitiannya mendeskripsi kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari 
tingkat self- confidence siswa yaitu (1) tingkat self-confidence tinggi, ketercapaian indikator komunikasi 
matematis yaitu seluruh siswa mencapai indikator mengekspresikan ide-ide matematis melalui tulisan, 82% 
dari jumlah siswa mencapai indikator menggambarkan ide-ide matematis secara tulisan, 45% dari jumlah 
siswa mencapai indikator menginterpretasikan ide-ide matematis secara tulisan, 18% dari jumlah siswa 
mencapai indikator menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk 
menyajikan ide-ide, serta 82% dari jumlah siswa mencapai indikator mengevaluasi ide-ide matematis secara 
tulisan; (2) tingkat self-confidence sedang, ketercapaian indikator komunikasi matematis yaitu seluruh siswa 
mencapai indikator mengekspresikan ide-ide matematis melalui tulisan, 70% dari jumlah siswa mencapai 
indikator menggambarkan ide-ide matematis secara tulisan, 75% dari jumlah siswa mencapai indikator 
menginterpretasikan ide-ide matematis secara tulisan, serta 65% dari jumlah siswa mencapai indikator 
mengevaluasi ide-ide matematis secara tulisan namun seluruh siswa belum mencapai indikator 
menggunakan istilah-istilah notasi-notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide; dan 
(3) tingkat self-confidence rendah, dengan satu siswa mampu mencapai indikator mengekspresikan ide-ide 
matematis melalui tulisan dan menggambarkan ide-ide matematis secara tulisan namun belum mampu 
mencapai indikator lainnya. 
 Sasmita (2020) juga menyatakan Deskripsi kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII 
pada pembelajaran CIRC ditinjau dari self-confidence adalah sebagai berikut. Subjek dengan self-confidence 
tinggi cenderung kurang unggul dalam indikator menyatakan suatu permasalahan ke dalam bentuk gambar 
ditunjukkan dengan subjek menggambar tanpa menggunakan penggaris karena terlalu percaya diri sehingga 
gambar yang dihasilkan kurang rapi. Selain itu, subjek dengan self-confidence tinggi cenderung kurang 
unggul pada indikator mempresentasikan penyelesaian masalah matematis tertulis dengan terstruktur 
ditunjukkan dengan subjek tidak menuliskan simbol matematis dalam perhitungan karena merasa tidak perlu 
menuliskan simbol. Subjek dengan self- confidence sedang cenderung kurang mampu menyatakan suatu 
permasalahan ke dalam bentuk gambar atau ekspresi aljabar ditunjukkan dengan kurang tepat dalam 
menggambar soal nomor satu karena kubus yang digambar tidak menempel seperti kue. Selain itu, subjek 
dengan self-confidence sedang cenderung unggul pada indikator mempresentasikan penyelesaian masalah 
matematis tertulis dengan terstruktur ditunjukkan dengan menuliskan simbol matematis dalam perhitungan 
karena merasa lebih mudah jika menuliskan simbol. Serta cenderung kurang mampu menggunakan hasil 
penyelesaian yang diperoleh sebelumnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan lain pada soal tertentu. 
Subjek dengan self-confidence rendah cenderung unggul dalam indikator menyatakan suatu permasalahan 
ke dalam bentuk gambar ditunjukkan dengan subjek menggambar secara lengkap karena subjek merasa 
lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan apabila digambar secara lengkap, cenderung kurang 
mampu mempresentasikan penyelesaian masalah matematis tertulis dengan terstruktur ditunjukkan dengan 
siswa kurang tepat dalam menulis langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan, dan cenderung 
tidak mampu menggunakan hasil penyelesaian yang diperoleh sebelumnya untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan lain ditunjukkan dengan siswa kurang tepat dalam mensubstitusikan hasil yang telah diperoleh 
sebelumnya ke dalam rumus. 
 Rizky Aussieanna (2020) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa dalam 
menyelesaikan masalah fungsi pada subyek dengan tingkat self-confidence tinggi sudah mampu memenuhi 
semua indikator kemampuan komunikasi matematis, pada indikator pertama, indikator kedua, serta indikator 
ketiga. Kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah fungsi pada subyek 
dengan tingkat self-confidence sedang sudah mampu memenuhi semua indikator kemampuan komunikasi 
matematis, pada indikator pertama, indikator kedua, serta indikator ketiga. Walaupun pada waktu wawancara 
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subyek tersebut dalam menjawab terdapat sedikit kesalahan dan ragu saat menjawab. Kemampuan 
komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah fungsi pada 
subyek dengan tingkat self-confidence rendah hanya mampu memenuhi 1 dari 3 indikator kemampuan 
komunikasi matematis, yaitu pada indikator pertama. Terdapat 2 indikator yang tidak terpenuhi karena 
terdapat kesalahan fatal saat subyek tersebut menjawab pada saat tes kemampuan komunikasi matematis 
dan wawancara yaitu indikator kedua dan indikator ketiga. 
 Octaviani & Zanthy (2019) juga menyatakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelas VII 
dengan 9 orang siswa. Pada indikator menghubungkan gambar-gambar ke dalam idea matematika dalam 
kemampuan komunikasi matematis, 100% siswa dapat menjawab soal dengan jawaban benar. Namun siswa 
kurang mampu menjawab soal untuk indikator membuat konjektur dan menyusun argument. Indikator 
memahami representasi ekuivalen konsep yang sama dalam kemampuan koneksi 94,44% siswa mampu 
menjawab soal dengan sangat baik. Namun untuk menggunakan matematik dalam mata pelajaran lain dan 
menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, siswa kurang mampu menjawab soal ditinjau dari 
persentase kepercayaan diri siswa, respon siswa terhadap matematika berkategori sangat baik. Dari setiap 
pernyataan siswa lebih banyak merespon positif. Hal ini menunjukkan bahwa siswa percaya diri dalam 
menyelesaikan soal-soal koneksi dan komunikasi matematis. 
  
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil studi dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki 
siswa bervariasi tergantung pada tingkat self-confidence yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 
hasil penelitian yang menyatakan bahwa ada hubungan yang searah atau positif antara self-confidence 
(kepercayaan diri) siswa dengan kemampuan komunikasi matematik. Semakin tinggi self-confidence 
(kepercayaan diri) siswa akan semakin tinggi pula kemampuan komunikasi matematik yang dimiliki, 
Begitupun sebaliknya semakin rendah kemampuan komunikasi matematik siswa semakin rendah pula self-
confidence (kepercayaan diri siswa). 
 
REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil studi yang sudah dilakukan, maka ada beberapa saran yaitu guru perlu 
memberikan pengarahan dan membiasakan siswa dalam mengungkapkan ide- ide matematisnya terutama 
terhadap siswa dengan kepercayaan diri kurang. Misalnya dalam menentukan ide yang akan digunakan 
beserta rumus untuk menyelesaikan soal, menuliskan langkah-langkah penyelesaian soal dengan lengkap. 
Sehingga siswa tidak hanya dapat menyelesaikan soal maupun menggambar bentuk visualnya namun dapat 
mengkomunikasikan ide matematisnya kepada orang lain. 
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