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MOTO 

 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)yang lain, 

dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 

(terjemahan QS AL-Insyirah ayat 6-8) 

 

 

 

“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa 

dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.” 

(Kahlil Gibran) 
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RINGKASAN 

 

Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Dalam Memahami 

Masalah Segiempat; Apriliana Tezha Eka Faradina; NIM 130210101110; 84 

halaman; 2017; Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan MIPA 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. 

 

Komunikasi merupakan suatu aktivitas menyampaikan pikiran atau perasaan dari 

seseorang kepada orang lain. Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini dan lain-

lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan 

dan sebagainya yang muncul dari lubuk hati. Kemampuan komunikasi matematis dapat 

diartikan sebagai suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan sesuatu yang 

diketahui melalui peristiwa dialog atau hubungan yang terjadi di lingkungan kelas 

dimana terjadi pengalihan pesan. Pesan yang dialihkan berisi materi matematika yang 

dipelajari siswa. Kemampuan komunikasi matematika dapat secara tertulis maupun 

lisan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi 

matematis siswa dalam memahami masalah segiempat. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Jember berjumlah 9 siswa yang telah dikategorikan kemampuan 

matematikanya. Pengambilan data ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan 

komunikasi matematika tulis, tes kemampuan komunikasi matematika lisan, rubrik 

penilaian tes kemampuan komunikasi matematika dan pedoman wawancara. Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah tes dan wawancara. Data yang dianalisis 

adalah hasil pekerjaan siswa dan hasil wawancara.  

Berdasarkan hasil analisis data validasi soal tes kemampuan komunikasi 

matematika dan pedoman wawancara, didapat rerata (Va) untuk soal tes kemampuan 

komunikasi matematika adalah 3,857142, rerata (Va) untuk rubrik penilaian tes 

kemampuan komunikasi matematika adalah 3,875 dan rerata (Va) untuk pedoman 

wawancara adalah 3,83333 sehingga intrumen soal tes kemampuan komunikasi 
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matematika, rubrik penilaian tes kemampuan komunikasi matematika dan pedoman 

wawancara masuk katagori valid. Soal tes kemampuan komunikasi matematika dan 

pedoman wawancara kemudian diberikan  pada subjek penelitian. Soal tes kemampuan 

komunikasi matematika yang telah dikerjakan di analisis ketercapaian setiap indikator 

dan dilakukan wawancara mendalam untuk mengetahui proses penyelesaian soal. 

 Hasil kemampuan komunikasi matematis dalam memahami masalah segiempat 

dari kesembilan subjek penelitian adalah sebagai berikut: Terdapat 4 siswa yang 

memiliki kemampuan komunikasi matematika tinggi, 2 siswa yang memiliki 

kemampuan komunikasi matematika sedang dan 3 siswa yang memiliki kemampuan 

komunikasi matematika rendah. Siswa yang memiliki kemampuan komunikasi 

matematika tinggi mampu memenuhi 2-3 indikator kemampuan komunikasi 

matematika tulis dan 2-3 indikator kemampuan komunikasi matematika lisan 

(mengekspresikan ide-ide matematis, memahami dan menginterpretasikan ide-ide 

matematis atau menggunakan istilah/notasi matematika untuk menyajikan ide-ide dan 

menggambarkan hubungan-hubungannya). Siswa yang memiliki kemampuan 

komunikasi matematika sedang mampu memenuhi 2 indikator kemampuan 

komunikasi matematika tulis (memahami dan menginterpretasikan ide-ide matematis 

secara tulisan walaupun masih ada kesalahan serta menggunakan istilah/notasi 

matematika untuk menyajikan ide-ide matematis) dan 2 indikator kemampuan 

komunikasi matematika lisan (mengekspresikan ide-ide matematis secara lisan dan 

memahami ide-ide matematis secara lisan walaupun masih ada kesalahan atau 

menggunakan istilah/notasi matematis). Siswa yang memiliki kemampuan 

komunikasi matematika rendah hanya mampu memenuhi 1-2 indikator kemampuan 

komunikasi matematika tulis (memahami dan menginterpretasikan ide-ide matematis 

secara tulisan walaupun masih ada kesalahan atau menggunakan istilah/notasi 

matematika untuk menyajikan ide-ide matematus dan 1 indikator kemampuan 

komunikasi matematika lisan (mememahami ide-ide matematis secara lisan atau 

menggunakan istilah/notasi matematis walaupun masih ada kesalahan). 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi saat ini, 

kemajuan suatu bangsa tidak hanya bertumpu pada kekayaan sumber daya alam (SDA) 

saja namun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul juga sangatlah 

dibutuhkan. Pendidikan menjadi permasalahan yang utama dan kompleks. 

Permasalahan pendidikan berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang 

hanya memperhatikan hasil yang berupa skala angka daripada proses pendidikan. 

Untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas erat kaitannya dengan proses 

pembelajaran. 

Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Matematika hadir untuk membantu manusia dalam memahami 

dan menguasai permasalahan di bidang ekonomi, sosial, alam, kedokteran/medis 

maupun teknik. Matematika adalah bahasa simbol di mana setiap orang yang belajar 

matematika dituntut untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa simbol tersebut. Tujuan pembelajaran matematika menurut 

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 2006 yaitu mengomunikasikan 

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

atau masalah. Kemampuan mengomunikasikan gagasan tersebut diperlukan untuk 

mencapai tujuan kurikulum 2013 (PERMENDIKBUD No.69, 2013) yakni agar siswa 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

Siswa dalam belajar matematika tidak cukup dengan hanya menguasai materi 

pelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum, tetapi harus disertai dengan kemampuan 

komunikasi matematika. Siswa yang memiliki kemampuan berkomunikasi matematis 
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yang bagus akan dapat mengungkapkan gagasan, temuan atau ide terhadap orang lain. 

Apabila siswa mempunyai kemampuan komunikasi tentunya akan membawa siswa 

pada pemahaman matematika yang mendalam tentang matematika. Di dalam proses 

pembelajaran matematika di kelas, komunikasi gagasan matematika dapat berlangsung 

antara  guru dengan siswa, antara buku dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. 

Gagasan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan orang yang diajak 

berkomunikasi. 

Rahmawati (2013:1) menyatakan dalam pembelajaran matematika, salah satu 

aspek yang perlu dikembangkan dalam mempelajari matematika adalah kemampuan 

pemahaman matematis. Dengan memiliki pemahaman ini, siswa diharapkan tidak akan 

menemui kesulitan yang berarti dalam mempelajari matematika. Kemampuan 

pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran, yang 

memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan 

hanya sebagai hafalan, namun dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu 

sendiri. Pemahaman matematis juga merupakan salah satu tujuan dari setiap materi 

yang disampaikan oleh guru, sebab guru merupakan pembimbing siswa untuk 

mencapai konsep yang diharapkan.  

Majid (2012: 268-269) memberikan pemahaman tentang komunikasi kedalam 

tiga sudut pandang, yakni: Pertama, Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu 

proses penyampaian informasi. Kedua, Komunikasi adalah proses penyampaian 

gagasan dari seseorang kepada orang lain. Ketiga, Komunikasi diartikan sebagai proses 

penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan.  

Tidak jauh berbeda dengan pandangan tersebut, Santoso dan Setiansah (2010: 

6) juga mengungkapkan bahwa komunikasi sebagai sebuah proses, transaksional, dan 

simbolik. Sebagai sebuah proses memiliki arti bahwa komunikasi bersifat dinamis yang 

memerlukan tempat dan melibatkan interaksi bersama yang akan mencapai hasil yang 

diinginkan. Komunikasi sebagai aktivitas transaksional memiliki arti bahwa 

komunikasi merupakan sarana untuk menyalurkan ide-ide antara individu satu dengan 

individu yang lain guna menghasilkan informasi yang akurat. Sementara itu, sebagai 
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aktivitas simbolik, komunikasi dapat diidentifikasi melalui penggunaan simbol-simbol 

dalam pesan-pesan yang disampaikan. 

Salah satu materi kelas VII SMP adalah materi Segiempat. Materi ini berkaitan 

dengan benda-benda di sekitar kita dan diharapkan siswa dapat 

mengkomunikasikannya. Namun Peneliti memilih siswa kelas VIII SMP sebagai 

subjek penelitian, karena siswa kelas VIII SMP sudah pernah menerima materi 

segiempat sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka perlu diadakan 

penelitian yang berjudul “Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dalam 

Memahami Masalah Segiempat.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah 

penelitian yang dapat dirumuskan adalah bagaimanakah kemampuan komunikasi 

matematis siswa dalam memahami masalah segiempat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penilitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa dalam 

memahami masalah segiempat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sebagaimana rumusan masalah di atas, manfaat yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) bagi siswa, diharapkan dapat membantu melatih kemampuan komunikasi 

matematika; 

2) bagi guru, membantu guru memperbaiki kemampuan komunikasi matematika 

siswa; 
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3) bagi peneliti lain, sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk melakukan 

penelitian yang sejenis. 

4) bagi peneliti, dapat membantu menambah wawasan untuk terjun ke dunia 

pendidikan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kemampuan Komunikasi Matematis 

Menurut Widjaja (2010: 8) komunikasi adalah penyampaian informasi dan 

pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi pada hakikatnya adalah 

proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang 

lain (komunikan). Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang 

muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan, 

kekhawatiran, kemarahan, keberanian, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati 

(Bungin, 2009: 31).  

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (dalam Diara,2013) 

menegaskan bahwa komunikasi adalah salah satu proses penting dalam pembelajaran 

matematika, karena komunikasi merupakan cara berbagi ide dan mempelajari 

pemahaman. Melalui komunikasi, ide menjadi objek refleksi, perbaikan, diskusi, dan 

perubahan. Cara terbaik untuk mengeksplorasi dan mengkoneksikan suatu ide adalah 

mencoba menyampaikan ide tersebut kepada orang lain. 

Herdian (dalam Wahyuni, 2010:1) menyatakan kemampuan komunikasi 

matematis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan 

sesuatu yang diketahui melalui peristiwa dialog atau hubungan yang terjadi di 

lingkungan kelas dimana terjadi pengalihan pesan berisi materi matematika yang 

dipelajari siswa. Pihak yang terlibat dalam peristiwa komunikasi adalah guru dan 

siswa. Cara pengalihan pesan dapat secara lisan maupun tertulis.  

Mahmudi (2009) menyatakan bahwa komunikasi matematis secara tertulis 

dapat berupa penggunaan kata-kata, gambar, tabel dan sebagainya yang 

menggambarkan proses berpikir siswa. Komunikasi matematis secara tertulis juga 

dapat berupa uraian pemecahan masalah atau pembuktian matematika yang 

menggambarkan kemampuan siswa dalam mengorganisasi berbagai konsep untuk 
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menyelesaikan masalah. Sedangkan komunikasi matematis secara lisan dapat berupa 

pengungkapan dan penjelasan verbal suatu gagasan matematika. 

 

2.2 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

Untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa, perlu adanya 

indikator untuk mengukurnya. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

(1989:214) menyatakan bahwa aspek komunikasi matematis adalah sebagai berikut. 

1) kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan 

mendemonstrasikan serta menggambarkan secara visual. 

2) kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya. 

3) kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan 

struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide serta menggambarkan hubungan-

hubungan dengan model-model situasi. 

Dalam penelitian ini, aspek kemampuan komunikasi matematika tulis seorang 

siswa meliputi kemampuan sebagai berikut. 

1) Mengekspresikan ide-ide matematis melalui tulisan dan menggambarkan secara 

visual.  

Contoh :  

a. Siswa dapat menentukan panjang dan lebar persegi panjang jika diketahui 

luas dan keliling. 

b. Siswa dapat menentukan banyak persegi, persegi panjang dan trapesium siku-

siku serta dapat menggambarkan.  

2) Memahami dan menginterpretasikan ide-ide matematis secara tulisan. 

Contoh : 

a. Siswa dapat dapat menjelaskan definisi dari persegi. 

b. Siswa dapat menentukan segiempat datar yang tidak termasuk persegi.  

3) Menggunakan istilah dan notasi matematika untuk menyajikan ide-ide serta 

menggambarkan hubungan-hubungannya. 
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Contoh: 

a. Siswa dapat menentukan luas daerah yang diarsir dari suatu bangun datar 

dengan menggunakan konsep luas persegi. 

b. Siswa dapat menentukan luas daerah yang tidak diarsir dari suatu bangun 

datar dengan menggunakan konsep luas persegi. 

Aspek kemampuan komunikasi matematika lisan siswa meliputi kemampuan 

sebagai berikut. 

1) Mengekspresikan ide-ide matematis secara lisan. 

Contoh : 

Siswa dapat menyebutkan cara untuk mencari keliling suatu persegi jika diketahui 

panjang sisi. 

2) Memahami dan menginterpretasikan ide-ide matematis secara lisan. 

Contoh : 

a. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat layang-layang. 

b. Siswa dapat menyebutkan gambar segiempat yang termasuk layang-layang. 

3) Menggunakan istilah dan notasi matematika untuk menyajikan ide-ide serta 

menggambarkan hubungan-hubungannya. 

Contoh : 

a. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat persegi panjang  

b. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat jajargenjang 

c. Siswa dapat menentukan kaitan berdasarkan sifat kedua bangun datar. 

 

2.3 Pemahaman Matematis 

Pemahaman merupakan hasil tingkatan hasil belajar siswa sehingga dapat 

menjelaskan atau mendefinisikan bahan pelajaran dengan menggunakan bahasa 

sendiri. Suharsimi (2009:118) menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah 

bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, 

memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan 

kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan 
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bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta – fakta atau konsep. 

Pemahaman ditentukan oleh tingkat keterkaitan suatu gagasan, prosedur atau fakta 

matematika. Pemahaman dapat dipahami secara menyeluruh apabila  hal – hal tersebut 

membentuk hubungan dengan keterkaitan yang tinggi. 

Dalam matematika, objek dasar yang dipelajari yaitu abstrak oleh karena itu 

sering disebut objek mental. Objek dasar tersebut terdiri dari. 

1) Fakta 

Fakta berupa konvensi-konvensi atau kesepakatan yang disetujui bersama sebagai 

kebenaran, yang diungkap dengan simbol tertentu. Siswa dikatakan telah 

memahami fakta bila dapat menuliskan fakta dengan benar dan dapat 

menggunakan dengan tepat dalam situasi yang berbeda. Dalam materi segiempat 

yang termasuk fakta yaitu simbol “×” untuk operasi perkalian dalam menentukan 

luas suatu bangun datar. 

2) Konsep 

Konsep adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang untuk 

mengklasifikasi suatu objek dan menerangkan apakah objek tersebut merupakan 

contoh atau bukan contoh dari ide abstrak tersebut. Konsep dalam matematika 

dapat dipelajari melalui definisi atau observasi langsung. Dalam penelitian ini, 

siswa disebut telah memahami konsep segiempat jika dapat membedakan yang 

termasuk persegi dari yang bukan persegi. 

3) Keterampilan  

Keterampilan dalam matematika merupakan operasi dan prosedur dimana siswa 

atau matematisi diharapkan dapat menyelesaikan persoalan dengan cepat dan 

tepat. Keterampilan dimaksudkan agar peserta didik mampu menjalankan 

prosedur dan operasi dalam matematika secara tepat dan benar”. Dalam penelitian 

ini, siswa disebut memahami keterampilan segiempat jika dapat menentukan 

panjang dan lebar suatu persegi panjang jika diketahu luas dan kelilingnya.  

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


9 

 

4) Prinsip 

Prinsip adalah suatu pernyataan yang memuat hubungan antara dua konsep atau 

lebih. Dalam penelitian ini, siswa telah memahami prinsip jika dapat menuliskan 

rumus luas persegi panjang dan keliling persegi panjang (Abidin, 2012:188-190). 

 

2.4 Kaitan antara Kemampuan Komunikasi Matematis dengan Pemahaman 

Matematis 

Tujuan pembelajaran matematika yang dirumuskan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (Depdiknas:2006) menyatakan bahwa mata pelajaran matematika 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efesien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa kemampuan pemahaman dan 

komunikasi merupakan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam belajar 

matematika. Pemahaman matematis dapat dibangun melalui pemecahan masalah, 

penalaran dan argumentasi. Pemaknaan argumentasi dalam hal ini tentu melibatkan 

kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis yang dapat membawa 

siswa pada pemahaman yang mendalam tentang matematika.  
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2.5 Segiempat 

“A quadrilateral is a closed shape with 4 straight sides (Nelson, 2004 : 60)”, 

artinya bagun datar tertutup dengan empat sisi lurus. Bangun datar segiempat terdiri 

dari:  

1) Jajargenjang 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Jajargenjang 

“A parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel 

(Gustafson & Frist, 1991 : 118)”, artinya jajargenjang adalah segiempat dimana sisi 

yang berhadapan sejajar. 

Keliling dan luas jajargenjang adalah sebagai berikut. 

 Keliling jajargenjang adalah 𝐾 =  2(𝑎 +  𝑏)   

 Luas jajargenjang adalah 𝐿 = 𝑎𝑙𝑎𝑠 ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 𝑎 ×  𝑡     

2) Persegi Panjang 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Persegi Panjang 

Menurut Gustafson & Frist (1991 : 126) , a rectangle is a parallelogram with 

one right angles, artinya persegi panjang adalah jajargenjang dengan sebuah sudut 

siku-siku. 

B 

𝒍 

𝒑 

C 

A 

D 
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t 
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Keliling dan luas persegi panjang adalah sebagai berikut. 

 Keliling persegi panjang adalah 𝐾 =  2(𝑝 +  𝑙)   

 Luas persegi panjang adalah 𝐿 = 𝑎𝑙𝑎𝑠 ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 𝑎 ×  𝑡 = 𝑝 ×  𝑙     

3) Belah Ketupat 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 2.3 Belah Ketupat 

“A rhombus is a parallelogram with two adjacent sides that are congruent 

(Gustafson & Frist, 1991 : 127)”, artinya belah ketupat adalah jajargenjang dengan dua 

sisi yang berdekatan adalah kongruen. 

Keliling dan luas belah ketupat adalah sebagai berikut. 

 Keliling belah ketupat adalah 𝐾 =  𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐷𝐴   

 Luas belah ketupat adalah 𝐿 = 𝑎 × 𝑡 = 𝑑2 ×
1

2
 𝑑1 =

1

2
× 𝑑1 × 𝑑2    

4) Persegi  

 

 

 

 

 

      Gambar 2.4 Persegi 

“A square is a rhombus with a right angle  (Gustafson & Frist, 1991 : 129)”, 

artinya persegi adalah belah ketupat dengan sebuah sudut siku-siku. 

C 

B 

A B s 

D C 

A 

D 

d1 
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Keliling dan luas persegi adalah sebagai berikut. 

 Keliling persegi adalah 𝐾 =  𝑠 + 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 = 4𝑠   

 Luas persegi adalah 𝐿 =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2 =

1

2
× 𝑠√2 × 𝑠√𝑠 = 𝑠2   

5) Layang-Layang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.5 Layang-Layang 

“A kite is quadrilateral with both pairs of congruent sides”, artinya layang-

layang adalah segiempat dengan dua pasang sisi berdekatan kongruen (Clement & 

Batista, 1992). 

Keliling dan luas layang-layang adalah sebagai berikut. 

 Keliling layang-layang adalah 𝐾 =  𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐷𝐴   

 Luas layang-layang adalah 𝐿 =
1

2
× 𝑑1 × 𝑑2     

6) Trapesium  

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Trapesium 
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“A trapezoid is a quadrilateral with two, and only two sides parallel. The 

parallel sides are called bases and nonparallel sides are called legs “ (Gustafson & 

Frist, 1991 : 133)”, artinya trapesium adalah segiempat dengan stepat epasang sisi 

sejajar. Sisi yang sejajar disebut alas dan yang tidak sejajar disebut kaki. Pada 

umumnya ada dua jenis trapesium yaitu trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku.  

a. Trapesium sama kaki 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.7 Trapesium Sama Kaki 

Trapesium sama kaki adalah trapesium yang mempunyai sepasang sisi yang sama 

panjang, di samping mempunyai sepasang sisi yang sejajar (Nuharini dan Wahyuni, 

2008 : 273). 

b. Trapesium siku-siku 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.8 Trapesium Siku-Siku 

Trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya merupakan sudut 

siku-siku (900) (Nuharini dan Wahyuni, 2008 : 274). 

Keliling dan luas trapesium adalah sebagai berikut. 
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 Keliling trapesium adalah 𝐾 =  𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 + 𝐷𝐴   

 Luas trapesium adalah 𝐿 =
1

2
× (𝑎 + 𝑏) × 𝑡  (Dris, 2011 : 201-214) 

 

2.6 Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penilitian ini yaitu dari skripsi 

Fatmawati (2014) yang berjudul analisis kemampuan komunikasi matematika siswa 

kelas XI SMA Negeri 2 Gorontalo pada materi statistika, berdasarkan hasil 

penilitiannya didapatkan hasil bahwa siswa dengan kemampuan komunikasi 

matematika tinggi dapat mencapai indikator yang diukur. Penelitian yang dilakukan 

oleh Zainul (2016) menyatakan bahwa siswa dengan kemampuan matematika tinggi 

memiliki kemampuan komunikasi matematis yang baik. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor 

(dalam Moleong 2007:4), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Gulo (2001: 19) menyatakan bahwa penelitian deskriptif 

tidak berhenti apabila hanya mengetahui peristiwa yang  terjadi namun ingin 

mengetahui juga bagaimana peristiwa itu terjadi sebab pada penelitian deskriptif 

variabel-variabel yang ada diuraikan secara terperinci.  

 Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk memaparkan suatu peristiwa guna mengetahui atau menjawab 

pertanyaan yang berjalan pada waktu penelitian dan menguraikan sebab-sebab dari 

gejala tertentu secara terperinci. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan 

kemampuan komunikasi matematis siswa dalam memahami masalah segiempat atas 

dasar data yang diperoleh di lapangan dan hasil wawancara yang dilakukan kepada 

siswa. 

 

3.2 Daerah dan Subjek Penelitian 

Daerah penelitian adalah di SMP Negeri 1 Jember. Subjek penelitiannya adalah 

9 siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jember. Alasan pemilihan daerah dan subjek 

penelitian sebagai berikut: 

1) kesediaan sekolah untuk dijadikan tempat penelitian; 

2) belum pernah dilakukan penelitian yang sejenis di sekolah tersebut; 

3) sekolah belum mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa dalam 

memahami masalah segiempat.  
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Subjek yang dipilih yaitu 9 siswa yang memiliki kemampuan matematika tinggi, 

sedang, dan rendah yang diperoleh dari nilai ulangan tengah semester. Data tersebut 

diperoleh dari guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Jember. Penentuan 

siswa menjadi 3 golongan tersebut ditentukan dengan menggunakan teknik purposive 

sampling dengan ketentuan masing-masing berjumlah 3 siswa dari setiap tingkatan 

kemampuan matematika dan juga meminta saran dari guru matematika. 

 

3.3 Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman penafsiran yang terdapat dalam 

penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional untuk beberapa istilah sebagai 

berikut. 

a. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis yang dimaksudkan adalah kemampuan 

komunikasi matematis dalam memahami masalah segiempat secara tertulis dan lisan. 

Indikator kemampuan komunikasi matematika secara tertulis meliputi 

mengekspresikan ide-ide matematis melalui tulisan dan menggambarkan secara visual, 

memahami dan menginterpretasikan ide-ide matematis secara tulisan, dan 

menggunakan istilah-istilah dan notasi-notasi matematika untuk menyajikan ide-ide 

serta menggambarkan hubungan-hubungannya. Indikator kemampuan komunikasi 

matematika secara lisan meliputi mengekspresikan ide-ide matematis secara lisan, 

memahami dan menginterpretasikan ide-ide matematis secara lisan, dan menggunakan 

istilah-istilah dan notasi-notasi matematika untuk menyajikan ide-ide serta 

menggambarkan hubungan-hubungannya. Hasil dari tes kemampuan komunikasi 

matematika tulis dan lisan dicari reratanya dan kemudian dikelompokkan menjadi 

siswa dengan tingkat kemampuan komunikasi matematika tinggi, kemampuan 

komunikasi matematika sedang, dan kemampuan komunikasi matematika rendah. 

Pelaksanaan tes kemampuan komunikasi matematika tulis dilaksanakan terlebih 

dahulu baru kemudian tes kemampuan komunikasi matematika lisan. 
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b. Pemahaman Matematis 

Pemahaman matematis merupakan penguasaan suatu rancangan ide yang 

diabstrakkan dalam hal ini fakta, konsep, keterampilan dan prinsip segiempat dari 

peristiwa konkret sehingga mampu menyelesaikan permasalahan tentang segiempat 

dengan benar.  

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam 

pelaksanaan penelitian untuk meraih hasil yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan 

penelitian. Penelitian ini memerlukan suatu prosedur penelitian sebagai tahapan-

tahapan yang dijadikan pedoman untuk mendapatkan data-data untuk kemudian 

dianalisis. Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Pendahuluan 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menyusun rancangan penelitian, 

membuat surat izin penelitian, dan berkoordinasi dengan pihak sekolah.    

2) Penentuan Subjek 

Pada tahap ini subjek yang dipilih yaitu 9 siswa yang memiliki kemampuan 

matematika tinggi, sedang, dan rendah yang diperoleh dari nilai ulangan tengah 

semester. Data tersebut diperoleh dari guru mata pelajaran matematika di SMP 

Negeri 1 Jember. Penentuan siswa menjadi 3 golongan tersebut ditentukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling dengan ketentuan masing-masing 

berjumlah 3 siswa dari setiap tingkatan kemampuan matematika. 

3) Pembuatan Instrumen 

Pada tahap ini instrumen yang dibuat adalah tes kemampuan komunikasi 

matematika tulis, tes kemampuan komunikasi matematika lisan, rubrik penilaian tes 

kemampuan komunikasi matematika (tulis dan lisan) dan pedoman wawancara. Tes 

kemampuan komunikasi matematika terdiri dari 3 soal tes kemampuan komunikasi 

tulis dan 3 soal tes kemampuan komunikasi lisan. Rubrik penilaian tes kemampuan 
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komunikasi matematika (tulis dan lisan) berisi pedoman untuk memberikan skor 

atas jawaban siswa terhadap tes kemampuan komunikasi matematika lisan dan tulis. 

Pedoman wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk menggali informasi guna 

mendukung proses analisis. 

4) Uji Validasi 

Melakukan validasi instrumen tes kemampuan komunikasi matematika tulis, 

tes kemampuan komunikasi matematika lisan, rubrik penilaian tes kemampuan 

komuniaksi matematika dan pedoman wawancara dengan cara memberikan lembar 

validasi kepada dua dosen ahli dari pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Jember. 

Selanjutnya dilakukan analisis hasil validasi, apabila memenuhi kriteria valid 

maka dilanjutkan pada prosedur selanjutnya, namun jika tidak valid, maka akan 

dilakukan revisi dan uji validasi kembali. 

5) Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari hasil tes kemampuan komunikasi matematika tulis,  hasil 

tes kemampuan komunikasi matematika lisan dan hasil wawancara. 

6) Penganalisisan Data 

Pada tahap ini dilakukan analisis dari jawaban siswa terhadap tes kemampuan 

komunikasi tulis dan tes kemampuan komunikasi lisan. Jawaban siswa akan diberi 

skor sesuai dengan rubrik penilaian kemampuan komunikasi matematika kemudian 

dilakukan wawancara kepada siswa yang terpilih. Analisis dilakukan berdasarkan 

dari hasil jawaban atas wawancara yang telah dilaksanakan. 

7) Penyimpulan  

Dilakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil analisis data pada tahap 

sebelumnya, tentang kemampuan komunikasi matematis siswa dalam memahami 

masalah segiempat.. 

Secara ringkas prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2006:160), Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang 

dipilih dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatannya menjadi sistematis dan 

lebih mudah. Gulo (2002:113) menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan 
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pedoman tertulis mengenai wawancara, pengamatan atau daftar pertanyaan yang 

dipersiapkan untuk mendapatkan informasi dari responden. 

Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian 

merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi 

tentang variabel yang diteliti dalam menjawab rumusan masalah. Instrumen yang 

digunakan yaitu soal tes kemampuan komunikasi matematika tulis, pedoman tes 

kemampuan komunikasi matematika lisan, rubrik penilaian tes kemampuan 

komunikasi matematika tulis dan pedoman wawancara serta lembar validasi. 

1) Peneliti  

Peneliti merupakan instrumen utama dalam mengungkapkan makna dan 

sekaligus sebagai alat pengumpul data. Menurut Moleong (2008: 87) bahwa dalam 

penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan 

alat pengumpul data utama. Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti 

di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. 

2) Tes Kemampuan Komunikasi Matematika 

Tes yang diberikan yaitu tes kemampuan komunikasi matematika tulis dan tes 

kemampuan komunikasi matematika lisan yang berbentuk soal uraian. Terdiri dari 

3 soal tes kemampuan komunikasi tulis dan 3 soal tes kemampuan komunikasi lisan. 

3) Rubrik Penilaian Tes Kemampuan Komunikasi Matematika  

Rubrik penilaian tes kemampuan komunikasi matematika terdiri dari rubrik 

penilaian tes kemampuan komunikasi matematika tulis dan rubrik penilaian tes 

kemampuan komunikasi matematika lisan. Rubrik penilaian digunakan sebagai 

pedoman dalam memberikan skor atas jawaban siswa terhadap tes kemampuan 

komunikasi matematika tulis dan lisan. 

4) Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh 

informasi guna mendukung proses analisis. Wawancara  dilakukan untuk 

memperkuat hasil yang telah diperoleh dari tes kemampuan komunikasi matematika 

tulis dan tes kemampuan komunikasi matematika lisan. 
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5) Lembar Validasi 

Lembar validasi digunakan untuk menguji kevalidan dari tes kemampuan 

komunikasi matematika tulis, tes kemampuan komunikasi matematika lisan, rubrik 

penilaian tes kemampuan komunikasi matematika tulis dan pedoman wawancara. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan 

data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah dokumentasi, tes kemampuan komunikasi matematika tulis, tes 

kemampuan komunikasi matematika lisan dan wawancara. 

1) Dokumentasi 

Menurut Hartani (2010:62) metode dokumentasi yaitu usaha mencari informasi 

atau data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar dan sebagainya. Metode dokumentasi pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan skor Ulangan Tengah Semester siswa salah satu kelas. Nilai tersebut 

akan diklasifikasikan menjadi tingkat kemampuan matematika tinggi, sedang dan 

rendah bisa dilihat pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Kelas Interval Kemampuan Matematika Siswa  

 

 

 

 

Menurut Sudjana (2002:47), rumus panjang kelas interval (P) yaitu:  

𝑃 =
𝑅

𝐾
 

dengan: 

P = Panjang Kelas 

R = Rentang (Skor maksimum – Skor minimum) 

K = Banyak Kelas 

𝑄1 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛 + 𝑃 

𝑄2 = 𝑄1 + 𝑃 

No Kelas Interval Kelompok Siswa 

1. 𝑄2 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠 Tinggi 

2. 𝑄1 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 𝑄2 Sedang 

3. 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 𝑄1 Rendah 
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2) Tes 

Tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan komunikasi 

matematika tulis dan tes komunikasi matematika lisan pokok bahasan segiempat. 

Bentuk soal tes yaitu berupa soal uraian. Tes tersebut diberikan kepada 9 siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Jember yang sudah terpilih berdasarkan tingkat kemampuan 

matematika tinggi, sedang dan rendah yang diperoleh dari nilai ulangan tengah 

semester. Tes diberikan setelah soal tervalidasi oleh validator. 

a. Tes kemampuan komunikasi matematika tulis 

Tes kemampuan komunikasi matematika tulis digunakan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan komunikasi matematika siswa yang diperoleh dari jawaban 

pengerjaan siswa. Soal tes terdiri dari 3 butir soal kemudian jawaban siswa dikoreksi 

dengan rubrik penilaian tes kemampuan komunikasi matematika tulis. 

b. Tes kemampuan komunikasi matematika lisan 

Tes kemampuan komunikasi matematika lisan digunakan untuk mengetahui 

kemampuan komunikasi matematika siswa yang diperoleh dari jawaban pengerjaan 

siswa. Soal tes terdiri dari 3 butir soal kemudian jawaban siswa dikoreksi dengan rubrik 

penilaian tes kemampuan komunikasi matematika lisan. 

Hasil dari tes kemampuan komunikasi matematika tulis dan tes kemampuan 

komunikasi lisan yang diberikan kepada 9 siswa tersebut dicari reratanya kemudian 

dikelompokkan menjadi siswa dengan kemampuan komunikasi matematis tinggi, 

siswa dengan kemampuan komunikasi matematis sedang dan siswa dengan 

kemampuan komunikasi matematis rendah. Untuk menentukan skor kemampuan 

komunikasi matematika digunakan rumus sebagai berikut. 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2

2
 

dengan: 

�̅�   : Skor kemampuan komunikasi matematika 

𝑥1 : Skor kemampuan komunikasi matematika tulis 

𝑥2 : Skor kemampuan komunikasi matematika lisan (Sudjana, 2002:67) 
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Dalam menentukan kemampuan komunikasi matematika siswa, dibuatlah tabel 

untuk mengkelompokkan skor tes kemampuan komunikasi matematika berdasarkan 

rubrik yang telah dibuat bisa dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kelas Interval Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

No Kelas Interval Kelompok Siswa 

1. 𝑄2 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠 Tinggi  

2. 𝑄1 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 𝑄2 Sedang  

3. 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 𝑄1 Rendah  

 

Dalam pengelompokannya menggunakan pendapat dari Sudjana (2002:47) 

sebagai berikut: 

𝑃 =
𝑅

𝐾
 

dengan: 

P = Panjang Kelas 

R = Rentang (Skor maksimum – SKor minimum) 

K = Banyak Kelas 

𝑄1 = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛 + 𝑃 

𝑄2 = 𝑄1 + 𝑃 
 

3) Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan memberikan pertanyaan kepada objek 

penelitian dan dijawab langsung secara lisan. Hartini (2010:58) mengungkapkan 

bahwa wawancara digunakan untuk menilai keadaan seseorang misalnya untuk 

mencari informasi atau data tentang variabel latar belakang siswa, orang tua, 

pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu. 

Pada penelitian ini subjek yang diwawancarai adalah siswa yang mengikuti tes 

kemampuan komunikasi tulis dan lisan. Wawancara dilakukan untuk memperkuat hasil 

yang telah diperoleh dari tes kemampuan komunikasi matematika tulis dan tes 

kemampuan komunikasi lisan. 
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3.7 Metode Analisis Data 

Bogdan (dalam Sugiyono,2015:88) menyatakan bahwa analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data untuk masing-masing data hasil penelitian dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Analisis Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2007: 114). Validasi instrumen 

dilaksanakan dengan meminta bantuan 2 orang dosen dari Program Studi Pendidikan 

Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember sebagai 

validator penelitian ini. Setelah validator melakukan penilaian pada lembar validasi, 

selanjutnya peneliti melakukan perhitungan tingkat kevalidan dari instrumen yang 

digunakan berdasarkan nilai rerata total semua aspek (𝑉𝑎). 

Langkah-langkah untuk menentukan tingkat kevalidan instrumen adalah sebagai 

berikut. 

a. Menghitung rerata nilai kedua validator dari setiap aspek penilaian (𝐼𝑖). 

Menentukan rata-rata nilai hasil validasi dari semua validator untuk setiap 

indikator dengan rumus: 

𝐼𝑖 =
∑ 𝑉𝑖𝑗

𝑛
𝑗=2

𝑛
 

dengan: 

𝑉𝑖𝑗 = data dari nilai validator ke-𝑗 terhadap indikator ke-𝑖 

𝑗    = validator; 1,2, 

𝑖    = indikator; 1,2,...(sebanyak indikator) 

𝑛   = banyaknya validator 
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b. Menghitung nilai rerata total untuk senua aspek (𝑉𝑎). 

Setiap aspek penilaian memiliki nilai rerata semua validator (𝐼𝑖), selanjutnya kita 

menjumlahkan semua aspek dan dibagi dengan banyak aspek dapat menggunakan 

rumus: 

𝑉𝑎 =
∑ 𝐼𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

dengan: 

𝑉𝑎  = nilai rerata total untuk semua aspek, 

𝐼𝑖   = rerata nilai aspek ke-𝑖, 
𝑖    = aspek yang dinilai; 1, 2, 2, ...  

𝑛   = banyaknya aspek 

Hasil 𝑉𝑎 yang diperoleh kemudian ditulis pada kolom yang sesuai, juga di dalam 

tabel tersebut (Hobri, 2010: 52-53). 

c. Menentukan tingkat kevalidan 

Setelah mendapatkan nilai 𝑉𝑎, selanjutnya merujuk nilai pada tabel tingkat 

kevalidan instrumen seperti pada gambar berikut. 

Tabel 3.3 Tingkat Kevalidan Instrumen 

     Nilai 𝑉𝑎 Tingkat Kevalidan 

1 ≤ 𝑉𝑎 < 2 Tidak Valid 

2 ≤ 𝑉𝑎 < 3 Kurang Valid 

3 ≤ 𝑉𝑎 < 4 Valid 

𝑉𝑎 = 4 Sangat Valid 

 

 Semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan, jika 

instrumen tersebut memiliki kriteria valid atau sangat valid. 

2) Analisis Data Hasil Tes 

a. Analisis data kemampuan komunikasi matematika secara tulis 

Dilakukan penilaian terhadap jawaban hasil tes kemampuan komunikasi 

matematika tulis dan memberikan skor berdasarkan rubrik penilaian tes kemampuan 

komunikasi tulis. 
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b. Analisis data kemampuan komunikasi matematika secara lisan 

Siswa diminta mengungkapkan jawaban dari tes kemampuan komunikasi 

matematika lisan menggunakan bahasa sendiri, merekam ulang semua penjelasan 

siswa, memberi skor sesuai dengan rubrik penilaian tes kemampuan komunikasi lisan. 

Hasil tes kemampuan komunikasi matematika tulis dan lisan dari setiap siswa 

dicari reratanya kemudian dikelompokkan ke dalam tingkat kemampuan komunikasi 

matematika tinggi, kemampuan komunikasi matematika sedang, dan kemampuan 

komunikasi matematika rendah. Setelah itu dijelaskan kesesuaian antara hasil tes 

kemampuan komunikasi matematika tulis dan kemampuan komunikasi lisan. 

3) Analisis Data Hasil Wawancara 

a. Mereduksi data 

Mereduksi data yaitu suatu bentuk analisis yang mengacu pada proses 

menggolongkan informasi, menajamkan, mengorganisasikan, dan membuang yang 

tidak perlu dari data mentah yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pada tahap ini 

dilakukan pentranskripan inti data dari hasil wawancara yang dituangkan secara 

tertulis. 

b. Triangulasi 

Triangulasi dapat diartikan bahwa sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada (Sugiyono,2015:83). Dalam penelitian ini, menggunakan metode triangulasi 

teknik, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah tes dan wawancara, diharapkan dengan 2 alat ini hasil penelitian menjadi valid 

dalam mengukur tingkat kemampuan komunikasi matematika siswa. 

c. Pemaparan data 

Langkah ini meliputi kegiatan mengklasifikasi dan mengidentifikasi data untuk 

menarik kesimpulan. Pemaparan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pengklasifikasian dan indentifikasi mengenai kemampuan komunikasi matematis 

dalam memahami masalah segiempat. 
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d. Menarik Kesimpulan 

Setelah dianalisis, hasil tersebut digunakan untuk menyimpulkan kemampuan 

komunikasi matematis dalam memahami masalah segiempat. Hasil diperoleh dari hasil 

tes kemampuan komunikasi tulis dan lisan yang sesuai dengan rubrik penilaian dan 

disandingkan dengan hasil wawancara kepada siswa. Setelah selesai dipaparkan 

barulah pada tahap ini ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Terdapat 4 siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematika tinggi, 2 

siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematika sedang dan 3 siswa yang 

memiliki kemampuan komunikasi matematika rendah. Siswa yang memiliki 

kemampuan komunikasi matematika tinggi mampu memenuhi 2-3 indikator 

kemampuan komunikasi matematika tulis (mengekspresikan ide-ide matematis 

melalui tulisan dan gambar, memahami dan menginterpretasikan ide-ide matematis 

secara tulisan atau menggunakan istilah/notasi matematika untuk menyajikan ide-ide 

matematika) dan 2-3 indikator kemampuan komunikasi matematika lisan 

(mengekspresikan ide-ide matematis secara lisan, memahami dan menginterpretasikan 

ide-ide matematis secara lisan atau menggunakan istilah/notasi matematika untuk 

menyajikan ide-ide dan menggambarkan hubungan-hubungannya). Siswa yang 

memiliki kemampuan komunikasi matematika sedang mampu memenuhi 2 indikator 

kemampuan komunikasi matematika tulis (memahami dan menginterpretasikan ide-

ide matematis secara tulisan walaupun masih ada kesalahan serta menggunakan 

istilah/notasi matematika untuk menyajikan ide-ide matematis) dan 2 indikator 

kemampuan komunikasi matematika lisan (mengekspresikan ide-ide matematis secara 

lisan dan memahami ide-ide matematis secara lisan walaupun masih ada kesalahan 

atau menggunakan istilah/notasi matematis). Siswa yang memiliki kemampuan 

komunikasi matematika rendah hanya mampu memenuhi 1-2 indikator kemampuan 

komunikasi matematika tulis (memahami dan menginterpretasikan ide-ide matematis 

secara tulisan walaupun masih ada kesalahan atau menggunakan istilah/notasi 

matematika untuk menyajikan ide-ide matematus dan 1 indikator kemampuan 
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komunikasi matematika lisan (mememahami ide-ide matematis secara lisan atau 

menggunakan istilah/notasi matematis walaupun masih ada kesalahan). 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, dapat disarankan sebagai 

berikut: 

1) bagi guru, diharapkan dapat melatih siswa dalam menyampaikan apa yang 

dipahami sehingga kemampuan komunikasi siswa semakin meningkat; 

2) bagi sekolah, hasil penelitian ini bisa dijadikan salah satu pertimbangan untuk 

mengetahui kemampuan komunikasi matematika siswa dan meningkatkan 

kemampuannya; 

3) bagi siswa, dibiasakan untuk bisa menyampaikan apa yang dipahami sehingga 

kemampuan komunikasi matematika semakin meningkat; 

4) bagi penulis lain, dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian yang 

sejenis. 
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LAMPIRAN A 

 

MATRIKS PENELITIAN 

Judul Rumusan 

Masalah 

Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian 

“Analisis 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis 

Siswa dalam 

Memahami 

Masalah 

Segiempat” 

Bagaimanakah 

kemampuan 

komunikasi 

matematis 

siswa dalam 

memahami 

masalah 

segiempat? 

Kemampuan 

komunikasi 

matematis 

siswa secara 

tertulis dan 

lisan. 

 

a. Indikator kemampuan 

komunikasi matematis  

tulis. 

1. Mengekspresikan 

ide-ide matematis 

melalui tulisan dan 

menggambarkan 

secara visual. 

2. Memahami dan 

menginterpretasikan 

ide-ide matematis 

secara tulisan. 

3. Menggunakan istilah 

dan notasI 

matematika untuk 

menyajikan ide-ide 

serta 

menggambarkan 

hubungan-

hubungannya. 

1. Responden: 

Siswa kelas 

VIII SMP 

Negeri 1 

Jember 

2. Informan: 

Guru bidang 

studi 

matematika 

SMP Negeri 

1 Jember 

1. Jenis penelitian : 

Deskriptif 

kualitatif 

2. Daerah dan 

Subjek 

penelitian : 

Siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 

Jember. 

3. Metode 

pengumpulan 

data:  

a. Dokumentasi 

b. Tes tulis dan 

lisan 

c. Wawancara  

4. Metode analisis 

data:  

a. Analisis 

validitas 

instrumen 
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Judul Rumusan 

Masalah 

Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian 

b. Indikator kemampuan 

komunikasi matematis 

lisan 

1. Mengekspresikan 

ide-ide matematis 

secara lisan. 

2. Memahami dan 

menginterpretasikan 

ide-ide matematis 

secara lisan. 

3. Menggunakan istilah 

dan notasi 

matematika untuk 

menyajikan ide-ide 

serta 

menggambarkan 

hubungan-

hubungannya. 

 

b. Analisis data 

hasil tes 
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Lampiran B 

Hasil Ulangan Tengah Semester Ganjil  

Siswa Kelas VIII-I SMP Negeri 1 Jember 

No. Nama Skor 

1.  Adinda Najwa Rosaliandini 33 

2.  Affida Maulidya Afni 80 

3. Ahmad Hipnie Khoiri 87 

4. Alvinna Catur Kurnia Sari 80 

5. Andita Putri Maharani 87 

6. Anita Desti Putri 73 

7. Azhim Mulqi Firnata 73 

8. Citra Ayu Gilang Qur'ani 87 

9. Eka Purwati 87 

10. Exzal Fildan Lasandi 73 

11. Fajar Budi Prasetio 87 

12. Farel Fadgham Daniswara 67 

13. Farisha Yahya Haris 60 

14. Firli Nur Anisa Djauhari 87 

15. Gladyastuti Ariyanto 87 

16. Hamim Mubarok 67 

17. Jieni Wigi Nurefendi 87 

18. M. Yusrilhuda Anindya 60 

19. Masaji Agung S 80 

20. Mochamad Hadi 47 

21. Muhamad Karsono Linggar 87 

22. Muhamad Wahyudi 73 

23. Nadito Satriya Utama 47 

24. Naufaldo Vernandito 80 

25. Novita Eldi Ramadhani 87 

26. Novita Putri Permatasari 60 

27. Nur Amirah Haida 87 

28. Nur Lailil Febriyanti 60 

29. Pulung Ramadhan 87 

30. Puspita Khairiyah 47 

31. Putri Dian Pertiwi 60 

32. Rian Hafid Maliki 47 

33. Sinta Nova Siswati 67 

34. Sultan Aulia Rahman 80 

35. Syafira Agatha 67 

36. Talitha Ardelia Ainun Mawadah 80 

37. Yudhistira Tri Atmaja 67 
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LAMPIRAN C 

 

KISI-KISI  TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

 

1. Kemampuan Komunikasi Matematika Tulis 

 

No. 
Kemampuan Komunikasi 

Matematika yang Diukur 
Indikator Soal No Soal 

1. Mengekspresikan ide-ide 

matematis melalui tulisan dan 

menggambarkannya secara visual 

Siswa dapat menentukan 

panjang dan lebar persegi 

panjang jika diketahui luas dan 

kelilingnya 

1a 

Siswa dapat menentukan 

banyak persegi, persegi 

panjang dan trapesium siku-

siku serta dapat 

menggambarkan 

1b 

2. Memahami dan 

menginterpretasikan ide-ide 

matematis secara tulisan maupun 

dalam bentuk lainnya 

Siswa dapat menjelaskan 

definisi dari persegi 

2a 

Siswa dapat menentukan 

gambar bangun datar yang 

tidak termasuk persegi 

2b 

3. Menggunakan istilah-istilah dan 

notasi-notasi matematika untuk 

menyajikan ide-ide serta 

menggambarkan hubungan-

hubungannya 

Siswa dapat menentukan luas 

daerah yang diarsir suatu 

bangun datar dengan 

menggunakan konsep luas 

persegi 

3a 

Siswa dapat menentukan luas 

daerah yang tidak diarsir suatu 

bangun datar dengan 

menggunakan konsep luas 

persegi 

3b 

 

2. Kemampuan Komunikasi Matematika Lisan 

 

No. 
Kemampuan Komunikasi 

Matematika yang Diukur 
Indikator Soal No Soal 

1. Mengekspresikan ide-ide 

matematis secara lisan 

Siswa dapat menyebutkan cara 

untuk mencari keliling suatu 
1 
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No. 
Kemampuan Komunikasi 

Matematika yang Diukur 
Indikator Soal No Soal 

persegi jika diketahui panjang 

sisinya 

2. Memahami dan 

menginterpretasikan ide-ide 

matematis secara lisan maupun 

dalam bentuk lainnya 

Siswa dapat menyebutkan sifat-

sifat dari layang-layang  2a 

Siswa dapat menyebutkan 

gambar bangun datar yang 

termasuk layang-layang 

2b 

3. Menggunakan istilah-istilah dan 

notasi-notasi matematika untuk 

menyajikan ide-ide serta 

menggambarkan hubungan-

hubungannya 

Siswa dapat menyebutkan sifat-

sifat dari persegi panjang 
3a 

Siswa dapat menyebutkan sifat-

sifat dari jajargenjang 
3b 

Siswa dapat menentukan kaitan 

berdasarkan kedua sifat bangun 

datar 

3c 
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Lampiran D 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama  : Ahmad Hipnie Khoiri (S01) 

Nomer absen : 36 

P : merasa kesulitan apa tidak dalam mengerjakan tes tulis dan tes lisan? 

S01 : ada 

P : apa memahami permasalahan dalam mengerjakan soal? 

S01 : paham bu 

P : apa permasalahan dari soal nomer satu? 

S01 : diketahui luas dan keliling berturut-turut 48 𝑚2dan 28 m dan sepatak 

sawahnya dibagi menjad beberapa petak sawah berbentuk persegi, persegi 

panjang dan trapesium siku-siku dengan luas 4 𝑚2. Jadi dibagi menjadi 

beberapa petak sawah 

P : berdasarkan yang diketahui dan ditanyakan bagaimana cara menjawabnya? 

S01 : rumus luas kan panjang kali lebar sama dengan 48 berarti kalau nyari 

panjangnya berarti 48 per l, kemudian rumus keliling kan 2 dikalikan p 

ditambah lebar sama dengan 28. Panjangnya diganti 48 per l. 

P : kalau untuk nomer 2? 

S01 : mencari definisi dari persegi  

P : kalau nomer 3? 

S01 : setiap sisi yang sama mempunyai sisi 4 cm, yang ditanyakan luas daerah 

yang diarsir dan luas daerah yang tidak diarsir 

P : kalau soal lisan memahmai semua soalnya 

S01 : paham semua 

P : untuk nomer 3 apa merasa kesulitan menulis notasi dan istilahnya? 

S01 : tidak 

P : kenapa kok tidak ditulis? 

S01 : ya biar cepet saja 

P : dek hipnie mengetahui makna dari istilah dan notasinya? 

S01 : sudat tau bu 

P : coba jelaskan? 

S01 : 12 kali 12 itu berarti sisi AD kali sisi BC bu itu sama dengan luas persegi 

P : apa merasa kesulitan menjawab secara lisan? 

S01 : ya agak kesulitan, karena itungannya tidak ditulis secara langsung 

P : waktu tes lisan kenapa menjawabnya agak terlalu lama? 

S01 : ya karena kalau nomer satu itu bingung figuranya dilebihi atau tidak, kalau 

yang 2 b itu bingung banyak yang seperti layang-layang namun seperti 

saya lihat lagi ternyata ada.  

P : kalau 3b sama 3c? 

S01 : sifat-sifat nya jajrgenjang kurang belajar saya, kalau yang 3c karena 

masih agak menerka-nerka jawabannya 

P : apa yakin sama jawaban yang dikerjakan? 
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S01 : yakin 

P : apa memeriksa kembali jawabannya? 

S01 : memeriksa kembali 

 

 

Nama  : Affida Maulidya Afni (S02) 

Nomer absen : 2 

P : dek affida merasa kesulitan dengan tes tulis yang diberikan? 

S02 : nomer satu, kalau nomer dua dan tiga mudah 

P : kalau yang lisan? 

S02 : nomer dua itu sulit, nomer satu itu gampang nomer tiga agak gampang 

P : apa memahami permasalahan yang dikerjakan? 

S02 : paham 

P : apa permasalahan dari yang tes tulis? 

S02 : untuk yang nomer satu a mencari panjang dan lebar dari suatu bangun 

apabila keliling dan luasnya diketahui. Yang b membagi suatu bangun 

menjadi beberapa bangun dengan luas yang sudah diketahui. Nomer dua 

yang a mengerti definisi dari persegi dan menentukan emapt buah bangun 

yang bukan merupakan persegi. Yang nomer tiga menentukan daerah yang 

diarsir dan diketahui salah satu sisi nya kemudian yang b mencari luas 

daerah yang tidak diarsir. 

P   : berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana cara 

menjawabnya? 

S02 : pakai rumus keliling itu bu sama rumus luasnya bu,  

P : untuk yang nomer tiga, apa merasa kesulitan dalam menulis notasi dan 

istilah dalam matematika? 

S02 : tidak bu, tidak merasa kesulitan. 

P : coba jelaskan makna istilah dan notasi dari nomer tiga? 

S02 : L adalah luas, yaitu sisi kali sisi yaitu 16 dikalikan enam bangun yang 

diarsir yaitu 96 cm persegi. Untuk yang b sama sisi kali sisi yaitu 16 

dikalikan kemudian dikaikan 3 bangun persegi yang tidak diarsir sama 

dengan 48 cm persegi. 

P : apa yang membuat adik yakin bahwa jawaban ini bener? 

S02 : menurut saya rumusnya sudah bener. Jadi yakin kalau bener 

P : apa sebelum dikumpulkan diperiksa kembali? 

S02 : iya bu diperiksa lagi dengan cepat. 

P : sekarang untuk yang lisan, apa memahami permasalahn dari soal? 

S02 : paham 

P : apa permasalahan dari soal yang diberikan dek? 

S02 : nomer satu ingin membuat persegi dengan panjang sisi yang diinginkan 

yaitu 30 cm. Yang ditanyakan yaitu berapa panjang kayu yang dibutuhkan 

ibu, berarti mencari keliling dari persegi itu. Yang nomer dua itu kemarin 

sulit, tidak mengerti sifat-sifat dari layang-layang. Nomer tiga mencari 

sifat-sifat dari persegi panjang dan jajar genjang serta kaitannya. 
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P : menurut adik, apa merasa kesulitan menjawab soal secara lisan? 

S02 : menurut saya lebih mudah secara lisan.  

 

Nama  : Talitha Ardelia Ainun Mawadah (S03) 

Nomer absen : 36 

P : apa merasa kesulitan dengan tes tulis dan tes lisan yang diberikan? 

S03 : iya ada 

P : yang mana yang sulit? 

S03 : kalau yang tulis nomer 1a 

P : bingungnya kenapa? 

S03 : ya bingung caranya bu 

P : memahami permasalahan dari setiap soal yang diberikan? 

S03 : iyaa bu 

P : apa permasalahannya dari setiap soal? 

S03 : nomer 1a yang diketahui luas sawah 48 𝑚2 , kelilingnya 28 m. Yang a 

ditanyakan panjang dan lebar sawah pak dodo. Kalau yang b mencari 

pembagian sawahnya berbentuk persegi, persegi panjang dan trapesium 

siku-siku dengan gambar. 

P : nomer satu bagaimana cara menjawabnya? 

S03 : kan dicari panjang dan lebarnya caranya pakai (membaca soal) 

P : kok bisa pakai 48 per l kenapa? 

S03 : dari rumus luas persegi panjang 

P : ini kan hasilnya panjangnya 8 dan lebarnya 6, bagaimana kalau misal 

panjangnya 6 dan lebarnya 8? 

S03 : ya sama saja bu 

P : kalau yang nomer dua? 

S03 : yang diketahui yaitu bangun-bangun segiempat, yang a ditanyakan definisi 

dari persegi dan kalau yang b mencari empat bangun datar yang tidak 

termasuk persegi 

P : kalau yang nomer 3? 

S03 : yang diketahui persegi dengan panjang sisi persegi kecil 4 cm, yang 

ditanyakan luas daerah yang diarsir dan tidak diarsir 

P : darimana bisa diperoleh 4 dikalikan 4? 

S03 : kalau yang a, ini sisi kan dari persegi kecilnya 4 cm. Kan yang diarsir ada 

6 persegi kecil. Luas persegi kan sisi kali sisi jadi kan empat kali empat 16 

terus dikalikan 6. Kalau yang tidak diarsir dikalikan 3 karena persegi 

kecilnya ada tiga 

P : apa merasa kesulitan menjawab secara lisan? 

S03 : iya 

P : lebih gampang mana tulis sama lisan? 

S03 : tulis 

P : kenapa? 

S03 : kalau tulis bisa coret-coret dulu di kertas bu 
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P : kenapa nomer 2 tes lisan jawabnya kok lama? 

S03 : kalau yang a nggak hafal sama sifat layang-layang kalau yang b bingung 

belah ketupat itu masuk layang-layang apa bukan bu 

P : kalau yang 3b? 

S03 : lupa bu sama sifat-sifatnya 

P : kalau yang 3c? 

S03 : bingung bu maksutnya 

P : apa yakin sama jawaban tesnya? 

S03 : yakin 

P : apa diperiksa kembali sebelum dikumpulkan? 

S03 : iya bu 

 

Nama  : Syafira Agatha (S04) 

Nomer absen : 35 

P : nah, ini kan kemari sudah melakukan tes tulis dan tes lisan 

S04 : iya 

P : Apakah ada soal yang sulit? 

S04 : ada,  

P : iya, nomer berapa ? 

S04 : tes tulis nomer 1a sama b, yang tes lisan nomer 2b saja 

P : berarti hanya 3 butir soal ya yang dianggap sulit ? 

S04 : iya bu, 

P : pada soal tes tulis dan tes lisan apakah safira paham dengan masalah yang 

disajikan pada kedua tes tersebut ? 

S04 : maksudnya bu ? 

P : maksudnya inti dari soal itu suruh mencari apa ? 

S04 : oh iya paham bu, semua soal bu ? 

P : iya semua 

S04 : kalau yang tes tulis nomer satu a itu nyari panjang sama lebar sawahnya 

pak dodo, terus yang b disuruh bagi-bagi buat gambar, disuruh buat petak 

yang bentuknya persegi persegi panjang, dan trapesium siku-siku, yang 

nomer 2 disuruh mendefinisikan dari persegi, 2b mencari bangun datar 

yang berbentuk persegi, yang 3 a mencari luas daerah yang diarsir 

kemudian mencari luas daerah yang tidak diarsisr. Untuk tes isabn yang 

nomer 1 itu mencari panjang kayu yang dibutuhkan ibu kalau sisi yang 

diinginkan 30 cm, terus yang 2a disuruh menyebutkan sifat-sifat layang-

layang sama disuruh mencari gambar 4 buah yang merupakan layang-

layang. Nomer 3a sisuruh menyebutakan sifat-sifat persegi, terus yang 

kedua disruh menyebutkan sifat-sifat jajar genjang, ketiga disuruh 

menyebutkan apa kaitannya antara persegi dan jajar genjang. 

P : Coba dibuka soal nomer 1 tes tulis, nah dari soal itu apa yang sudah 

diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal tersebut ? 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


94 
 

S04 : yang diketahui yang a luas dan keliling sawah pak dudung,yang ditanyakan 

itu panjang dan lebarnya. Kemudian yang b itu yang diketahui itu uas 

masing-masing petak sawah itu 4 m, kemudian yang ditanyakan berapa 

banyak petak sawah sawah yang berbetuk persegi, persegi panjang dan 

trapesium siku-siku yang dapat dibuat pak dudung. 

P : terus, bagaimana caranya dapat menyelesaikan itu ? coba dijelaskan ! 

S04 : ini kalau yang a itu dicari lebarnya dahulu, dari rumus keliling habis gitu, 

bagaimana ya bu ? 

P : dijelaskan sebisanya sudah  

S04 : suruh mencari panjang dan lebar, mencarinya dengan rumus keliling 

persegi panjang 2 kali P tambah L itu sama dengan 28, itu 2 di kali dalam 

kurung 48 per n tambah L sama dengan 28, terus L kuadrat per L sama 

dengan 28 terus 48 ditambah L kuadrat per L sama dengan 14. Jadi, 48 

tambah L kuadrat sama dengan 14 L. Terus dijadikan satu ruas jadi L 

kuadrat min 8 L min 6 L plus 48 ketemunya akhirnya itu bu L sama dengan 

6 terus kalau misalanya lebarnya ketemu 6 berarti biar bisa jadi 48 itu 

panjangnya harus 8. 

P : terus yang b bagaimana ? coba dijelaskan ! 

S04 : 1 petak itu kan panjangnya 8 dan lebarnya 6, terus itu dibagi jadi 2cm 2cm 

terus, dibagi yang berapa yang hasilnya jadi pokok jadinya itu harus jadi 

empat petak persegi, empat petak persegi panjang dan empat petak 

trapesium siku-siku denga luas masing-masing 4 meter. 

P : coba dibuka soal nomer 3 tes tulis, nah disitu safira apakah merasa 

kesulitan untuk menuliskan istilah dan notais matematika ? 

S04 : iya bu merasa kesulitan saya. 

P : nah ini kan pada jawaban soal nomer 3 ada L sama dengan S kali S nah ini 

namanya apa ? 

S04 : istilah bu  

P : coba dijelaskan L itu apa maknanya ? 

S04 : Luas bu 

P : yang S itu apa ? 

S04 : S itu sisi bu 

P : jadi kalau mencari luas itu bagaimana : 

S04 : luas itu sisi kali sisi bu 

P : kali nya itu termasuk apa ? 

S04 : notasi bu ? 

P : iya benar, selanjutnya, kemarin pada saat tes lisan apakah merasa kesulitan 

untuk menjelaskan jawaban secara lisan ? 

S04 :  lumayan,  

P : kenapa ? lebih enak nulis atau lisan ? 

S04 : lebih enak nulis 

P : kenapa merasa lisan lebih sulit daripada tes tlis ? 

S04 : soalnya kalau lisan itu di awang-awang  

P : tapi kan pada teslisan sudah disetting tidak banyak angkanya, seharunya 

kan merasa mudah, apakah ada faktor lain yang membuat tes lisan merasa 

lebih suli tdari tes tulis, misalkan perasaan nerveus ? 
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S04 : kalau gak banyak ngitung paling Cuma grogi aja takut salah bu, kalau 

banyak ngitungnya susah ngitunya bu kalau pake lisan. 

P : jadi kesimpulannya lebih suka yang mana ? 

S04 : tes tulis bu  

P : apa yang membuat safira yakin kalau jawabannya safira benar? 

S04 : semua ? 

P  : iya pada semua soal 

S04 : iya sudah saya pikir bu, sudah paham konsep 

P : kemari setelah mengerjakan soal tes tulis diperisa kembali atau tidak ? 

S04 : tidak,  

P : apakah waktunya kurang sehingga tidak ada waktu meneliti kembali ? 

S04 : kemarin waktu tes tulis aku ngerjakan nomer 2 sama 3 dulu soalnya lebih 

mudah yang nomer 1 itu waktunya habis sama nomer 1. 

 

Nama  : Farisha Yahya Haris (S05) 

Nomer absen : 13 

P : dek affida merasa kesulitan dengan tes tulis yang diberikan? 

S05 : iya  nomer satu bu, 

P : nomer dua dan tiga? 

S05 : tidak sulit bu 

P : apa memahami permasalahan yang dikerjakan? 

S05 : enggak bu, hehe 

P : tapi kok bisa mengerjakan? 

S05 : kira-kira saja bu 

P : nomer satu apa permasalahannya? 

S05 : disuruh mencari panjang persegi panjang dan lebar persegi panjang. 

P : nomer dua? 

S05 : yang a definisi dari persegi yang b empat buah bangun datar yang tidak 

termasuk persegi.  

P : kalau nomer 3? 

S05 : Yang nomer 3 a luas daerah yang diarsir dan yang b luas daerah yang tidak 

diarsir. 

P : apa yang diketahui dan ditanyakan daro soal nomer 1? 

S05 : diketahui luas dan keliling berturut-turut 48 𝑐𝑚2 dan 28 cm kalau yang 

ditanyakan berapa ukuran panjang dan lebar sawah pak Dodo tersebut. 

P : bagaimana kamu menjawab soal nomer satu? 

S05 : yaa pakai feeling bu (sambil tertawa) 

P : coba jelaksan jawaban nomer satu yang kamu tulis di kertas? 

S05 : luas persegi panjang kan panjang dikalikan lebar. Luasnya 48 berarti 

panjangnya 8 lebarnya 6. Kalau kelilingnya dua dikalikan panjang 

ditambah lebar berarti dua dikalikan enam ditambah delapan sama dengan 

28. 
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P : untuk yang nomer tiga, apa merasa kesulitan dalam menulis notasi dan 

istilah dalam matematika? 

S05 : enggak bu,  

P : coba jelaskan makna istilah dan notasi dari nomer tiga? 

S05 : untuk yang nomer 3a bu luas daerah yang diarsir sama dengan empat kali 

empat sama dengan enambelas terus dikalikan 6 sama dengan 96 𝑐𝑚2 

P : itu kok bisa empat dikalikan empat darimana? 

S05 : itu kan panjang kotoknya kecilnya empat bu, kemudian dikalikan 6 karena 

kalau digaris itu membentuk kotak sebanyak 6 bu. 

P : kalau untuk yang b? 

S05 : kalau yang b sama bu karena kotak yang tidak diarsir ada tiga bu, makanya 

enambelas dikalikan tiga bu. 

P : apa yang membuat yakin kalau jawaban dek farisha benar? 

S05 : nggak ada jawaban lain soalnya bu 

P : sebelum kamu kumpulkan, diperiksa dulu dek? 

S05 : enggak bu langsung saya kumpulkan 

P : untuk tes lisannya ada yang sulit? 

S05 : ada bu nomer tiga 

P : memahami soal yang dikerjakan? 

S05 : nomer satu panjang kayu 30 cm, nyari keliling persegi. Untuk nomer dua 

bangun datar yang merupakan layang-layang dan sifat laynag-layang. 

Untuk nomer tiga sebutkan sifat-sifat dari persegi panjang ABCD, sifat-

sifat jajargenjang PQRS dan berdasarkan sifat-sifat diatas apa kaitannya. 

P : apa merasa kesulitan menjawan secara lisan? 

S05 : enggak 

P : lebih gampang apa tulis sama lisan? 

S05 : sama gampangnya bu 

P : yakin jawabannya benar? 

S05 : yakin bu 

 

Nama  : Novita Putri Permatasari (S06) 

Nomer absen : 26 

P : pada saat tes tulis dan tes lisan ada yang merasa kesulitan? 

S06 : iya, kalau yang tes tulis nomer satu  

P : yang sulit yang bagian mana? 

S06 : soalnya disuruh nyari panjang sam lebarnya itu yang sulit,  

P : selanjutnya ada lagi? 

S06 : sama nomer 3 yang buat tes lisan 

P : kenapa kok sulit? 

S06 : lupa sifat-sifatnya bu 

P : apa dek novita memahami permasalahan yang ada di tes tulis sama tes 

lisan? 

S06 : sedikit bu,  
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P : kenapa? 

S06 : masih bingung sama yang nomer satu itu bu kalau tes lisannya sudah 

paham bu 

P : untuk tes tulis yang nomer satu apa permasalahannya? 

S06 : disuruh nyari ukuran panjang dan lebar sawah dari pak Dodo sama suruh 

nyari gambar pembagian sawah pak dodo  

P : kalau nomer dua? 

S06 : jelaskan definisi dari persegi sama tentukan empat buah bangun datar yang 

tidak termasuk persegi (membaca soal) 

P : kalau yang nomer tiga? 

S06 : disuruh nyari luas daerah yang diarsir sama yang tidak diarsir 

P : utnuk yang tes lisan nomer satu? 

S06 : disuruh mencari panjang kayu yang dibutuhkan untuk membuat bingkai 

berbentuk persegi 

P : nomer dua? 

S06 : sifat-sifat dari layang-layang sama empat bangun datar yang berbentuk 

layang-layang kalau yang nomer tiga sifat-sifat persegi panjang, sifat-sifat 

jajargenjang dan apa kaitannya 

P : untuk yang nomer satu tes tulis, yang diketahui sama yang ditanyakan apa 

saja? 

S06 : yang diketahu itu luas sama kelilingnya yang ditanyakan panjang dan lebar 

kalau yang b disuruh gambar pembagian sawah 

P : dari yang diketahui sama ditanyakan, bagaimana kamu mengerjakannya? 

S06 : (membaca jawaban yang ada di kertas) 

P : kalau yang b baginya bagaimana? 

S06 : lebar gambarnya 6 cm dibagi 3 jadi garisnya ada 3 kalau panjangnya 8 cm 

ada 4 garisnya. Setelah itu dibagi settiap perkotaknya itu ada persegi, 

persegi panjang dan trapesium siku-siku yang masing-masing luasnya itu 

4 𝑐𝑚2 

P : terus? Ada berapa masing-masing bangun datar? 

S06 : perseginya ada 4, persegi panjangnya ada 4, trapesium siku-sikunya 4 

P : untuk nomer tiga itu sewaktu menulis istilah sama notasi merasa kesulitan 

nggak? 

S06 : iyaaa (melihat jawaban) enggak sulit bu 

P : coba jelaskan istilah sama notasi yang kamu kerjakan? 

S06 : (membaca jawaban yang ada di kertas) 

P : itu kan kamu pakai simbol s itu maknanya apa? 

S06  : sisi persegi bu 

P : waktu yang tes lisan, merasa kesulitan nggak? 

S06 : iya nomer 2 dan sama 3 

P : kenapa kok nggak ngerti? 

S06 : soalnya nggak tau bu 

P : kenapa kok jawab nomer dua nya lama? 

S06 : karena nggak ngerti bu 

P : kalau nomer 3? 

S06 : soalnya lupa sama sifat-sifatnya bu 
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P : waktu ngerjakan tes tulis sama tes lisan sudah yakin? 

S06 : kalau tes tulis yakin kalau tes lisan nggak yakin bu 

P : kenapa kok yang lisan nggak yakin? 

S06 : soalnya nggak tau bu tes lisan 

P : apa diperiksa kembali sebelum mengumpulkan? 

S06 : iyaa saya cek kembali bu 

 

Nama  : Mochamad Hadi (S07) 

Nomer absen : 20 

P : pada saat tes tulis dan tes lisan ada yang merasa kesulitan? 

S07 : ada bu, kalau yang tes tulis nomer 1b  

P : apanya yang nggak paham? 

S07 : ya karena nggak paham sama soalnya 

P : kalau yang tes lisan? 

S07 : yang nomer satu bu, 

P : kenapa nggak pahamnya? 

S07 : sama bu nggak paham sama soalnya  

P : dalam mengerjakan soal, memahami permasalahannya apa tidak? 

S07 : ada yang paham dan ada yang tidak bu 

P : yang tidak paham yang mana? 

S07 : nomer 1b yang tes tulis kalau yang lisan nomer 1 bu 

P : permasalahan yang ada tes tulis apa? Yang nomer satu? 

S07 : permasalahannya mencari panjang dan lebarnya bu dan menggambar 

pembagian sawahnya bu 

P : kalau yang nomer dua permasalahannya apa? 

S07 : menjelaskan definisi dari persegi dan menyebutkan empat buah bangun 

datar yang tidak termasuk persegi. 

P : kalau untuk yang nomer 3? 

S07 : mencari luas daerah yang diarsir dan luas daerah yang tidak diarsir. 

P : kalau permasalahan nomer satu untuk tes lisan? 

S07 : mencari panjang kayu yang dibutuhkan ibu jika panjang sisi yang 

diinginkan 30 cm 

P : kalau yang nomer dua? 

S07 : menyebutkan sifat layang-layang dan mencari empat buah bangun datar 

yang merupakan layang-layang 

P : kalau untk yang nomer 3? 

S07 : menyebutkan sifat persegi panjang, menyebutkan sifat-sifat jajar genjang 

dan menyebutkan sifat-sifat yang berkaitan antara kedua bangun itu 

P : untuk yang nomer satu tes tulis yang diketahui sama yang ditanyakan apa?  

S07 : yang diketahui luas persegi panjangnya 48 𝑚2 dan keliling persegi 

panjangnya 28 m 

P : kalau yang ditanyakan? 

S07 : berapakah ukuran panjang dan lebar 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


99 
 

P : terus? 

S07 : membagi beberapa petak sawan persegi, persegi panjang dan trapesium 

siku-siku dengan luas 4 𝑚2. 

P : untuk yang nomer satu cara menyelesaikannya bagaimana? Dijelaskan 

pakai bahasa dek hadi sendiri coba? 

S07 : untuk yang nomer satu itu caranya tidak pakai rumusnya itu tapi nebak aja 

gitu bu, 

P :bagaimana coba dijelaskan? 

S07 : ya kalau misalnya luas 48 berarti antara panjang atau lebarnya 8 dan 6. 

P : terus itu sudh cocok apa belum sama kelilingnya? 

S07 : sudah 

P : bagaimana cara mendapatkan 8 dan 6 kok tiba-tiba menjawab itu? 

S07 : ya “insting” saja bu 

P : selanjutnya untuk soal nomer 3 yang tes tulis, merasa keseulitan nggak 

waktu menulis istilah dan notasi yang kamu tulis? 

S07 : sulit bu 

P : yang merasa sulit yang mana? 

S07 : yang mencari luas daerah diarsir dan tidak diarsir 

P : coba jelaskan makna dari istilah dan notasi yang kamu tulis? 

S07 : yang a luas alas sama dengan sisi kali sisi sama dengan empat kali empat 

sama dengan enambelas dikalikan enam sama dengan sembilan puluh 

enam 

P : merasa kesulitan nggak waktu tes lisan? 

S07 : iya sulit bu 

P : untuk yang nomer satu tes lisan kenapa jawabnya lama? 

S07 : masih bingung sama soalnya bu ribet 

P : ribetnya itu kenapa? 

S07 : mencari panjang kayunya menyerupai bangun datar segiempat persegi 

P : itu ribetnya ? 

S07 : iya 

P : sudah yakin sama jawabnya? 

S07 : ada yang yakin ada yang enggak 

P : yang nggak yakin yang mana? 

S07 : tes tulis nomer satu yang tes lisan nomer satu 

P : sebelum mengumpulan kamu periksa kembali nggak jawabannya? 

S07 : enggak 

P : kenapa? 

S07 : keburu istirahat bu  
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Nama  : Nadito Satriya Utama (S08) 

Nomer absen : 23 

P : apa merasa kesulitan dengan tes tulis dan tes lisan yang sudah diberikan? 

S08 : nggak ada 

P : memahami permasalahan apa yang ada di soal? Coba nomer satu! 

S08 : yang diketahui pak dodo memiliki sawah berbentuk persegi panjang 

dengan luas dan keliling masing-masing 48 𝑚2 dan 28 m. Yang ditanyakan 

panjang dan lebar sawah pak dodo. 

P : yang b? 

S08 : (membaca soal) suruh membuat petak sawah berbentuk persegi, persegi 

panjang dan trapesium siku-siku 

P : nomer 2 apa permasalahan? 

S08 : menjelaskan definisi dari persegi dan menentukan empat buah bangun 

datar yang bukan persegi 

P :nomer 3? 

S08 : menentukan luas daerah yang diarsir dan luas yang tidak diarsir 

P : nomer satu yang lisan? 

S08 : (membaca soal) menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki layang-layang dan 

menentukan empat buah bangun datar yang termasuk layang-layang 

P : nomer 3? 

S08 : menyebutkan sifat-sifat persegi panjang ABCD, menyebutkan sifat-sifat 

jajargenjang PQRS, apa kaitan gambar tersebut 

P : bagaimana cara menjawab soal nomer satu? 

S08 : pakai rumus luas persegi panjang pnjang kali lebar sama dengan 48 dan 

kelilingnya 28 (kemudian menjawab seperti di kertas) 

P : untuk yang b 

S08 : itu kan panjang dan lebarnya 8 sama 6, terus bingung bu 

P : untuk yang nomer 3 merasa kesulitan menulisnya? Kok tidak ditulis simbol 

sama notasi nya? 

S08 : iya bu tidak ditulis 

P : 4 dikalikan 3 itu darimana? 

S08 : luas daerah yang tidak diarsir? 

P : apa iya? 

S08 : panjang yang diarsir 

P : bukan panjang sisi? 

S08 : iya bu 

P : 12 dikalikan 12 ini apa sebenarnya? 

S08 : luas keseluruhan bu 

P : kemudian yang selanjutnyan ini dapat darimana? 

S08 : yang tidak diarsir itu bu persegi 4 kali 4 sama persegi panjang 4 kali 8 

P : merasa kesulitan menjawab tes lisan? 

S08 : tidak bu 

P : apa yang membuat jawabannya yakin? 

S08 : yakin bu sudah di perkirakan bu 
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P : sudah dikoreksi jawabannya sebelum dikumpulkan? 

S08 : tidak bu soal yakin sudah bu 

 

Nama  : Puspita Khairiyah (S09) 

Nomer absen : 30 

P : untuk nomer satu merasa kesulitan apa tidak? 

S09 : sulit semuanya bu 

P : kenapa? 

S09 : terlalu panjang bu, saya juga nggak jawab bu 

P : sulitnya itu karena apanya? 

S09 : ngitungnya 

P : memahami permasalahannya? 

S09 : nggak bu 

P : yang diketahui nomer satu apa? 

S09 : luas dan keliling persegi panjang bu 

P : kalau yang ditanyakan: 

S09 : berapa ukuran panjang dan lebarnya 

P :setelah diketahui dan ditanyakan sudah tidak bisa menjawab lagi? 

S09 : (menggeleng-gelengkan kepala) 

P : nomer dua dijawab? 

S09 : iya dijawab 

P : ada kesulitan nggak waktu baca soalnya? 

S09 : nggak 

P : permasalahan nomer dua apa? 

S09 : jelaskan definisi dari persegi 

P : cara menjawabnya nomer dua bagaimana? 

S09 : ya lihat gambarnya terus berpikir bu 

P : kalau nomer 3? 

S09 : lumayan sulit bu yang b 

P : bisa dijelaskan permasalahannya apa? 

S09 : luas daerah yang diarsir dan tidak diarsir 

P : untuk yang diketahu apa? 

S09 : 4 cm  

P : yang ditanyakan? 

S09 : luas daerah yang diarsir dan tidak diarsir 

P : dek puspita ini menulis simbol L, arti L itu apa? 

S09 : luas 

P : luasnya 4 dikalikan 3, 4 itu apanya? 

S09 : panjang salah satu sisinya 

P ; kalau 3 nya apanya? 

S09 : (menunjuk gambar) 

P : kenapa kok dikalikan 12 lagi? 

S09 : nggak tau bu 
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P : kemudian ini kok tiba-tiba 4 dikalikan 4? 

S09 : kan sisinya bu jadi 4 kali 4 

P : kalau 4 dikalikan 8 ini? 

S09 : nggak tau bu 

P : kalau yang b? Kok dikalikan 8? 

S09 : nggak tau 

P : kalau untuk notasinya bisa? 

S09 : bisa 

P : kalau untuk istilah seperti sisinya kenapa kok nggak ditulis? 

S09 : lupa bu 

P : yakin sama jawabannya? 

S09 : yakin 

P : dicek lagi apa tidak? 

S09 : dicek lagi bu 

P : untuk yang tes lisan nomer satu kesulitan apa tidak dalam memahami 

soalnya? 

S09 : iya 

P : yang bagian mana? 

S09 : panjang yang dibutuhkan 

P : apa permasalahan untuk nomer satu? 

S09 : panjang kayu yang dibutuhkan ibu 

P : merasa kesulitan apa tidak menjawab secara lisan 

S09 : iyaa 

P : lama jawabnya karena apa? 

S09 : bingung ngitungnya 
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LAMPIRAN E 

 

TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA TULIS 

Jenjang   : SMP 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok Bahasan : Segiempat 

Kelas    : VIII 

Waktu    : 80 menit 

 

Petunjuk : 

a) Tulis nama, nomor absen dan kelas pada tempat yang disediakan. 

b) Baca dan kerjakan soal berikut dengan teliti dan tepat. 

c) Kerjakan soal yang menurutmu mudah terlebih dahulu. 

d) Dalam membenarkan jawaban yang salah, coret jawaban yang salah (tidak 

perlu menggunakan type-ex) kemudian tulislah jawaban yang benar. 

e) Setelah selesai mengerjakan soal, lembar jawaban dikumpulkan. 

Jawablah soal-soal berikut dengan tepat! 

1. Pak Dodo memiliki sepetak sawah yang berbentuk persegi panjang. 

Sawah tersebut memiliki luas dan keliling berturut-turut sebesar 48 𝑚2 

dan 28 𝑚.  

a. Berapa ukuran panjang dan lebar dari sawah Pak Dodo tersebut? 

b. Sepetak sawah tersebut karena suatu kepentingan ingin dibagi 

menjadi beberapa petak sawah yang berbentuk persegi, persegi 

panjang dan trapesium siku-siku dengan luas masing-masing 4 𝑚2. 

Berapa banyak petak sawah berbentuk persegi, persegi panjang dan 

trapesium siku-siku yang dimiliki Pak Dodo? Kemudian gambarlah 

pembagian  sawah milik Pak Dodo. 
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A B 

C D 

𝟒 𝒄𝒎 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar-gambar di atas. 

a. Jelaskan definisi dari persegi! 

b. Tentukan 4 buah bangun datar yang tidak termasuk persegi! 

3. Perhatikan bangun datar di bawah ini. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tentukan: 

a. Luas daerah yang diarsir. 

b. Luas daerah yang tidak diarsir 

E 
F 

C 

D 

B 

G 
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B A 

D 

H 

E 

C 

G 

I 

TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA LISAN 

Jenjang   : SMP 

Mata Pelajaran : Matematika 

Pokok bahasan  : Segiempat 

Kelas    : VIII 

Waktu    : 80 menit 

 

Petunjuk : 

a) Guru memberi instruksi untuk membaca soal satu per satu. 

b) Jawab secara lisan soal yang menurutmu mudah terlebih dahulu. 

c) Sebutkan nama dan nomor absen sebelum mulai menjawab. 

Jawablah soal-soal berikut secara lisan dengan tepat! 

1. Pada suatu hari Aulia menghadiri acara pameran foto di sekolah bersama 

ibunya. Dalam acara tersebut terdapat foto hasil jepretan para siswa yang 

dipamerkan. Foto tersebut dibingkai menggunakan pigura dengan bentuk 

menyerupai bangun datar segiempat yaitu persegi. Ibu tertarik ingin 

membuat pigura yang berbentuk persegi  di rumah. Berapa panjang kayu 

yang dibutuhkan ibu  jika menginginkan panjang sisinya yaitu 30 𝑐𝑚 ? 

(Petunjuk: coba jelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan  dari soal 

tersebut untuk menjawab soal diatas) 

2.  
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Berdasarkan gambar-gambar bangun segiempat di atas. 

a. Sebutkan sifat-sifat dari layang-layang! 

b. Tentukan 4  buah bangun datar yang merupakan layang-layang! 

 

3.  

 

  

 

Berdasarkan kedua gambar segiempat di atas. 

a. Sebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi panjang ABCD! 

b. Sebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh jajargenjang PQRS! 

c. Berdasarkan sifat-sifat di atas, apa kaitan dari dua gambar tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D C 

B A P 

S R 

Q 
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LAMPIRAN F 

 

LEMBAR JAWABAN TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI TULIS 

Nama   : 

Nomer absen : 

Kelas   : 
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LAMPIRAN G 

ALTERNATIF JAWABAN TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI  

MATEMATIKA TULIS 

No Penyelesaian 

1.  a. Luas sebesar 48 𝑚2 dan keliling 28 m. 

𝐿 = 𝑝 × 𝑙 = 48 𝑚2 ⇒ 𝑝 =
48

𝑙
...................(1) 

𝐾= 2 × (𝑝 + 𝑙) = 28 m....................(2) 

Substitusi persamaan (1) ke persamaan (2) 

𝐾= 2 × (
48

𝑙
+ 𝑙) = 28 ⇒ 2 × (

48+𝑙2

𝑙
) = 28 ⇒ 96 + 2𝑙2 = 28𝑙 

2𝑙2 − 28𝑙 + 96 = 0 ⇒ 𝑙2 − 14𝑙 + 48 = 0 

                                                             ⇒ (𝑙 − 6)(𝑙 − 8) = 0 

                                                             ⇒ 𝑙 = 6 ∨ 𝑙 = 8 

 

Untuk 𝑙 = 6 ⇒ 𝑝 = 8 

Untuk 𝑙 = 8 ⇒ 𝑝 = 6 

 

b. Luas persegi = 4𝑚2 ⇒ panjang sisi = 2 𝑚, 

Luas persegi panjang = 4𝑚2 ⇒ p = 1 𝑚 dan 𝑙 = 4 

⇒ p = 4 𝑚 dan 𝑙 = 1 

      Luas trapesium siku-siku = 4𝑚2 ⇒ 𝐿 =
1

2
(𝑎 + 𝑏)𝑡 = 4 

⇒ (𝑎 + 𝑏)𝑡 = 8  

     Terdapat beberapa kemungkinan ukuran dari trapesium siku-siku, misalnya 

 (𝑎 + 𝑏) = 8 dan 𝑡 = 1 

 (𝑎 + 𝑏) = 4 dan 𝑡 = 2 
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Alternatif jawaban gambar 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat delapan persegi dengan ukuran  𝑠 = 2 𝑚, dua persegi panjang 

dengan ukuran p = 4 𝑚 dan 𝑙 = 1 dan terdapat dua trapesium siku-siku 

dengan ukuran (𝑎 + 𝑏) = 8 dan 𝑡 = 1 

Alternatif jawaban gambar 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 𝑚2 4 𝑚2 

4 𝑚2 

4 𝑚2 

4 𝑚2 

4 𝑚2 

4 𝑚2 

4 𝑚2 

2 𝑚 

4
 𝑚

2
 

4
 𝑚

2
 

4
 𝑚

2
 

4
 𝑚

2
 

4 𝑚2 

4 𝑚2 

4 𝑚2 

4 𝑚2 

2 𝑚 

4
 𝑚

2
 

4
 𝑚

2
 

4
 𝑚

2
 

4
 𝑚

2
 

4 𝑚2 

4 𝑚2 

4 𝑚2 

4 𝑚2 
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Terdapat empat persegi dengan ukuran  𝑠 = 2 𝑚, dua persegi panjang dengan 

ukuran p = 4 𝑚 dan 𝑙 = 1 dan terdapat empat trapesium siku-siku dengan 

ukuran (𝑎 + 𝑏) = 8 dan 𝑡 = 1 serta terdapat dua trapesium siku-siku dengan 

ukuran (𝑎 + 𝑏) = 4 dan 𝑡 = 2. 

2.  a. Persegi merupakan segiempat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan 

keempat sisi-sisinya kongruen serta salah satu sudutnya siku-siku. 

b. Yang tidak termasuk persegi adalah B, D, E, G.  

3.  a. Tampak bahwa bangun datar di atas merupakan gabungan 6 buah persegi 

dengan ukuran 16 𝑐𝑚2 yang kongruen. 

𝐿 = 6 × 𝑠2 = 6 × 42 = 6 × 16 = 96𝑐𝑚2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi luas bangun datar di atas adalah 96𝑐𝑚2. 

b. Luas daerah yang tidak diarsir adalah : 

Panjang sisi AB = 4 + 4 + 4 = 12 𝑐𝑚 

Panjang sisi BC = 4 + 4 + 4 = 12 𝑐𝑚 

Luas ABCD = 12 × 12 = 144 𝑐𝑚2 

Luas ABCD – luas daerah yang diarsir = 144 𝑐𝑚2 − 96 𝑐𝑚2 = 48 𝑐𝑚2 

 

 

 

4 cm 
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KUNCI JAWABAN TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI  

MATEMATIKA LISAN 

No Penyelesaian 

1.  Diketahui : Panjang sisi yang diinginkan 30 𝑐𝑚 

Ditanya : Berapa panjang kayu yang dibutuhkan ibu untuk membuat sebuah 

figura berbentuk persegi? 

Jawab : Cara yang digunakan yaitu dengan menghitung keliling persegi 

tersebut. Keliling persegi yaitu jumlah panjang dari keempat sisinya. 

Keliling persegi = 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 = 4 × 𝑠 = 4 × 30 = 120 𝑐𝑚 

Jadi panjang kayu yang dibutuhkan ibu untuk membuat sebuah figura 

berbentuk persegi adalah 120 𝑐𝑚. 

2.  a. Sifat-sifat layang-layang: 

 Memiliki dua pasang sisi berdekatan sama panjang 

 Memiliki dua sudut yang berhadapan sama besar 

 Diagonal-diagonalnya saling tegak lurus 

 Salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain sama panjang 

 Memiliki satu simetri lipat 

b. Yang termasuk layang-layang adalah C, E, G, I.  

3.  a. Sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi panjang ABCD adalah  

 Memiliki empat sisi, dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan 

sejajar 

 Memiliki empat titik sudut yang besarnya 900. 

 Memiliki dua diagonal sisi yang sama panjang. 

 Memiliki dua semitri lipat 

b. Sifat-sifat yang dimiliki oleh jajargenjang PQRS adalah  

 Memiliki empat sisi, dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan 

sejajar. 

 Sudut yang berhadapan sama besar. 

 Memiliki diagonal yang tidak sama panjang. 
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No Penyelesaian 

 Tidak memiliki simetri lipat 

c. Jika suatu jajar genjang mempunyai satu sudut siku-siku, maka jajar 

genjang tersebut adalah persegi panjang. 
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LAMPIRAN H 

 

RUBRIK PENILAIAN 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

1. Kemampuan Komunikasi Matematis Tulis 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematika Tulis 

yang Diukur 

Soal Indikator Soal Skor 

Mengekspresikan 

ide-ide matematis 

melalui tulisan dan 

menggambarkannya 

secara visual 

1a Siswa dapat menentukan panjang dan lebar 

persegi panjang dengan cara yang benar 

dan hasil akhirnya benar 

4 

Siswa dapat menentukan panjang dan lebar 

persegi panjang dengan cara yang benar 

namun hasil akhirnya salah 

3 

Siswa menentukan panjang dan lebar 

persegi panjang dengan cara yang salah 

namun hasil akhirnya benar 

2 

Siswa  menentukan panjang dan lebar 

persegi panjang dengan cara yang salah 

dan hasil akhirnya salah 

1 

Siswa tidak dapat menentukan panjang dan 

lebar persegi panjang  
0 

1b Siswa dapat menuliskan semua jawaban 

(cara, hasil akhir dan gambar) dengan 

benar 

4 

Siswa dapat menuliskan dua jawaban 

dengan benar 
3 

Siswa dapat menuliskan satu jawaban 

dengan benar 
2 

Siswa dapat menuliskan semua jawaban 

(cara, hasil akhir dan gambar) dengan salah 
1 

Siswa tidak dapat menuliskan semua 

jawaban (cara, hasil akhir dan gambar) 
0 

Memahami dan 

menginterpretasikan 

ide-ide matematis 

secara tulisan 

maupun dalam 

bentuk lainnya 

2a Siswa dapat menentukan definisi persegi   

(tiga poin ciri-ciri) dengan benar 
4 

Siswa dapat menentukan definisi persegi    

(dua poin ciri-ciri) dengan benar 
3 

Siswa dapat menentukan definisi persegi    

(satu poin ciri-ciri) dengan benar 
2 

Siswa salah menentukan definisi persegi  1 

Siswa tidak menuliskan definisi persegi 0 
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Kemampuan 

Komunikasi 

Matematika Tulis 

yang Diukur 

Soal Indikator Soal Skor 

2b Siswa dapat menyebutkan empat gambar 

bangun datar yang bukan termasuk persegi 
4 

Siswa dapat menyebutkan tiga gambar 

bangun datar yang bukan termasuk persegi 
3 

Siswa dapat menyebutkan dua gambar 

bangun datar yang bukan termasuk persegi 
2 

Siswa dapat menyebutkan satu gambar 

bangun datar yang bukan termasuk persegi 
1 

Siswa tidak dapat menyebutkan gambar 

bangun datar yang bukan termasuk persegi 
0 

Menggunakan 

istilah-istilah dan 

notasi-notasi 

matematika untuk 

menyajikan ide-ide 

serta 

menggambarkan 

hubungan-

hubungannya 

3a Siswa dapat menuliskan semua jawaban 

(cara menentukan luas suatu bangun datar 

yang diarsir dengan menggunakan konsep 

luas persegi, hasil akhir dan notasi/istilah) 

dengan benar 

4 

Siswa  dapat menuliskan dua jawaban 

(cara menentukan luas suatu bangun datar 

yang diarsir dengan menggunakan konsep 

luas persegi, hasil akhir dan notasi/istilah) 

dengan benar 

3 

Siswa dapat menuliskan satu jawaban  

(cara menentukan luas suatu bangun datar 

yang diarsir dengan menggunakan konsep 

luas persegi, hasil akhir dan notasi/istilah) 

dengan benar 

2 

Siswa salah menuliskan semua jawaban 

(cara menentukan luas suatu bangun datar 

yang diarsir dengan menggunakan konsep 

luas persegi, hasil akhir dan notasi/istilah)  

1 

Siswa tidak menulsikan jawaban 0 

3b Siswa dapat menuliskan semua jawaban 

(cara menentukan luas suatu bangun datar 

yang tidak diarsir dengan menggunakan 

konsep luas persegi, hasil akhir dan 

notasi/istilah) dengan benar 

4 

Siswa  dapat menuliskan dua jawaban 

(cara menentukan luas suatu bangun datar 

yang tidak diarsir dengan menggunakan 

konsep luas persegi, hasil akhir dan 

notasi/istilah) dengan benar 

3 

Siswa dapat menuliskan satu jawaban  

(cara menentukan luas suatu bangun datar 
2 
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Kemampuan 

Komunikasi 

Matematika Tulis 

yang Diukur 

Soal Indikator Soal Skor 

yang tidak diarsir dengan menggunakan 

konsep luas persegi, hasil akhir dan 

notasi/istilah) dengan benar 

Siswa salah menuliskan semua jawaban 

(cara menentukan luas suatu bangun datar 

yang tidak diarsir dengan menggunakan 

konsep luas persegi, hasil akhir dan 

notasi/istilah) 

1 

Siswa tidak menulsikan jawaban 0 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

24
× 100 

 

2. Kemampuan Komunikasi Matematis Lisan 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematika Lisan 

yang Diukur 

Soal Indikator Soal Skor 

Mengekspresikan 

ide-ide matematis 

melalui lisan 

1 Siswa  menyebutkan cara untuk 

menentukan keliling persegi dengan benar 

dan lancar 

4 

Siswa  menyebutkan cara untuk 

menentukan keliling persegi dengan benar 

tetapi tidak lancar 

3 

Siswa  menyebutkan cara untuk 

menentukan keliling persegi dengan tidak 

benar namun lancar 

2 

Siswa  menyebutkan cara untuk 

menentukan keliling persegi dengan tidak 

benar dan tidak lancar 

1 

Siswa tidak  menyebutkan cara untuk 

menentukan keliling persegi 
0 

Memahami dan 

menginterpretasikan 

ide-ide matematis 

secara lisan maupun 

dalam bentuk lainnya 

2a Siswa menyebutkan dua sifat dari layang-

layang panjang dengan benar dan lancar 
4 

Siswa menyebutkan dua sifat dari layang-

layang panjang dengan benar namun tidak 

lancar 

3 
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Kemampuan 

Komunikasi 

Matematika Lisan 

yang Diukur 

Soal Indikator Soal Skor 

Siswa menyebutkan satu sifat dari layang-

layang panjang dengan benar dan lancar 
2 

Siswa menyebutkan satu sifat dari layang-

layang panjang dengan benar namun tidak 

lancar 

1 

Siswa salah menyebutkan sifat dari layang-

layang panjang  
0 

2b Siswa menyebutkan empat gambar bangun 

datar yang termasuk layang-layang dengan 

benar  

4 

Siswa menyebutkan tiga gambar bangun 

datar yang termasuk layang-layang dengan 

benar  

3 

Siswa menyebutkan dua gambar bangun 

datar yang termasuk layang-layang dengan 

benar  

2 

Siswa menyebutkan satu gambar bangun 

datar yang termasuk layang-layang dengan 

benar  

1 

Siswa tidak menyebutkan gambar bangun 

datar yang termasuk layang-layang  
0 

Menggunakan 

istilah-istilah dan 

notasi-notasi 

matematika untuk 

menyajikan ide-ide 

serta 

menggambarkan 

hubungan-

hubungannya 

3a Siswa menyebutkan dua sifat dari persegi 

panjang dengan benar dan lancar 
4 

Siswa menyebutkan dua sifat dari persegi 

panjang dengan benar namun tidak lancar 
3 

Siswa menyebutkan satu sifat dari persegi 

panjang dengan benar dan lancar 
2 

Siswa menyebutkan satu sifat dari persegi 

panjang dengan benar namun tidak lancar 
1 

Siswa salah menyebutkan sifat dari persegi 

panjang  
0 

3b Siswa menyebutkan dua sifat dari 

jajargenjang dengan benar dan lancar 
4 

Siswa menyebutkan dua sifat dari 

jajargenjang dengan benar namun tidak 

lancar 

3 

Siswa menyebutkan satu sifat dari 

jajargenjang dengan benar dan lancar 
2 

Siswa menyebutkan satu sifat dari 

jajargenjang dengan benar namun tidak 

lancar 

1 
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Kemampuan 

Komunikasi 

Matematika Lisan 

yang Diukur 

Soal Indikator Soal Skor 

Siswa salah menyebutkan sifat dari 

jajargenjang 
0 

3c Siswa dapat menarik kesimpulan dengan 

benar dan lancar 
4 

Siswa dapat menarik kesimpulan dengan 

benar namun tidak lancar 
3 

Siswa salah menarik kesimpulan tetapi 

lancar 
2 

Siswa salah menarik kesimpulan dan tidak 

lancar 
1 

Siswa tidak menjawab (diam saja) 0 

 

Kriteria : 

Lancar             : siswa menyampaikan jawaban dari masalah yang diberikan dengan 

bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami dengan waktu kurang 

dari 2 menit. 

Tidak lancar : siswa menyampaikan jawaban dari masalah yang diberikan dengan    

bahasa sehari-hari namun sulit dipahami dengan waktu lebih dari 2 

menit. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑙𝑖𝑠𝑎𝑛 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

24
× 100 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑙𝑖𝑠 +  𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑙𝑖𝑠𝑎𝑛

2
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LAMPIRAN I 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 Wawancara yang dilakukan dengan siswa mengacu pada pedoman 

wawancara 

 Wawancara tidak harus berjalan berurutan sesuai dengan pedoman 

wawancara 

 Pedoman wawancara hanya digunakan sebagai garis besar saja, dan peneliti 

diperbolehkan untuk mengembangkan pembicaraan (diskusi) ketika 

wawancara berlangsung karena wawancara ini tergolong dalam wawancara 

bebas terpimpin 

Pedoman wawancaranya adalah sebagai berikut: 

No. 
Indikator Kemampuan Komunikasi 

Matematika Tulis dan lisan 
Nomor Pertanyaan 

1.  

 

Mengekspresikan ide-ide matematis melalui 

tulisan dan lisan serta menggambarkannya 

secara visual 

3,11 

2.  

 

Memahami dan menginterpretasikan ide-ide 

matematis secara tulisan dan lisan maupun 

dalam bentuk lainnya 
4,5,6,12 

3.  

 

Menggunakan istilah-istilah dan notasi-notasi 

matematika untuk menyajikan ide-ide serta 

menggambarkan hubungan-hubungannya 
7,8 

 

Pertanyaan : 

1. Apakah anda merasa kesulitan dengan soal yang telah diberikan? 

2. Bagian mana (jawaban nomer 1) yang dirasa sulit? 

3. Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, bagaimana cara kamu 

menjawab soal? 

4. Dari soal tersebut, apa yang diketahui dan ditanyakan? 

5. Apakah anda memahami permasalahan yang anda kerjakan tadi? 

6. Apa permasalahan dari soal tersebut? 
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7. Apakah kamu merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah dan 

notasi-notasi matematika dalam mengerjakan soal? 

8. Coba jelaskan makna istilah-istilah dan notasi-notasi yang kamu tulis 

dalam lembar jawabmu! 

9. Apakah kamu merasa kesulitan untuk menyebutkan jawaban secara 

lisan? 

10. Apa yang membuat anda menyebutkan jawaban terlalu lama? 

11. Apakah anda memeriksa kembali pekerjaan saudara? Coba tunjukkan! 

12. Apa yang membuat anda yakin bahwa jawaban anda benar? 

 

 

Jika informasi yang didapat dirasa cukup, maka pewawancara dapat 

melanjutkan wawancara untuk soal-soal selanjutnya dengan mengacu pada 

pedoman wawancara tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


120 
 

LAMPIRAN J 

 

   LEMBAR VALIDASI  

TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan tes soal 

tes kemampuan komunikasi matematika siswa. 

B. PETUNJUK 

1. Berikan tanda Cheklist pada kolom yang sesuai dengan pendapat Anda 

berdasarkan indikator penilaian tes kemampuan komunikasi matematis. 

2. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan pada lembar saran atau 

langsung pada naskah. 

3. Sebagai pedoman untuk mengisi tabel validasi format, validasi isi, 

bahasa soal, dan kesimpulan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan 

sebagai berikut. 

No Aspek yang dinilai 
Penilaian 

1 2 3 4 

1. Validasi Format a. Terdapat judul dan identitas soal 

seperti sekolah, mata pelajaran, pokok 

bahasan, kelas, dan alokasi waktu 

dengan lengkap 

    

b. Kejelasan petunjuk pengerjaan     

2. Validasi Isi a. Soal sesuai dengan indikator     

b. Soal yang disajikan merupakan soal 

uraian 

    

3. Validasi Bahasa a. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

kaidah Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar atau sesuai dengan EYD 

    

b. Kalimat petunjuk dan soal tidak 

mengandung arti ganda(ambigu) 

    

c. Kalimat petunjuk dan soal 

komunikatif, menggunakan bahasa 

yang sederhana, mudah dipahami 

siswa 
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Saran Revisi : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

      Jember, .................................2017 

       Validator  

 

 

      ............................................................ 

      NIP..................................................... 
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INDIKATOR PENILAIAN TES KEMAMPUAN  

KOMUNIKASI MATEMATIS 

Pedoman Penilaian Komponen 1a 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 1a 

1 Pada lembar soal tidak terdapat judul dan identitas soal 

2 Pada lembar hanya ada judul atau identitas saja 

3 Pada lembar soal terdapat judul dan identitas soal tetapi tidak lengkap 

4 Pada lembar soal terdapat judul dan identitas soal secara lengkap 

 

Pedoman Penilaian Komponen 1b 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 1b 

1 Tidak terdapat petunjuk pengerjaan soal 

2 Terdapat 1 petunjuk pengerjaan soal  

3 Terdapat 2 petunjuk pengerjaan soal  

4 Terdapat lebih dari 2 petunjuk pengerjaan soal  

 

Pedoman Penilaian Komponen 2a 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 2a 

1 Tidak ada atau hanya 1 soal sesuai dengan indikator 

2 Terdapat 2 soal sesuai dengan indikator 

3 Terdapat 3 soal sesuai dengan indikator 

4 Terdapat 4 soal sesuai dengan indikator 

 

Pedoman Penilaian Komponen 2b 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 2b 

1 Tidak ada atau hanya 1 soal yang merupakan soal uraian 

2 Terdapat 2 soal yang merupakan soal uraian 

3 Terdapat 3 soal yang merupakan soal uraian 

4 Terdapat 4 soal yang merupakan soal uraian 
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Pedoman Penilaian Komponen 3a 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 3a 

1 Kalimat pertanyaan tidak sesuai dengan EYD 

2 Terdapat 1-4 kalimat sudah sesuai dengan EYD 

3 Terdapat 5-8 kalimat sudah sesuai dengan EYD 

4 Terdapat lebih dari 8 kalimat yang digunakan sesuai dengan EYD 

 

Pedoman Penilaian Komponen 3b 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 3b 

1 Kalimat pada petunjuk dan soal mengandung arti ganda(ambigu) 

2 
Terdapat 1-4 kalimat pada petunjuk dan soal yang tidak mengandung 

arti ganda (ambigu) 

3 
Terdapat 5-8 kalimat pada petunjuk dan soal tidak mengandung arti 

ganda (ambigu) 

4 
Terdapat lebih dari 8 kalimat pada petunjuk dan soal tidak 

mengandung arti ganda (ambigu) 

 

Pedoman Penilaian Komponen 3c 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 3c 

1 
Kalimat petunjuk dan soal tidak komunikatif, rumit, dan sulit 

dipahami 

2 
Kalimat petunjuk dan soal tidak komunikatif dan sederhana namun 

mudah dipahami 

3 
Kalimat petunjuk dan soal komunikatif dan sederhana namun sulit 

dipahami 

4 
Kalimat petunjuk dan soal komunikatif, sederhana dan mudah 

dipahami 
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LAMPIRAN K 

 

LEMBAR VALIDASI RUBRIK PENILAIAN 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan rubrik 

penilaian kemampuan komunikasi matematika siswa. 

B. PETUNJUK 

1. Berikan tanda Cheklist pada kolom yang sesuai dengan pendapat Anda 

berdasarkan indikator penilaian rubrik penilaian kemampuan 

komunikasi matematis. 

2. Jika ada yang perlu dievisi, mohon menuliskan pada lembar saran atau 

langsung pada naskah. 

3. Sebagai pedoman untuk mengisi tabel validasi isi, validasi bahasa dan 

kesimpulan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut. 

No Aspek yang dinilai 
Penilaian 

1 2 3 4 

1. Validasi Isi a. Indikator yang diajukan dapat 

menentukan aspek kemampuan 

komunikasi matematika tulis 

    

b. Indikator yang diajukan dapat 

menentukan aspek kemampuan 

komunikasi matematika lisan 

    

2. Validasi Bahasa a. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

kaidah Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar atau sesuai dengan EYD 

    

b. Pernyataan menggunakan bahasa yang 

sederhana dan mudah dipahami  
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Saran Revisi : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

      Jember, .................................2017 

       Validator  

 

 

      ............................................................ 

      NIP..................................................... 
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INDIKATOR PENILAIAN RUBRIK PENILAIAN KEMAMPUAN 

KOMUNIKASI MATEMATIS 

Pedoman Penilaian Komponen 1a 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 1a 

1 
Terdapat 1 indikator yang diajukan dapat menentukan aspek 

kemampuan komunikasi matematis tulis 

2 
Terdapat 2 indikator yang diajukan dapat menentukan aspek 

kemampuan komunikasi matematis tulis 

3 
Terdapat 3 indikator yang diajukan dapat menentukan aspek 

kemampuan komunikasi matematis tulis 

4 
Terdapat 4 indikator yang diajukan dapat menentukan aspek 

kemampuan komunikasi matematis tulis 

Pedoman Penilaian Komponen 1b 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 1a 

1 
Terdapat 1 indikator yang diajukan dapat menentukan aspek 

kemampuan komunikasi matematis lisan 

2 
Terdapat 2 indikator yang diajukan dapat menentukan aspek 

kemampuan komunikasi matematis lisan 

3 
Terdapat 3 indikator yang diajukan dapat menentukan aspek 

kemampuan komunikasi matematis lisan 

4 
Terdapat minimal 4 indikator yang diajukan dapat menentukan aspek 

kemampuan komunikasi matematis lisan 

Pedoman Penilaian Komponen 2a 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 3a 

1 Kalimat pertanyaan tidak sesuai dengan EYD 

2 Terdapat 1-4 kalimat sudah sesuai dengan EYD 

3 Terdapat 5-8 kalimat sudah sesuai dengan EYD 

4 Terdapat lebih dari 8 kalimat yang digunakan sesuai dengan EYD 

Pedoman Penilaian Komponen 2b 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 3c 

1 Kalimat pernyataan rumit dan sulit dipahami 

2 Terdapat 1-4 kalimat pernyataan sederhana dan mudah dipahami 

3 Terdapat 5-8 kalimat pernyataan  sederhana dan mudah dipahami 

4 
Terdapat lebih dari 8 kalimat pernyataan sederhana dan mudah 

dipahami 
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LAMPIRAN L 

LEMBAR VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan 

pedoman wawancara dalam menggali kemampuan komunikasi matematika 

siswa guna mendukung hasil tes sebelumnya. 

B. PETUNJUK 

1. Berilah tanda Cheklist pada kolom yang sesuai dengan pendapat Anda 

berdasarkan indikator penilaian pedoman wawancara. 

2. Jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan pada lembar saran atau 

langsung pada naskah. 

3. Sebagai pedoman untuk mengisi tabel validasi format, validasi isi, 

bahasa soal, dan kesimpulan hal-hal yang perlu dipertimbangkan 

sebagai berikut. 

C. PENILAIAN 

No. Aspek yang Dinilai Penilaian 

1 2 3 4 

1. Validasi format a. Kejelasan petunjuk wawancara     

b. Langkah-langkah wawancara dituliskan 

dengan jelas  
    

2. Validasi isi Kesesuaian pertanyaan dengan indikator 

kemampuan komunikasi matematika 
    

3. Validasi 

bahasa 

a. Bahasa yang sesuai dengan kaidah 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

atau sesuai dengan EYD 

    

b. Kalimat pertanyaan tidak mengandung 

arti ganda (ambigu) 
    

c. Kalimat pertanyaan komunikatif, 

menggunakan bahasa yang sederhana, 

mudah dipahamu siswa 
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Saran Revisi : 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

      Jember,......................................2017 

               Validator  

 

 

      ............................................................ 

      NIP..................................................... 
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INDIKATOR PENILAIAN PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman Penilaian Komponen 1a 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 1a 

1 Tidak ada petunjuk wawancara yang jelas 

2 Terdapat 1 petunjuk wawancara yang jelas 

3 Terdapat 2 petnjuk wawancara yang jelas 

4 Terdapat 3 petnjuk wawancara yang jelas 

 

Pedoman Penilaian Komponen 1b 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 1b 

1 Tidak terdapat langkah-langkah wawancara yang jelas 

2 Terdapat 1 langkah-langkah wawancara yang jelas 

3 Terdapat 2 langkah-langkah wawancara yang jelas 

4 Terdapat 3 langkah-langkah wawancara yang jelas 

 

Pedoman Penilaian Komponen 1c 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 1c 

1 
Pertanyaan tidak sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi 

matematis 

2 
Terdapat 1-3 pertanyaan sesuai dengam indikator kemampuan  

komunikasi matematis 

3 
Terdapat 4-6  pertanyaan sesuai dengam indikator kemampuan  

komunikasi matematis 

4 
Terdapat lebih dari 6 pertanyaan sesuai dengan indikator 

kemampuan komunikasi matematis 

 

Pedoman Penilaian Komponen 3a 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 3a 

1 Kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan EYD 

2 Terdapat 1-4 kalimat sudah sesuai dengan EYD 

3 Terdapat 5-8 kalimat sudah sesuai dengan EYD 

4 Terdapat lebih dari 8 kalimat yang digunakan sesuai dengan EYD 
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Pedoman Penilaian Komponen 3b 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 3b 

1 Kalimat pertanyaan mengandung arti ganda (ambigu) 

2 
Terdapat 1-3 kalimat pertanyaan yang tidak mengandung arti 

ganda(ambigu) 

3 
Terdapat 4-6  kalimat pertanyaan yang tidak mengandung arti 

ganda(ambigu) 

4 
Terdapat lebih dari 6 kalimat pertanyaan tidak mengandung arti 

ganda(ambigu) 

 

Pedoman Penilaian Komponen 3c 

Skor PENILAIAN KOMPONEN 3c 

1 Kalimat pertanyaan tidak komunikatif, rumit, dan sulit dipahami 

2 
Kalimat pertanyaan tidak komunikatif dan sederhana namun 

mudah dipahami 

3 
Kalimat pertanyaan komunikatif dan sederhana, namun sulit 

dipahami 

4 
Seluruh kalimat pertanyaan komunikatif, sederhana, dan mudah 

dipahami 
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LAMPIRAN M 

ANALISIS DATA HASIL VALIDASI TES KEMAMPUAN  

KOMUNIKASI MATEMATIKA 

No 
Aspek 

Validasi 

Aspek 

yang 

Dinilai 

Validator 1 Validator 2 Ii 
𝑉𝑎 

 

1 
Validasi 

Format 

a 4 4 4 

3,857142 

b 4 4 4 

2 
Validasi 

Isi 

a 4 4 4 

b 4 3 3,5 

3 
Validasi 

Bahasa 

a 4 4 4 

b 4 4 4 

c 3 4 3,5 

 

Keterangan : 

1. Aspek validasi format: 

a. Terdapat judul dan identitas soal seperti sekolah, mata pelajaran, pokok 

bahasan, kelas, dan alokasi waktu dengan lengkap 

b. Kejelasan petunjuk pengerjaan 

2. Aspek validasi isi: 

a. Soal sesuai dengan indikator 

b. Soal yang disajikan merupakan soal uraian 

3. Aspek validasi bahasa 

a. Bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar atau sesuai dengan EYD 

b. Kalimat petunjuk dan soal tidak mengandung arti ganda(ambigu) 

c. Kalimat petunjuk dan soal komunikatif, menggunakan bahasa yang 

sederhana, mudah dipahami siswa 

Berdasarkan tabel di atas nilai rata-rata total dari kedua validator ( 𝑉𝑎) 

adalah 3,857142 dan berada pada 3 ≤ 𝑉𝑎 < 4. Sehingga kriteria validitas instrumen 

tes kemampuan komunikasi matematika dikatakan valid. 
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ANALISIS DATA HASIL VALIDASI RUBRIK PENILAIAN TES 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA 

No 
Aspek 

Validasi 

Aspek 

yang 

Dinilai 

Validator 1 Validator 2 Ii 
𝑉𝑎 

 

1 
Validasi 

Isi 

a 4 4 4 

3,875 
b 4 4 4 

2 
Validasi 

Bahasa 

a 4 4 4 

b 4 3 3,5 

 

Keterangan : 

1. Aspek validasi isi: 

a. Indikator yang diajukan dapat menentukan aspek kemampuan 

komunikasi matematika tulis 

b. Indikator yang diajukan dapat menentukan aspek kemampuan 

komunikasi matematika lisan 

2. Aspek validasi bahasa 

a. Bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar atau sesuai dengan EYD 

b. Pernyataan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami 

Berdasarkan tabel di atas nilai rata-rata total dari kedua validator ( 𝑉𝑎) 

adalah 3,875 dan berada pada 3 ≤ 𝑉𝑎 < 4. Sehingga kriteria validitas instrumen 

rubrik penilaian tes kemampuan komunikasi matematika dikatakan valid. 
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ANALISIS DATA HASIL VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA 

No 
Aspek 

Validasi 

Aspek 

yang 

Dinilai 

Validator 1 Validator 2 Ii 
𝑉𝑎 

 

1 
Validasi 

Format 

a 4 4 4 

3,83333 

b 4 4 4 

2 
Validasi 

Isi 

a 4 3 3,5 

3 
Validasi 

Bahasa 

a 4 4 4 

b 4 4 4 

c 3 4 3,5 

 

Keterangan : 

1. Aspek validasi format 

a. Kejelasan petunjuk wawancara 

b. Langkah-langkah wawancara dituliskan dengan jelas 

2. Aspek validasi isi 

a. Kesesuaian pertanyaan dengan indikator kemampuan komunikasi 

matematika 

3. Aspek validasi bahasa 

a. Bahasa yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

atau sesuai dengan EYD 

b. Kalimat pertanyaan tidak mengandung arti ganda (ambigu) 

c. Kalimat pertanyaan komunikatif, menggunakan bahasa yang sederhana, 

mudah dipahamu siswa 

Berdasarkan tabel di atas nilai rata-rata total dari kedua validator ( 𝑉𝑎) 

adalah 3,83333 dan berada pada 3 ≤ 𝑉𝑎 < 4. Sehingga kriteria validitas instrumen 

pedoman wawancara dikatakan valid. 
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LAMPIRAN N 

Analisis Skor Kemampuan Komunikasi Matematika Tulis Siswa 

Nama 
No soal 

Total  Skor  
1a 1b 2a 2b 3a 3b 

S01 4 3 4 4 4 4 23 95,83 

S02 4 2 3 4 4 4 21 87,50 

S03 3 2 3 4 4 4 20 83,33 

S04 3 3 3 4 4 4 21 87,50 

S05 2 2 2 4 4 4 18 75 

S06 2 2 2 4 4 4 18 75 

S07 2 3 1 4 3 3 16 66,67 

S08 4 0 1 4 3 3 15 62,50 

S09 0 0 1 4 3 1 9 37,50 

 

Keterangan indikator soal: 

1) Mengekspresikan ide-ide matematis melalui tulisan dan menggambarkannya 

secara visual.  

Contoh :  

a. Siswa dapat menentukan panjang dan lebar persegi panjang jika diketahui 

luas dan kelilingnya. 

b. Siswa dapat menentukan banyak persegi serta dapat menggambarkan  

2) Memahami dan menginterpretasikan ide-ide matematis secara tulisan 

maupun dalam bentuk lainnya. 

Contoh : 

a. Siswa dapat dapat menjelaskan definisi dari persegi. 

b. Siswa dapat menentukan gambar bangun datar yang tidak termasuk 

persegi. 

3) Menggunakan istilah-istilah dan notasi-notasi matematika untuk menyajikan 

ide-ide serta menggambarkan hubungan-hubungannya. 
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a. Siswa dapat menentukan luas suatu bangun datar dengan menggunakan 

konsep luas persegi 

b. Siswa dapat menentukan luas daerah yang tidak diarsir suatu bangun datar 

dengan menggunakan konsep luas persegi. 
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LAMPIRAN O 

Analisis Skor Kemampuan Komunikasi Matematika Lisan Siswa 

Nama 
No soal 

Total  Skor 
1 2a 2b 3a 3b 3c 

S01 4 2 1 4 2 2 15 83,33 

S02 4 4 4 4 2 2 20 62,50 

S03 4 2 1 4 0 2 13 54,17 

S04 4 2 1 4 2 1 14 58,33 

S05 4 2 4 4 4 2 20 83,33 

S06 2 0 1 2 0 0 5 20,83 

S07 4 2 2 0 0 2 10 41,67 

S08 2 2 2 0 0 2 8 33,33 

S09 1 1 2 2 0 2 8 33,33 

 

Keterangan indikator soal: 

1) Mengekspresikan ide-ide matematis secara lisan. 

Contoh : 

Siswa dapat menyebutkan cara untuk mencari keliling suatu persegi jika 

diketahui panjang sisinya 

2) Memahami dan menginterpretasikan ide-ide matematis secara lisan maupun 

dalam bentuk lainnya. 

Contoh : 

a. Siswa dapat menyebutkan gambar bangun datar yang termasuk layang-

layang. 

b. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat dari layang-layang  

3) Menggunakan istilah-istilah dan notasi-notasi matematika untuk menyajikan 

ide-ide serta menggambarkan hubungan-hubungannya. 

Contoh : 

a. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat dari persegi panjang  
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b. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat dari jajargenjang 

c. Siswa dapat menarik kesimpulan berdasarkan kedua sifat bangun datar. 
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LAMPIRAN P 

Tingkat  Kemampuan Komunikasi Matematika 

Nama 

Skor 

Rata-rata 

Tingkat 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematika 
Tulis Lisan 

S01 95,83 83,33 90 Tinggi 

S02 87,50 62,50 75 Tinggi 

S03 83,33 54,17 69 Sedang 

S04 87,50 58,33 73 Tinggi 

S05 75 83,33 79 Tinggi 

S06 75 20,83 48 Rendah 

S07 66,67 41,67 54 Sedang 

S08 62,50 33,33 48 Rendah 

S08 37,50 33,33 35 Rendah 
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LAMPIRAN Q 

Perhitungan Panjang Kelas Untuk Tabel Kemampuan Matematika Siswa 

 

Panjang Kelas (P) 

Skor Maksimum = 87 

Skor Minimum = 33 

Rentang (Skor Maksimum - Skor Minimum) = 54 

Banyak Kelas (K) = 3 

 

𝑃 =
𝑅

𝐾
=

54

3
= 18 

Sehingga dapat dibuat tabel seperti berikut: 

No Interval 
Tingkat Kemampuan 

Matematika 

Banyak Siswa 

1 69 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 87 Tinggi 22 siswa 

2 51 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 69 Sedang 10 siswa 

3 33 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 51 Rendah 5 siswa 
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LAMPIRAN R 

Perhitungan Panjang Kelas Untuk Tabel Kemampuan Komunikasi 

Matematika Tulis Siswa 

 

Panjang Kelas (P) 

Skor Maksimum = 95,83 

Skor Minimum = 37,50 

Rentang (Skor Maksimum- Skor Minimum) = 58,33 

Banyak Kelas (K) = 3 

 

𝑃 =
𝑅

𝐾
=

58,33

3
= 19,44 

Sehingga dapat dibuat tabel seperti berikut: 

No Interval 

Tingkat Kemampuan 

Komunikasi 

Matematika Tulis 

Banyak Siswa  

1 76,38 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 95,83 Tinggi 
4 siswa (S01, S02, S03, 

S04) 

2 56,94 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 76,38 Sedang 
4 siswa (S05, S06, S07, 

S08) 

3 37,5 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 56,94 Rendah 1 siswa (S09) 
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LAMPIRAN S 

Perhitungan Panjang Kelas Untuk Tabel Kemampuan Komunikasi 

Matematika Lisan Siswa 

 

Panjang Kelas (P) 

Skor Maksimum = 83,33 

Skor Minimum = 20,83 

Rentang (Skor Maksimum- Skor Minimum) = 62,5 

Banyak Kelas (K) = 3 

 

𝑃 =
𝑅

𝐾
=

62,5

3
= 20,83 

Sehingga dapat dibuat tabel seperti berikut: 

No Interval 

Tingkat Kemampuan 

Komunikasi 

Matematika Lisan 

Banyak Siswa 

1 62,49 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 83,33 Tinggi 3 siswa (S01, S02, S05) 

2 41,66 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 62,49 Sedang 3 siswa (S03, S04, S07) 

3 20,83 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 41,66 Rendah 3 siswa (S06, S08, S09) 
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LAMPIRAN T 

Perhitungan Panjang Kelas Untuk Tabel Kemampuan Komunikasi 

Matematis Siswa 

 

Panjang Kelas (P) 

Skor Maksimum = 90 

Skor Minimum = 35 

Rentang (Skor Maksimum- Skor Minimum) = 55 

Banyak Kelas (K) = 3 

 

𝑃 =
𝑅

𝐾
=

55

3
= 18,33 

Sehingga dapat dibuat tabel seperti berikut: 

No Interval 

Tingkat Kemampuan 

Komunikasi 

Matematika 

Banyak Siswa 

1 72,33 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 90 Tinggi 
4 siswa (S01, S02, S04, 

S05) 

2 53,33 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 72,33 Sedang 2 siswa (S03, S07) 

3 35 ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 53,33 Rendah 3 siswa (S06, S08, S09 
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LAMPIRAN U 

Hasil Analisis Kemampuan Komunikasi Matematika Tulis Siswa 

No 
Kode 

Siswa 

Tingkat 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematika Tulis 

Indikator Kemampuan Komunikasi  

Matematika Tulis 
Kesimpulan 

Mengekspresikan 

ide-ide matematis  

Memahami ide-

ide matematis 

Menggunakan istilah 

dan notasi matematis 

1. S01 Tinggi √ √ √ 

S01 mampu mengekspresikan dan 

memahami ide-ide matematis serta 

menggunakan istilah/notasi matematis 

dengan benar. 

2. S02 Tinggi √ √ √ 

S02 mampu mengekspresikan dan 

memahami ide-ide matematis serta 

menggunakan istilah/notasi matematis 

dengan benar. 

3. S03 Tinggi − √ √ 
S03 mampu memahami ide-ide 

matematis dan menggunakan 

istilah/notasi matematis dengan benar. 

4. S04 Tinggi √ √ √ 

S04 mampu mengekspresikan ide-ide 

matematis dengan benar walaupun 

belum lengkap dan memahami ide-ide 

matematis serta menggunakan 

istilah/notasi matematis dengan benar. 

5. S05 Sedang − √ √ 
S05 mampu memahami ide-ide 

matematis dan menggunakan 

istilah/notasi matematis dengan benar. 
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No 
Kode 

Siswa 

Tingkat 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematika Tulis 

Indikator Kemampuan Komunikasi  

Matematika Tulis 
Kesimpulan 

Mengekspresikan 

ide-ide matematis  

Memahami ide-

ide matematis 

Menggunakan istilah 

dan notasi matematis 

6. S06 Sedang − √ √ 

S06 mampu memahami ide-ide 

matematis walaupun masih ada 

kesalahan dan menggunakan istilah/ 

notasi matematis dengan benar. 

7. S07 Sedang − √ √ 

S07 mampu memahami ide-ide 

matematis walaupun masih ada 

kesalahan dan menggunakan istilah/ 

notasi matematis dengan benar. 

8. S08 Sedang − √ √ 

S08 mampu memahami ide-ide 

matematis walaupun masih ada 

kesalahan dan menggunakan istilah/ 

notasi matematis dengan benar. 

9. S09 Rendah − √ − 
S09 mampu memahami ide-ide 

matematis walaupun masih ada 

kesalahan. 
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LAMPIRAN V 

Hasil Analisis Kemampuan Komunikasi Matematika Lisan Siswa 

No 
Kode 

Siswa 

Tingkat 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematika Lisan 

Indikator Kemampuan Komunikasi 

Matematika Lisan 
Kesimpulan 

Mengekspresikan 

ide-ide matematis  

Memahami ide-

ide matematis 

Menggunakan istilah 

dan notasi matematis 

1. S01 Tinggi √ √ √ 

S01 mampu mengekspresikan dan 

memahami ide-ide matematis dengan 

benar dan lancar namun masih 

kesulitan dalam mengkaitkan hubungan 

antara kedua bagun datar. 

2. S02 Tinggi √ √ √ 

S02 mampu mengekspresikan ide-ide 

matematis dan menggunakan 

istilah/notasi matematis dengan benar 

dan lancar namun masih kesulitan 

dalam memahami ide-ide matematis 

3. S03 Sedang √ − √ 

S03 mampu mengekspresikan ide-ide 

matematis dan menggunakan 

istilah/notasi matematis dengan benar 

walaupun belum lengkap. 

4. S04 Sedang √ − √ 

S04 mampu mengekspresikan ide-ide 

matematis dan menggunakan 

istilah/notasi matematis dengan benar 

walaupun belum lengkap. 

5. S05 Tinggi √ √ √ S05 mampu mengekspresikan dan 

memahami ide-ide matematis dengan 
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No 
Kode 

Siswa 

Tingkat 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematika Lisan 

Indikator Kemampuan Komunikasi 

Matematika Lisan 
Kesimpulan 

Mengekspresikan 

ide-ide matematis  

Memahami ide-

ide matematis 

Menggunakan istilah 

dan notasi matematis 

benar dan lancar namun masih 

kesulitan dalam mengkaitkan hubungan 

antara kedua bagun datar. 

6. S06 Rendah − − √ S06 mampu menggunakan istilah/notasi 

matematis walaupun belum lengkap. 

7. S07 Sedang √ √ − 

S07 mampu memahami ide-ide 

matematis dengan benar dan lancar 

serta mampu memahami ide-ide 

matematis dengan benar walaupun 

masih belum lengkap. 

8. S08 Rendah − √ − 
S08 mampu memahami ide-ide 

matematis walaupun masih belum 

lengkap. 

9. S09 Rendah − − √ 
S09 mampu menggunakan istilah/notasi 

matematis walaupun masih belum 

lengkap. 
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LAMPIRAN W 

Hasil validasi dari validator 
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LAMPIRAN X 

Surat Perijinan 
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LAMPIRAN Y 

Balasan dari Sekolah 
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LAMPIRAN Z 

Lembar Revisi 
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