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ABSTRAK

Retha Monica, 2016. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa
Kelas VIII SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta dalam Diskusi Kelompok
pada Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Skripsi. Program Studi
Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi
matematis siswa SMP Kanisius Kalasan kelas VIII dalam diskusi kelompok pada
saat siswa menyelasaikan soal cerita yang berkaitan dengan materi SPLDV
(Sistem Persamaan Linier Dua Variabel). Penelitian ini digolongkan dalam jenis
penelitian deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini siswa kelas VIII
sebanyak 3 orang siswa.
Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari lembar kerja soal diskusi
kelompok yang berupa soal cerita berbentuk uraian, alat rekam, dan pedoman
wawancara. Sebelum digunakan, semua instrumen telah divalidasi dengan uji
pakar. Setelah melalui tahap validasi, dinyatakan bahwa semua instrumen
memenuhi syarat yang ditetapkan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis
yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu kemampuan subjek dalam
menyampaikan argumen serta menganalisis dan mengevaluasi pemikiran
matematis dan strategi orang lain, muncul pada diskusi kelompok dalam
menyelesaikan soal cerita tentang SPLDV (Sistem Persamaan Linier Dua
Variabel). Dalam menyampaikan argumennya siswa sudah cukup aktif dan
antusias, namun hasil jawaban yang diberikan oleh siswa masih banyak yang
kurang tepat. Pada saat diskusi, terjadi interaksi tanya jawab antar subjek. Selain
itu subjek juga saling memberikan evaluasi, tanggapan atau sanggahan terhadap
argumen yang disampaikan subjek lainnya.

Kata kunci: kemampuan komunikasi matematis, sistem persamaan linear dua
variabel (SPLDV)
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ABSTRACT
Retha Monica, 2016. Mathematical Communication Ability of
Students of Grade VIII Kanisius Kalasan Junior High School Yogyakarta in
Group Discussion on Systems of Linear Equations of Two Variables.
Undergraduate Thesis. Mathematics Education Study Program, Department
of Mathematics and Sciences Education, Faculty of Teacher Training and
Education, Sanata Dharma University Yogyakarta.
This study aimed to determine students' mathematical communication
ability of Kanisius Kalasan Junior High School students of Grade VIII in group
discussion when students solved problems relating to the material of SPLDV
(Systems of Linear Equation of Two Variabels).
This research was classified as qualitative descriptive research. The
subjects were three students in grade VIII. Instruments in this study consisted of
worksheets for the groups discussion in the form of story problems (essay type), a
recorder, and an interview guideline. Prior to use, all instruments had been
validated by experts. After going through the validation phase, it was stated that
all instruments met the specified requirements.
The results showed that the ability of mathematical communications
which was the focus in this research, namely the subject's ability to convey the
arguments as well as analyze and evaluate the mathematical thinking and
strategies of others, appeared during the working group discussion about SPLDV
(Systems of Linear Equation of Two Variabels). In presenting the arguments the
students were already quite active and enthusiastic, but many of the answers given
by the students were still not so precise. During the discussion, there were
questions and answers between the subjects. Besides the subjects also gave
evaluations to one another, responses or rejections of the arguments presented by
the other subjects.
Keywords: mathematical communication ability, systems of linear equation of
two variabels (SPLDV)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Manusia adalah

makhluk sosial yang berarti bahwa manusia tidak

dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia lain, oleh karena itu
manusia selalu berkomunikasi dengan sesamanya baik dalam bentuk lisan
ataupun tulisan. Komunikasi adalah sarana yang paling vital bagi setiap
manusia

untuk

mengerti dirinya

memahami lingkungannya

sendiri,

(Siahaan,

2000).

mengerti orang

lain,

dan

Komunikasi adalah suatu

proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima pesan.
Komunikasi

dapat

berupa

komunikasi

lisan

dan

tulisan,

komunikasi lisan secara langsung adalah komunikasi yang dilakukan oleh
dua orang atau lebih yang saling bertatap muka secara langsung dan tidak
ada jarak atau peralatan yang membatasi mereka, sedangkan komunkasi
lisan yang tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan dengan
peralatan alat seperti telepon, handphone dan lain sebagainya karena
adanya jarak dengan si pembicara dengan lawan bicara, dan komunikasi
tulisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan tulisan
tanpa adanya pembicaraan secara langsung dengan menggunakan bahasa
yang singkat, jelas, dan dapat dimengerti oleh penerima.
Proses komunikasi terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan
manusia baik disadari ataupun tidak disadari (Siahaan, 2000). Komunikasi
turut berperan aktif dalam bidang perdagangan, pembangunan , pertanian,

1
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perikanan, dan berbagai macam aspek kehidupan manusia yang lain tidak
terkecuali pendidikan. Di dalam bukunya komunikasi pemahaman dan
penerapannya

Siahaan

menyebutkan

bahwa

komunikasi

sangat

menentukan maju mundurnya nilai-nilai pendidikan, nilai pembangunan
yang menyangkut nilai moral serta nilai materialnya. Komunikasi tidak
dapat dilepaskan dari dunia pendidikan, dengan komunikasi pendidikan
dapat berkembang pesat. Semua kegiatan dalam pendidikan hampir selalu
melibatkan komunikasi, jika tidak ada komunikasi bagaimanakah seorang
guru dapat memberikan pendidikan bagi siswanya. Seorang guru dapat
memberikan pendidikan moral, akhlak mulia dan budi pekerti yang baik
kepada siswanya dengan menggunakan komunikasi, semua mata pelajaran
baik sejarah, kewarganegaraan, fisika, biologi, bahkan matematika juga
menggunakan komunikasi.
Matematika adalah salah satu pelajaran yang berkaitan erat dengan
kehidupan sehari-hari, di dalam matematika juga terjadi komunikasi dalam
berbagai bentuk. Komunikasi pada bidang matematika khususnya yang
terjadi

dalam

proses

pembelajaran

disebut

komunikasi

matematis.

Komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan siswa
dalam menyampaikan sesuatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog
atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, di mana terjadi
pengalihan pesan baik secara lisan ataupun tulisan. Pesan yang dialihkan
berisi tentang materi matematika yang dipelajari siswa, misalnya berupa
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konsep, rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah. Pihak yang
terlibat dalam peristiwa komunikasi di dalam kelas adalah guru dan siswa.
Di dalam standar NCTM terdapat standar kemampuan komunikasi
yang menjadi salah satu standar utama dalam pembelajaran matematika
selain keempat standar yang lain yaitu

kemampuan pemecahan masalah,

kemampuan

penalaran,

representasi.

koneksi,

kemampuan

dan

kemampuan

Selain itu di dalam tujuan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan 2006 (KTSP 2006) juga dirumuskan bahwa mata pelajaran
matematika

bertujuan

agar

siswa

memiliki

kemampuan

mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media
lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, selain itu di dalam
Pedoman Khusus Pengembangan Penilaian Matematika kurikulum 2006
dicantumkan
metematika

karakteristik
sebagai alat

matematika

yang

berkomunikasi.

salah

Pemerintah

satunya

adalah

Indonesia telah

merumuskan komunikasi matematis sebagai salah satu kemampuan dasar
yang perlu dimiliki siswa baik untuk tingkat SD, SMP, ataupun SMA.
Terdapat dua alasan mengapa pembelajaran matematika terfokus
pada komunikasi, yang pertama matematika pada dasarnya adalah suatu
bahasa,

kedua

merupakan

matematika

aktivitas

dan

belajar

sosial (Umar,

matematis

2012).

dalam batinnya

Kemampuan

komunikasi

matematis penting untuk ditumbuh kembangkan seperti pendapat Baroody
(dikutip dalam Umar, 2012) yang mengungkapkan bahwa pembelajaran
harus dapat membantu siswa mengomunikasikan ide matematika melalui
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lima aspek komunikasi yaitu representing, listening, reading, discussing,
dan writing. Selain itu diungkapkan bahwa salah satu fungsi pelajaran
matematika
praktis,

adalah

sistematis,

komunikasi

sebagai cara
dan efisien.

matematis

perlu

mengomunikasikan

gagasan secara

Dalam NCTM diungkapkan bahwa

menjadi perhatian

dalam pembelajaran

matematika karena melalui komunikasi siswa dapat mengorganisasikan
dan

mengkonsolidasi

mengeksplor

ide-ide

berpikir
matematika.

matematikanya
Oleh

karena

dan
itulah

siswa

dapat

kemampuan

komunikasi matematis sangat penting untuk dikuasai oleh siswa.
Komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus
dikuasai oleh siswa, namun pada kenyataannya masih banyak siswa yang
kesulitan dalam mengomunikasikan gagasan atau idenya baik secara lisan
ataupun tulisan. Kemampuan komunikasi matematis siswa masih perlu
untuk ditingkatkan lagi, banyak cara yang telah dilakukan dalam usaha
untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dengan
menggunakan berbagai macam model pembelajaran, salah satunya dengan
diskusi. Di dalam diskusi kelompok siswa mendapatan kesampatan yang
lebih besar untuk mengungkapkan pendapatnya, dengan kegiatan diskusi
siswa tidak hanya fokus pada guru namun terjadi juga pertukaran
pemikiran/ide

di

antara

siswa

sehingga

dapat

membantu

untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di SMP Kanisius Kalasan,
pembelajaran matematika di kelas VIII lebih didominasi oleh guru.
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Pembelajaran lebih banyak dilakukan secara klasikal, tetapi ada kalanya
guru juga memberikan pembelajaran dengan menggunakan metode lain
seperti diskusi kelompok. Pada saat diskusi kelompok masih banyak siswa
yang kurang antusias dalam kegiatan diskusi, sehingga diskusi kelompok
kurang efektif.
Berdasarkan wawancara dengan siswa meraka berpendapat bahwa
kegiatan diskusi kurang efektif, karena masih banyak siswa lain yang tidak
ikut berdiskusi dan masih banyak siswa yang lebih memilih pembelajaran
secara klasikal dan lebih didominasi oleh guru. Dengan pembelajaran yang
lebih terpusat pada guru mengakibatkan siswa kurang mendapatkan
kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, sehingga kemampuan
komunikasi matematis siswa kurang dapat berkembang. Komunikasi
matematis sangat penting untuk dikuasai oleh siswa. Oleh karena itu dalam
penelitian

ini,

peneliti tertarik

untuk

meneliti bagaimana

komunikasi

matematis yang terjadi pada saat kegiatan diskusi kelompok. Materi yang
akan digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Persamaan Linier Dua
Variabel (SPLDV), materi ini dipilih karena terdapat banyak model soal
yang dapat dibuat dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan
kehidupan

sehari-hari

sehingga

komunikasi matematis siswa.

dapat

lebih

mengasah

kemampuan
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B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah
yang akan diteliti adalah :
Bagaimana

kemampuan

komunikasi

matematis

siswa

SMP

Kanisius Kalasan kelas VIII dalam diskusi kelompok pada saat siswa
menyelasaikan soal cerita yang berkaitan dengan materi SPLDV (Sistem
Persamaan Linier Dua Variabel).
C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan

dari

penelitian

ini

adalah

untuk

mendeskripsikan

kemampuan komunikasi matematis siswa SMP Kanisius Kalasan kelas
VIII dalam diskusi kelompok pada saat siswa menyelasaikan soal cerita
yang berkaitan dengan materi SPLDV (Sistem Persamaan Linier Dua
Variabel).
D. BATASAN MASALAH
Ruang

lingkup

penelitian

ini adalah

kemampuan

komunikasi

matematis siswa SMP Kanisius Kalasan kelas VIII dalam diskusi
kelompok ketika menyelesakan soal cerita yang berkaitan dengan materi
SPLDV
E. BATASAN ISTILAH
Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, maka penulis merasa perlu
memberi batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini :
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1. Matematika
Matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan
prosedur

oprasional

yang

digunakan

dalam

penyelesaian

masalah

bilangan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dalam
pembelajaran matematika

2. Komunikasi matematis
Komunikasi matematis menurut NCTM adalah kemampuan siswa
dalam menjelaskan suatu algoritma dan cara unik untuk pemecahan
masalah, kemampuan siswa mengkonstruksikan dan menjelaskan sajian
fenomena dunia nyata secara grafis, kata-kata/kalimat, persamaan, tabel
dan sajian secara fisik atau kemampuan siswa memberikan dugaan tentang
gambar-gambar geometri
Komunikasi

matematis

merupakan

kemampuan

siswa

untuk

menyampaikan gagasannya dalam bidang matematika baik secara lisan
atau non lisan.

3. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)
Dalam penelitian ini materi yang digunakan adalah SPLDV.
SPLDV adalah sebuah kesatuan dari beberapa PLDV yang sejenis, yaitu
PLDV yang memiliki variabel yang sama
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F. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat penelitian akan lebih bermakna jika penelitian tersebut tidak
hanya memberikan manfaat bagi satu komponen saja, peneliti mengharapkan
bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Manfaat yang
diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi peneliti
Sebagai calon guru peneliti dapat menjadikan penelitian ini sebagai
dasar pengetahuan tentang komunikasi matematis. Sehingga peneliti dapat
menentukan tindakan yang tepat saat menjadi seorang guru dan di
kemudian

hari

penelitian

ini

dapat

dimanfaatkan

sebagai

bahan

pengetahuan.
2. Bagi Guru
Dapat menjadi bahan masukan bagi para guru khususnya
mengenai

komunikasi

matematis.

Diharapkan

dengan

mengetahui

kemampuan komunikasi matematis siswa, guru dapat menemukan
metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan
komunikasi matematis siswa.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Komunikasi
Komunikasi sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita
sehari-hari

khususnya

dalam

berinteraksi

dengan

sesama

manusia.

Komunikasi adalah salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia,
dengan komunikasi manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya baik
secara langsung melalui percakapan atau tidak langsung. Komunikasi
adalah sarana vital untuk mengerti diri sendiri, untuk mengerti orang lain,
untuk memahami apa yang dibutuhkannya dan apa yang dibutuhkan orang
lain, apa pemahaman kita dan apa pemahaman sesama (Siahaan, 2000).
Siahaan (2000) dalam bukunya yang berjudul komunikasi pemahaman dan
penerapannya menuliskan beberapa pendapat ahli tentang pengertian atau
definisi dari komunikasi :
1.

Carl I. Hovland dan buku Social Communication menjelaskan
komunikasi

adalah

proses

bilamana

seorang

individu(komunikator) mengoper stimulan (biasanya lambang
kata-kata)

untuk

merobah

tingkah

laku

individu

lainnya

(komunikan)(communication is the process by which an
individual (the communicator ) transmits stimuli (usually
verbal symbols) to modify the behavior of other individuals
communicant ).

9
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2.

Wilbur Schramm dalam uraiannya mengatakan komunikasi
berasal dari bahasa latin, yaitu kata communion atau common.
Bilamana

kita

mengadakan

komunikasi

itu

berarti

kita

mencoba membagikan informasi agar sipenerima maupun si
pengirim sepaham atas suatu pesan tertentu. Jadi esensi
komunikasi itu ialah menemukan dan memadukan si penerima
dan si pengirim atas isi pesan yang khusus.
Selain itu di dalam buku pengantar ilmu komunikasi

Wiryanto

juga mencantumkan beberapa pengertian atau definisi dari komunikasi,
diantaranya adalah sebagai berikut (Wiryanto, 2006) :
1.

Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid menyatakan bahwa
komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih
membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu
sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang
mendalam.

2.

Shannon dan Weaver menggambarkan bahwa komunikasi
adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi
satu sama lain, sengaja atau tidak disengaja dan tidak terbatas
pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi
muka, lukisan, seni dan teknologi.

Didalam Ensiklopedi Kebahasaan Indonesia juga dijelaskan bahwa,
penyampaian amanat dari sumber atau pengirim kepenerima melalui
sebuah saluran. Suatu konsep yang mendasari didalam studi tentang
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perilaku, apakah melalui manusia, hewan atau mesin yang bertindak
sebagai suatu kerangka acuan bagi konsep bahasa. Komunikasi mengacu
pada penstramisian informasi (suatu pesan) antara suatu sumber dan suatu
penerima,

yang

menggunakan

suatu

sistem pensinyalan.

Sedangkan

didalam kamus besar bahasa Indonesia komunikasi adalah pengiriman dan
penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang
tepat sehingga dipahami apa yang dimaksud ; hubungan ; kontak.
Berdasarkan

beberapa

pengertian

komunikasi di atas dapat

disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan
dari sumber kepada penerima pesan. Komunikasi dapat dilakukan secara
lisan (verbal) seperti percakapan yang dapat dimengerti oleh kedua belah
pihak, dan secara non lisan (non verbal)bisa berupa tulisan, gerak-gerik
tubuh,mimik wajah, menunjukan sikap tertentu dan lain-lain.
Untuk

terjadinya

suatu

proses

komunikasi

akan

dikatakan

berlangsung jika terdapat empat aspek komunikasi yaitu komunikator,
pesan,

media,

dan

komunikan.

Komunikator

adalah

orang

yang

menyampaikan pesan, pesan adalah objek atau isi yang dikomunikasikan,
media adalah suatu alat perantara sehingga pesan yang dikirim atau
disampaikan oleh pihak yang satu kepihak yang lain sehingga dapat
diterima,

sedangkan komunikan adalah pihak yang menerima pesan

(Bistari, 2010). Stephen menyebutkan setidaknya kita harus menguasai
empat jenis keterampilan dasar berkomunikasi, yaitu menulis, membaca
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(bahasa

tulisan),

dan

mendengar,

serta

berbicara

(bahasa

lisan)

(Komariyatiningsih, 2012)
Peran komunikasi dalam pembelajaran matematika adalah sebagai
alat atau sebagai perantara terjadinya suatu proses penyampaian pesan
tentang matematika kepada penerima pesan dalam hal ini ialah siswa.
Menurut Huinker dan Laughlinmengungkapkan bahwa salah satu tujuan
yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika adalah memberikan
kesempatan

seluas-luasnya

mengembangkan

dan

kepada

para

mengintegrasikan

peserta

keterampilan

didik

untuk

berkomunikasi

(Bistari, 2010). Terdapat banyak cara untuk mengembangkan keterampilan
komunikasi tersebut yaitu melalui lisan dan tulisan, modeling, gambar
serta mempresentasikan apa yang dipelajari.
Menurut Baroody (dalam Asikin, 2013) sedikitnya ada dua alasan
penting yang menjadikan komunikasi dalam pembelajaran metamatika
perlu menjadi fokus perhatian yaitu (i) mathematicsas languages;
matematika tidak hanya sekedar alat bantu berpikir, alat untuk menemukan
pola, atau menyelesaikan masalah namun matematika juga “an invaluable
tool for communicating a variety of ideas clearly, precisely, and
succinctly” dan (ii)mathematics learning as social activity; sebagai
aktivitas sosial dalam pembelajaran matematika, interaksi antar siswa,
seperti juga komunikasi guru siswa merupakan bagian penting untuk
“nurturing

children’s

diungkapkan Clark

mathematical potential”.

Sebagaimana yang

(dalam asikin, 2013) mengenai peranan penting
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komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika, yaitu berperan
sebagai :
1. Alat untuk mengeksploitasi ide matematika dan membantu
kemampuan siswa dan melihat berbagai keterkaitan materi
matematika.
2. Alat

untuk

mengukur

pertumbuhan

pemahaman

dan

merefleksikan pemahaman matematika pada siswa.
3. Alat

untuk

mengorganisasikan

dan

mengkonsolidasikan

pemikiran matematika siswa.
4. Alat

untuk

pengembangan
menumbuhkan

mengkonstruksikan
pemecahan
rasa

pengetahuan

masalah,

percaya

matematika,

peningkatan penalaran,

diri,

serta

peningkatan

keterampilan sosial.
Dengan berkomunikasi secara matematis peserta didik dapat
mengemukakan ide dan gagasannya mengenai matematika.

B. Belajar dan Pembelajaran Matematika
Belajar
pengetahuan,

adalah

suatu

aktivitas

proses

untuk

memperoleh

meningkatkan, keterampilan, memperbaiki prilaku, sikap,

dan mengokohkan kepribadiaan (Suyono,2011). Harold Spears(Siregar,
2011) mengemukakan pengertian belajar,

menurutnya belajar adalah

mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu pada dirinya sendiri
mendengar,

dan mengikuti aturan,

sedangkan Gagne mengemukakan
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definisi belajar yaitu suatu perubahan perilaku yang relatif menetap yang
dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang
bertujuan/direncanakan.
Berikut ini adalah ciri-ciri belajar yang dikemukakan oleh Siregar
dan Nara dalam bukunya Teori Belajar dan Pembelajaran, yaitu sebagai
berikut :
a. Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah
laku

tersebut

bersifat pengetahuan (kognitif),

keterampilan

(psikomotorik), maupun nilai dan sikap (afektif).
b. Perubahan

itu

tidak

berlangsung

sesaat

saja,

melainkan

menetap atau dapat disimpan.
c. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan
usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan.
d. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan
fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau
pengaruh obat-obatan.
Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk
mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadiankejadian ekstrim yang berperanan terhadap rangkaian kejadian-kejadian
intern yang berlangsung dialami siswa. Miarso (Siregar, 2011) menyatakan
pengertian dari pembelajaran yaitu usaha pendidikan yang dilaksakan
secara sengaja, dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu
sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali.
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Berdasarkan

beberapa

pengertian

pembelajaran

yang

telah

dikemukakan, berikut adalah ciri-ciri dari pembelajaran (Siregar, 2011):
a. Merupakan upaya sadar dan disengaja.
b. Pembelajaran harus membuat siswa belajar.
c. Tujuan

harus

ditetapkan

terlebih

dahulu

sebelum proses

dilaksanakan.
d. Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun
hasilnya.
Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar
matematika adalah sebuah proses perubahan tingkah laku yang berkaitan
dengan

matematika,

yang

berlangsung

dalam

interaksi

dengan

lingkungannya yang bersifat relatif menetap. Sedangkan pembelajaran
matematika adalah suatu proses pemberian masalah kepada siswa yang
berkaitan dengan matematika yang sudah dirancang sedemikian hingga
siswa dapat aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri sehingga
tercapai tujuan yang telah ditentukan.

C. Komunikasi Matematis
a. Pengertian komunikasi matematis
Matematika diartikan sebagai sebuah bahasa yang universal, hal ini
dikarenakan didalam matematika termuat berbagai macam simbolsimbol yang dapat dimengerti oleh semua orang di setiap negara.
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Dantzig menyebutkan bahwa matematika dapat disebut sebagai bahasa
sains (language of science) (Jacob, 2002).
Dalam proses pembelajaran akan selalu terjadi suatu peristiwa
saling berhubungan atau komunikasi antara pemberi pesan (guru) yang
memiliki sejumlah unsur dan pesan yang ingin disampaikan, serta cara
menyampaikan pesan kepada siswa sebagai penerima pesan. Dalam
konteks pembelajaran matematika yang berpusat pada siswa, pemberi
pesan tidak terbatas oleh guru saja melainkan dapat dilakukan oleh
siswa maupun media lain, sedangkan unsur dan pesan yang dimaksud
adalah konsep-konsep matematika, dan cara menyampaikan pesan
dapat dilakukan baik melalui lisan maupun tulisan (Susanto, 2013).
Di dalam kegiatan belajar mengajar yang terjadi di ruang kelas
terdapat interaksi berupa komunikasi baik antara guru dengan siswa
ataupun

siswa

komunikasi

yang

dengan

siswa,

terjadi disebut

Komunikasi matematis

merupakan

dalam

pembelajaran

matematika

sebagai komunikasi matematis.
kemampuan siswa dalam hal

menjelaskan algoritma dan cara unik untuk pemecahan masalah,
kemampuan siswa mengkonstruksi dan menjelaskan sajian fenomena
dunia nyata secara grafis, kata-kata/kalimat, persamaan, tabel dan
sajian secara fisik atau kemampuan siswa memberikan dugaan tentang
gambar-gambar geometri (Jazuli, 2009).
Komunikasi matematika mencakup komunikasi tertulis maupun
lisan atau verbal. Komunikasi tertulis dapat berupa penggunaan kata-
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kata, gambar, tabel, dan sebagainya yang menggambarkan proses
berpikir

siswa.

pemecahan

Komunikasi

masalah

tertulis

atau

juga

pembuktian

dapat

berupa

uraian

matematika

yang

menggambarkan kemampuan siswa dalam mengorganisasi berbagai
konsep untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan komunikasi lisan
dapat berupa pengungkapan dan penjelasan verbal suatu gagasan
matematika. Komunikasi lisan dapat terjadi melalui interaksi antar
siswa misalnya dalam pembelajaran dengan seting diskusi kelompok
(Komariyatiningsih, 2012)
Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses
pembelajaran

matematika,

mengungkapkan
matematika,

ide

dengan

komunikasi

siswa

dapat

mengenai

suatu

konsep

pertanyaan tentang matematika,

menulis,

atau

mengajukan

gagasannya

berbicara, menggambar tentang matematika seperti yang diungkapkan
Kusumah (Jazuli, 2009) melalui komunikasi ide matematika dapat
dieksploitasi dalam berbagai perspektif, cara berfikir siswa dapat
dipertajam, pertumbuhan pemahaman dapat diukur, pemikiran siswa
dapat dikonsolidasikan dan diorganisir, pengetahuan matematika dan
pengembangan masalah siswa dapat ditingkatkan, dan komunikasi
dapat dibentuk.
Kemampuan komunikasi matematis siswa penting dimiliki oleh
setiap siswa dengan beberapaalasan mendasar (Susanto, 2013), yaitu :
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1. Kemampuan komunikasi matematis

menjadikekuatan sentral

bagi siswa dalam merumuskan konsep dan strategi
2. Kemampuan

komunikasi

matematis

sebagai

modal

keberhasilan bagi siswaterhadap pendeatan dan penyelesaian
dalam eksplorasi dan investigasi mateatika
3. Kemampuan komunikasi matematis sebagai wadah bagi siswa
dalam berkomunikasi dengan temannya untuk memperoleh
infirmasi, berbagi pikiran.
Kemampuan komunikasi matematis siswa dapat dilihat melalui
beberapa

criteria,

berikut

ini

adalah

kriteria-kriteria

kemampuan

komunikasi matematis berdasarkan beberapa pendapat, salah satunya
adalah criteria yang dirumuskan oleh NCTM (National Council of
Teachers of Mathematics). Dalam NCTM (1998) dirumuskan beberapa
kriteria, sebagai berikut :
1. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui
lisan,

tulisan,

dan

mendemonstrasikannya

serta

menggambarkannya secara visual
2. Kemampuan

memahami,

menginterpretasikan,

dan

mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan maupun
dalam bentuk visual lainya
3. Kemampuan menggunakan istilah, notasi matematika dan
struktur-strukturnya

untuk

menyajikan

menggambarkan hubungan dan model situasi.

ide,
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Sedangkan dalam NCTM (2000) dirumuskan empat kriteria, yaitu sebagai
berikut :
1. Organize and consolidate their mathematical thinking
though

communication

(mengatur

menggabungkan/mengkonsolidasi

pemikiran

dan
matematika

mereka melalui komunikasi)
Siswa memperoleh pengetahuan baru ketika mereka
menyampaikan metode mereka dalam pemecahan masalah,
ketika mereka menyuguhkan alasan mereka kepada siswa
lain atau guru, atau ketika mereka merumuskan pertanyaan
tentang sesuatu yang membingungkan. Komunikasi dapat
membantu siswa untuk mempelajari konsep matematika
yang baru saat mereka berada dalam sebuah situasi,
menggambar,

memberikan

penjelasan,

menggunakan

diagram, menulis dan menggunakan simbol matematika.
Menulis

dalam

matematika

mengkonsolidasikan
mereka

untuk

juga

dapat

membantu

pemikiran mereka karena menuntut

merefleksikan

mengklarifikasi pemikiran

pekerjaan

mereka

mereka

dan

tentang ide tersebut

dalam mengembangkan pembelajaran.

2. Communicate their mathematical thingking coherently and
clearly to peers, teachers, and others ( menyampaikan
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pemikiran matematika mereka secara koheren dan jelas
kepada kawan sebaya, guru, dan orang lain)
3. Analyze and evaluate the mathematical thingking and
strategies of others (menganalisa dan menilai pemikiran
matematika dan strategi dari orang lain)
Dalam proses penyelesaian masalah dengan siswa
lain,siswa

akan

mendapatkan

beberapa

keuntungan.

Terkadang siswa yang hanya mempunyai satu jalan dalam
penyelsaian

mendapatkan

keuntungan

dari

siswa

pemahaman siswa lain, dimana memungkinkan siswa untuk
menemukan aspek yang berbeda dari permasalahan. Siswa
harus belajar mempertanyakan dan memeriksa pemikiran
dari

orang

lain

dengan

tujuan

untuk

menjelaskan

perkembangan sebuah ide.
4. Use the language of mathematics to express mathematical
ideas precisely (menggunakan bahasa matematika untuk
mengekspresikan ide matematika dengan tepat)
Siswa

mulai

menyampaikan

pemahaman

matematika mereka dengan menggunakan bahasa seharihari. Hal ini memberikan dasar untuk membangun koneksi
kedalam bahasa metematika. Pengamatan ini merupakan
fondasi untuk memahami konsep dari difinisi matematika.
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Sumarmo juga merumuskan beberapa kriteria untuk melihat kemampuan
komunikasi matematis siswa, sebagai berikut (Susanto, 2013) :
1. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram kedalam
ide matematika
2. Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematis secara lisan atau
tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar
3. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol
matematika
4. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika
5. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika
tertulis, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan
definisi dan generalisasi
6. Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika
yang telah dipelajari
Dari kriteria-kriteria kemampuan komunikasi matematis dapat dielaborasi
atau diuraikan menjadi aspek-aspek komunikasi, sebagai berikut (Susanto,
2013) :
1. Representasi
Diartikan sebagai bentuk baru dari hasil translasi suatu masalah
atau ide, atau translasi suatu diagram dari model fisik kedalam simbol
atau

kata-kata.

Misalnya,

bentuk

perkalian

kedalam

model

konkret,suatu diagram kedalam bentuk simbol. Representasi dapat
membantu anak menjelaskan konsep atau ide dan memudahkan anak
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mendapatkan startegi pemecahan.

Selain itu,

dapat meningkatkan

fleksibilitas dalam menjawab soal matematika.
2. Mendengar
Dalam proses diskusi aspek mendengar salah satu aspek yang
sangat penting. Kemampuan siswa dalam memberikan pendapat atau
komentar sangat terkait dengan kemampuan mendengarkan, terutama
menyimak, topik-topik utama atau konsep esensial yang didiskusikan.
Siswa

sebaiknya

mendengakan

dengan

hati-hati

manakala

ada

pertanyaan dan komentar dari temannya. Mendengar secara hati-hati
terhadappernyataan teman dalam suatu grup juga dapat membantu
siswa

mengonstruksi lebih

lengkap

pengetahuan

matematika

dan

mengatur strategi jawaban yang lebih efektif
3. Membaca
Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang kompleks,
karena didalamnya terkait aspek mengingat, memahami, membandikan,
menemukan,

menganalisis,

mengorganisasikan,

dan

akhirnya

menerapkan apa yang terkandung dalam bacaan.
4. Diskusi
Merupakan sarana bagi seseorang untuk menggungkapkan dan
merefleksikan

pikiran-pikirannya

berkaitan

dengan

materi

yang

diajarkan. Aktivitassiswa dalam diskusi tidak hanya meningkatkan daya
tarik antara partisipan tetapi juga dapat meningkatkan cara berpikir
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kritis. Dengan diskusi ini memungkinkan proses pembelajaran akan
lebih mudah dipahami. Kelebihan lain dari diskusi antara lain :
a. Dapat

mempercepat

pemahaman

materi

pembelajaran

dan

kemahiran menggunakan strategi.
b. Membantu siswa mengonstruksi pemahaman matematis.
c. Menginformasikan bahwa para ahli matematika biasanya tidak
menyelesaikan

masalah

sendiri-sendiri

tetapi

membangun

ide

bersama pakar lainya dalam satu tim.
d. Membuatsiswa menganalisis dan memecahkan masalah secara
bijak
5. Menulis
Kegiatan yang dilakukan dengan sadar untuk mengungkapkan dan
merefleksikan pikiran, dipandang sebagai proses berpikir keras yang
dituangkan di atas kertas. Menulis adalah alat yang bermafaat dari
berpikir karena siswa memperoleh pengalaman matematika sebagai
suatu aktivitas yang kreatif. Manulis dapat meningkatkan taraf berpikir
siswa kearah yang lebih tinggi

Komunikasi matematis juga berperan penting dalam proses pembelajaran. Berikut
ini peran komunikasi matematis (Susanto, 2013) :
1. Dengan komunikasi,ide matematika dapat dieksploitasi dalam berbagai
perspektif, membantu mempertajam cara perpikir siswa, dan mempertajam
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kemampuan-kemampuan siswa dalam melihat berbagai kaitan materi
matematika
2. Komunikasi

alat

untuk

mengukur

kemampuan

pemahaman

dan

merefleksikan pemahaman mateatika siswa
3. Melalui

komunikasi,

siswa

dapat

mengorganisasikan

dan

mengonsolidasikan pemikiran matematika mereka
4. Komunikasi antar siswadalam pembelajaran matematika sangat penting
untuk

pengkonstruksian

pengetahuan

matematika,

pengembangan

kemampuan pemecahan masalah, peningkatan penalaran, menumbuhkan
rasa percaya diri, serta peningkatan keterampilan sosial
5. Menulis dan berkomunikasi dapat menjadi alat yang sangat bermakna
untuk membentuk komunitas matematika yang inklusif
Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan pada saat kegiatan diskusi
kelompok. Peneliti mengamati interaksi yang terjadi antara setiap siswa, oleh
karena itu penelitian akan lebih difokuskan kepada kemampuan komunikasi
matematis siswa dalam menyampaikan argumennya dan menanggapi argumen
orang atau siswa yang lain. Berikut indikator yang akan digunakan dalam
penelitian ini :
1. Dapat mongomunikasikan ide atau argumen dengan jelas
Maksudnya siswa dapat menyampaikan argumennya terhadap suatu
permasalahan matematika kepada orang lain dengan jelas. Misalnya siswa
mengungkapakan pendapatnya dalam mengubah soal cerita kedalam bentuk
persamaan,

mengungkapakan

cara

penyelesaian

SPLDV

dengan
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menggunakan metode yang tepat. Dalam menyampaikan pendapatnya siswa
dapat menggunakan gambar, diagram untuk membantu dalam meperjelas
maksud dari argumennya.
2. Dapat menganalisa dan mengevaluasi pemikiran matematika dan strategi
orang lain
Maksudnya siswa dapat menganalisis argumen yang disampaikan oleh
siswa lain apakah argumen yang diberikan benar atau salah. Selanjutnya
siswa dapat meberikan evaluasi atau membenarkan jika argumen yang
disampaikan siswa lain kurang tepat. Dalam merespon pesan yang diterima
siswa dapat memberikan pertanyaan kepada siswa yang lain atau guru jika
mendapatkan pesan atau argumen yang kurang jelas.

D. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
a. Persamaan Linear Dua Variabel
Persamaan adalah kalimat terbuka (kalimat yang belum dapat
diketahui nilai kebenarannya)

yang menyatakan hubungan “sama

dengan (“=”)” (Wagiyo, 2008).
Persamaan linear dua variabel atau yang disingkat PLDV adalah
persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan masing-masing
variabel berpangkat satu (Agus, 2008). Jika PLDV digambarkan dalam
bentuk grafik, maka akan terbentuk sebuah grafik garis lurus (linear).
Misalnya terdapat beberapa bentuk persamaan sebagai berikut :
2x + 3y = 14
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p + q + 3 = 10
4a + 5b = b + 7
Persamaan – persamaan diatas memiliki dua variabel yang belum
diketahui nilainya dengan derajat tiap veriabelnya satu , persamaan
inilah yang dimaksud dengan persamaan linar dua variabel (PLDV).
Persamaan linear dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk ax + by
= c dengan a, b, c

R dan a, b ≠ 0, dan x, y adalah variabel (Rahaju,

2008).

b. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
Sistem persamaan linear dua variabel atau yang sering disingkat
SPLDV adalah sebuah kesatuan dari beberapa PLDV yang sejenis,
yaitu PLDV yang memiliki variabel yang sama.
Apabila terdapat dua persamaan linear dua variabel yang berbentuk
ax + by = c dan dx + ey = f atau dapat ditulis
{
maka dikatakan dua persamaan tersebut membentuk sistem persamaan
linear dua variabel(Rahaju,

2008).

Grafik

kedua persamaan ini

merupakan garis lurus yang disebut l1 dan l2. Karena suatu titik (x,y)
terletak pada garis tersebut jika dan hanya jika bilangan x dan y
memenuhi persamaan garis lurus tersebut, maka solusi-solusi dari
sistem persamaan tersebut bersesuaian dengan titik-titik perpotongan l1
dan l2 . Terdapat tiga kemungkinan penyelesaian (Howard, 2000) :
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1. Garis l1 dan l2 mungkin sejajar, yang berarti kedua garis tidak
berpotongan dan sebagai konsekuensinya sistem tidak memiliki
solusi.
2. Garis l1 dan l2 mungkin berpotongan hanya pada satu titik, yang
berati sistem hanya memiliki tepat satu solusi.
3. Garis l1 dan l2 saling berhimpitan, yang berarti jumlah titik
potongnya tak terhingga dan sebagai konsekuensinya terdapat
takterhingga banyaknya solusi untuk sistem tersebut.
Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dapat
dilakukan dengan metode grafik, eliminasi, substitusi, dan metode
gabungan (Rahaju, 2008).
1. Metode grafik
Pada metode grafik, himpunan penyelesaian dari sistem
persamaan linear dua variabel adalah koordinat titik potong dua
garis tersebut. Jika garis-garisnya tidak berpotongan disatu titik
tertentu

maka

himpunan

penyelesaiannya

adalah

himpunan

kosong.
Contoh penyelesaain SPLDV dengan metode grafik
{
Untuk memudahkan menggambarkan grafik dari x + y = 5 dan x –
y = 1, buatlah terlebih dahulu tabel nilai x dan y yang memenuhi
kedua persamaan tersebut.
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x +y= 5

x –y= 1

x

0

5

X

0

1

y

5

0

Y

-1

0

(x,y)

(0,5)

(5,0)

(x,y)

(0,-1)

(1,0)

Grafik di atas adalah grafik sistem persamaan dari x + y = 5 dan x –
y = 1. Dari grafik tampak bahwa koordinat titik potong kedua garis
adalah (3,2).Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x
+ y = 5 dan x – y = 1 adalah {(3,2)}
2. Metode Eliminasi
Pada

metode

eliminasi,

untuk

menentukan

himpunan

penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, caranya
adalah dengan menghilangkan (mengeliminasi) salah satu variabel
dari sistem persamaan tersebut, jika variabelnya x dan y, untuk
menemukan variabel x kita harus mengeliminasi variabel y terlebih
dahulu, atau sebaliknya.
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Contoh penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi
{

Langkah I (eliminasi variabel y)
Untuk mengeliminasi variabel y, koefisien y harus sama, sehingga
persamaan persamaan 2x + 3y = 6 dikalikan 1 dan persamaan x – y
= 3 dikalikan 3
2x + 3y = 6

×1 2x + 3y = 6

x–y=3

×3 3x – 3y = 9
+

5x = 15
x =

=3

Langkah II (eliminasi variabel x)
Seperti pada langkah I, untuk mengeliminasi variabel x,koefisien x
harus sama, sehingga persamaan 2x + 3y = 6 dikalikan 1 dan
persamaan x – y = 3 dikalikan 2

2x + 3y = 6

×1 2x + 3y = 6

x–y=3

×2 2x – 2y = 9
5y
y

-

=0
= =0

jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(3,0)}
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3. Metode Substitusi
Pada

metode

substitusi,

untuk

menyelesaikan SPLDV

terlebih dahulu menyatakan variabel yang satu kedalam variabel
yang

lain

dari suatu

persamaan,

kemudian

mensubstitusikan

(menggantikan) variabel itu dalam persamaan yang lainnya.
Contoh penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi

{

Persamaan x – y = 3 ekuivalen dengan x = y + 3. Dengan
menyubstitusikan persamaan x = y + 3 ke persamaan 2x + 3y = 6
diperoleh sebagai berikut.
2x + 3y = 6
(

)

Selanjutnya untuk memperoleh nilai x, substitusikan nilai y ke
persamaan x = y + 3 sehingga diperoleh
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x = y +3

Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(3,0)}
4. Metode gabungan (campuran)
Yang dimaksud metode gabungan adalah gabungan dari
metode eliminasi dan substitusi. Untuk mencari nilai dari variabel
pertama digunakan metode eliminasi dan untuk mencari variabel
yang lain digunakan metode substitusi.
Contoh penyelesaian SPLDV dengan metode gabungan

{

Langkah I yaitu dengan metode eliminasi, diperoleh

2x + 3y = 6

×1 2x + 3y = 6

x–y=3

×3 3x – 3y = 9
+

5x
x

= 15
=

=3

Langkah II yaitu substitusikan nilai y ke persamaan x – y = 3
x–y=3
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Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah {(3,0)}
E. Kerangka Berpikir
Kemampuan

komunikasi

matematis

adalah

salah

satu

standar

kemampuan yang harus dikuasi oleh siswa, namun pada kenyataannya
masih banyak siswa yang kesulitan dalam mengomunikasikan gagasan
atau idenya baik secara lisan ataupun tulisan. Terdapat banyak faktor yang
menyebabkan kurangnya kemampuan komunikasi siswa, misalnya seperti
penggunaan metode belajar yang lebih terfokus pada guru sehingga siswa
kurang mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya.
Kemampuan komunikasi matematis perlu untuk ditingkatkan, oleh
karena itu penting untuk mengetahui cara meningkatkan komunikasi
matematis siswa. Terdapat berbagai macam cara yang dapat digunakan
untuk meningkatkan komunikasi matematis siswa salah satunya dengan
diskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok akan terjadi interaksi secara
langsung antara siswa, dalam kegiatan diskusi pembelajaran tidak hanya
terfokus pada interaksi antara guru dan siswa melainkan lebih banyak
interaksi antara sesama siswa, dalam hal ini guru hanya berperan sebagai
pembimbing. Siswa mendapatan kesampatan yang lebih besar untuk
menggungkapkan

pendapatnya,

selain

itu

terjadi

juga

pertukaran

pemikiran/ide diantara siswa sehingga kemampuan komunikasi matematis
siswa akan lebih berkembang. Oleh karena itu melalui penelitian ini
penulis ingin mengetahui kemampuan komunikasi matematis yang muncul
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pada saat kegiatan diskusi siswa dalam menyelesaikan soal yang berkaitan
dengan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV)
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk
dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subjek

penelitian

misalnya

perilaku,

persepsi,

motivasi,

tindakan,dll,

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa,

pada

suatu

konteks

khusus

yang

alamiah

dan

dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleang,2007:6). Analisis data
bersifat

kualitatif

dan

deskriptif,

yaitu

menguraikan

kemampuan

komunikasi matematis siswa SMP kelas VIII dalam diskusi kelompok saat
menyelesakan soal cerita yang berkaitan dengan materi SPLDV. Data
kualitatif diperoleh dari hasil diskusi siswa dan lembar kerja siswa.
Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi
sehubungan dengan komunikasi matematis.

B. Objek dan Subjek Penelitian
a. Objek
Dalam

penelitian

ini

objek

yang

akan

diamati adalah

komunikasi matematis siswa dalam diskusi kelompok saat menyelesaikan
soal cerita
Variabel).

dengan materi SPLDV (Sistem Persamaan Linier Satu
Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menjawab

34
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atau memberikan penjelasan mengenai fenomena komunikasi matematis
siswa,

sehingga guru dapat menentukan tritmen yang tepat dalam

pembelajaran

karena

komunikasi

matematis

dalam

pembelajaran

matematika adalah salah satu standar yang harus dikuasai siswa.
b. Subjek
Subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang siswa kelas VIII
SMP

Kanisius

Kalasan

tahun

ajaran

2015/2016.

Subjek

dipilih

berdasarkan pertimbangan dari guru. Berdasarkan wawancara dengan guru
ketiga subjek merupakan siswa yang cukup aktif di kelas, ketiga subjek
sering membantu menjelaskan kepada siswa yang lain jika terdapat materi
yang kurang dimengerti.

C. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian

dilakukan

di

SMP

Kanisius

Kalasan.

Penelitian

dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2015/2016, pada bulan
Desember 2015. Penelitian dilakukan di luar kegiatan pembelajaran,
karena penelitian akan lebih difokuskan pada kegiatan diskusi setiap
kelompok.

D. Bentuk Data
Bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini berupa
deskripsi. Data diambil dari data hasil observasi pada saat kegiatan diskusi
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berlangsung

dan

dibantu

dengan

wawancara,

selain

itu

dilakukan

perekaman untuk melengkapi data.
Dalam

penelitian

ini

akan

diperoleh

data

komunikasi

matematis. Bentuk data komunikasi matematis diambil dari data hasil
observasi

peneliti

saat

siswa

melakukan

kegiatan

diskusi

untuk

memecahkan masalah yang diberikan dan data hasil wawancara. Data
komunikasi matematis secara lisan akan diamati secara langsung saat
kegiatan berlangsung, sedangkan data komunikasi metamatis secara non
lisan akan didapat saat observasi dan dilihat dari hasil pengerjaan siswa .

E. Teknik Pengumpulan Data
Berikut ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk
dapat menjawab rumusan masalah.
a. Pengamatan
Pengamatan ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai
komunikasi matematis siswa baik secara lisan atau non lisan yang
terjadi

selama

memungkinkan

kegiatan

diskusi

berlangsung.

Pengamatan

peneliti merasakan apa yang dirasakan dan

dihayati oleh subjek (Moleong,2007).

b. Wawancara
Wawancara

yang

dilakukan

dalam penelitian

ini adalah

wawancara dengan siswa, guna memperoleh data mengenai
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tanggapan siswa mengenai kegiatan diskusi yang dilakukan dalam
memecahkan soal cerita dengan materi SPLDV. Selain itu untuk
mengecek pengetahuan siswa mengenai materi SPLDV.
c. Dokumentasi
Dokumentasi dalam penelitian ini berupa perekaman baik
dalam bentuk

video

atau suara. Peneliti menggunakan alat

perekam untuk merekam suara saat siswa melakukan diskusi,
selain itu peneliti juga menggunakan kamera untuk merekam
kegiatan serta mengambil beberapa foto untuk dokumentasi dalam
proses diskusi untuk melengkapi data komunikasi matematis yang
terjadi. Selain itu data hasil perkerjaan siswa dalam lembar
jawaban dan coret-coret siswa digunakan untuk

mengecek

kesesuaian dengan diskusi siswa dan kemampuan komunikasi
matematis secara non lisan siswa.

F. Instrumen Penelitian
Instrument yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Lembar kerja soal diskusi kelompok
Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan dua soal
SPLDV (Sistem Persamaan Linier Dua Variabel) dalam bentuk
soal cerita kepada subjek. Subjek diminta mendiskusikan soal
didalam kelompok-kelompok yang sudah ditentukan. Soal yang
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diberikan kepada subjek berbentuk soal cerita yang terdiri atas dua
soal,

dengan

menggunakan

soal

cerita

diharapkan

akan

menimbulkan komunikasi yang efektif di antara subjek.
Soal

pertama

yang

diguanakan

diambil

dari

buku

Matematika (Contextual Teaching and Learning Mamematika SMP
kelas VIII Edisi 4) karangan Endah Budi Rahaju. Soal kedua
diambil dari soal super item yang ditulis oleh Sigit Dwi (2014),
dengan beberapa modifikasi. Soal yang digunakan dalam penelitian
telah didiskusikan dengan guru mata pelajaran matematika dan
dosen. Jawaban dari soal dapat dilihat dilampiran.
Berikut adalah soal yang digunakan dalam penelitian :
1. Jumlah umur ibu dan anaknya setahun yang lalu adalah 48
tahun. Tiga tahun kemudian umur ibu adalah 5 tahun lebihnya
dari dua kali umur anaknya. Hitunglah umur ibu dan anak 5
tahun yang akan datang
2. Pak Anto memiliki sebuah kebun berbentuk persegi panjang
yang telah dipagari dengan pagar. Panjang pagar kawat yang
diperlukan untuk memagari seluruh kebun tersebut adalah 44
m.
a. Berapakah keliling kebun tersebut
b. Kebun tersebut memiliki panjang 8 meter lebih panjang
dari pada lebarnya, carilah panjang dan lebarnya
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c. Pak Anto membeli lagi sebidang tanah yang berada tepat
disebelah kebunnya. Luas tanah tersebut

dari luas kebun

Pak Anto dan lebarnya sama dengan lebar kebun. Berapa
meterkah kawat yang harus ditambah Pak Anto untuk
membuat pagar baru.
2. Alat rekam
Alat perekam ini digunakan saat kegiatan diskusi dan wawancara
berlangsung. Alat yang digunakan adalah handphone dan camera
digital.
3. Pedoman wawancara
Pedoman wawancara ini mengacu pada kegiatan diskusi dan hasil
jawaban siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya garis besar dari
proses wawancara. Pertanyaan wawancara akan berkembang atau
berubah disesuaikan dengan keadaan, kondisi, dan hasil tanggapan
siswa. Berikut ini pertanyaan wawancara yang akan digunakan :
1. Tentang pengetahuan mengenai PLDV dan SPLDV
2. Pendapat

siswa

mengenai

soal

yang

diberikan,

kesulitan-

kesulitan, dan pemahaman soal
3. Penjelasan mengenai soal, apa yang diketahui dan ditanyakan dari
soal
4. Menjelaskan jawaban soal dari diskusi kelompok berdasarkan
pemahaman masing-masing
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5. Pendapat siswa mengenai kegiatan diskusi, apakah siswa

lebih

senang bekerja sendiri atau berkelompok
6. Pemilihan anggota dalam kelompok, diatur guru atau siswa
7. Kecenderungan siswa dalam diskusi kelompok lebih banyak
menjelaskan atau mendengarkan teman
8. Cara siswa menjelaskan/menerangkan kepada siswa lain
9. Pemahaman siswa mengenai penjelasan dari siswa lain atau guru,
yang lebih mudah dipahami dengan teman atau guru

G. Validasi Instrumen
Validasi instrumen berkaitan dengan kemampuan istrumen
apakah sungguh mengukur apa yang perlu diukur, atau kesesuaian
dengan tujuan.
Validasi instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan

uji

pakar,

yaitu

dengan

mengkonsultasikan

instrument-instrumen kepeda orang-orang yang menguasai konten
yang akan diukur. Peneliti melakukan validasi instrument dengan
berkonsultasi kepada dosen pembimbing dan guru SMP Kanisius
Kalasan.

Instrument-instrumen diperbaiki berdasarkan masukan

para ahli hingga instrument tersebut dinyatakan valid.
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H. Analisis Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data
komunikasi matematis lisan dan non lisan yang didapat saat
kegiatan diskusi berlangsung dan dalam wawancara. Peneliti
menganalisis hasil rekaman diskusi dan hasil pengerjaan soal
secara keseluruahan, baik dari hasil Lembar Kerja Siswa (LKS)
dan coret-coretan yang digunakan siswa.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data
kualitatif

model

interaktif

menurut

Miles

&

Huberman

(Hardiansyah,2010). Teknik analisis data model interaktif menurut
Miles & Huberman terdiri atas empat tahapan yang harus
dilakukan. Tahapan pertama adalah pengumpulan data, reduksi
data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pengumpul
an Data

Display
Data

Reduksi
Data

Kesimpula
n/verifikasi

Gambar 1.
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman
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1. Pengumpulan data
Pada peneltian kualitatif proses pengumpulan data dilakukan
sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan diakhir
penelitian.
2. Reduksi data
Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman
segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan
(script) yang akan dianalisis.
3. Display data
Setelah semua data telah diformat berdasarkan instrument
pengumpulan data dan telah berbentuk tulisan (script), selanjutnya
dilakukan display data.

Display data adalah mengolah data

setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah
memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi
sesuai tema-tema yang sudah dikelompokan dan dikategorikan,
serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang
lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan subtema yang
diakhiri dengan memberikan kode (coding) dari subtema tersebut.
4. Kesimpulan dan/atau verifikasi
Terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam tahap
kesimpilan/verifikasi.

Pertama,

menguraikan

subkategori

tema

dalam tabel kategorisasi dan pengkodean. Kedua, menjelaskan
hasil temuan penelitian dengan menjawab pertanyaan penelitian
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berdasarkan

aspek/komponen/faktor/dimensi

dari

sentral

phenomena penelitian. Ketiga, membuat kesimpulan dari temuan
tersebut dengan memberikan penjelasan dari jawaban pertanyaan
penelitian yang diajukan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN
A. PELAKSANAAN PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di SMP Kanisius Kalasan pada bulan NovemberDesember 2015. Subjek dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan dari
guru, berdasarkan wawancara dengan guru ketiga subjek merupakan siswa yang
cukup aktif di kelas, ketiga subjek sering membantu menjelaskan kepada siswa yang
lain jika terdapat materi yang kurang dimengerti.
Pengambilan data dilakukan di SMP Kanisius Kalasan. Pengambilan data
yang pertama dilaksanakan pada tanggal 28 November 2015, pengambilan data
dilakukan dengan meminta siswa membentuk kelompok yang terdiri dari tiga siswa
kemudian mendiskusikan soal yang diberikan oleh peneliti. Pengambilan data yang
kedua dilaksanakan pada 5 Desember 2015 dengan melakukan wawancara kepada
subjek. Penelitian ini dilaksanakan di luar jam pembelajaran, hal ini dilakukan karena
peneliti ingin lebih memfokuskan pada proses diskusi yang dilakukan subjekdan tidak
terganggu

oleh siswa yang lain sehingga peneliti dapat mencermati kegiatan

komunikasi matematis setiap subjek secara langsung.

B. HASIL PENGAMATAN
Peneliti mengelompokan ketiga subjek dalam satu kelompok, berikut ini
gambaran posisi ketiga subjek pada saat kegiatan diskusi berlangsung. Ketiga subjek
ini didampingi oleh peneliti

Gambar 2. Posisi pada kegiatan diskusi
44
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Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada saat
proses kegiatan diskusi berlangsung. Peneliti memposisikan diri berdekatan dengan
subjek. Dalam penelitian ini peneliti hanya berperan sebagai pengamat saja dan bukan
sebagai peserta, namun pada saat subjek mengalami kesulitan peneliti membantu
dengan memberikan pengarahan kepada subjek.
Pada saat pelaksanaan diskusi ketiga subjek tampak serius dan cukup antusias
dalam mendiskusikan soal yang dipersiapkan oleh peneliti. Berdasarkan pengamatan
peneliti pada saat kegiatan berlangsung, subjek kedua (S2) dan subjek pertama (S1)
terlihat lebih aktif pada saat diskusi dengan memberikan pendapat-pendapatnya.
Sedangkan subjek yang ketiga (S3) lebih pasif dalam diskusi, subjek ketiga (S3) lebih
sering hanya menyahut atau menanggapi subjek lain dan kurang banyak memberikan
pendapatnya. Subjek terlihat cukup kesulitan dalam memahami dan menyelesaikan
soal, sehingga pengamat harus membantu dengan memberikan beberapa petunjuk.
Hasil jawaban kelompok ditulis oleh subjek ketiga, namun jawaban yang dituliskan
oleh subjek tiga kurang sesuai dengan hasil diskusi, subjek tiga hanya menuliskan
kembali jawaban yang terdapat dalam lembar coret-coretan subjek lain dan kurang
memahami maksud dari jawaban tersebut.

C. PENYAJIAN DATA
1. Data Hasil Diskusi (Lisan dan Nonlisan)
Di bawah ini ditampilkan data hasil diskusi subjek, data terbagi menjadi dua
data berupa percakapan lisan (berupa kata-kata) dan data non lisan (berupa tulisan
yang bersal dari coret-coret subjek). Kedua data tersebut saling disesuakan,
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maksudnya kata-kata (lisan) yang diucapkan oleh setiap subjek disesuakan
dengan coret-coretan (non lisan) subjek.
1.1 Soal 1
Soal yang akan diselesaikan oleh subjek adalah soal yang berkaitan
dengan umur. Berikut ini soal yang akan dipecahkan :
Jumlah umur ibu dan anaknya setahun yang lalu adalah 48 tahun. Tiga
tahun kemudian umur ibu adalah 5 tahun lebihnya dari dua kali umur
anaknya. Hitunglah umur ibu dan anak 5 tahun yang akan datang
Tabel 1.
Tabel diskusi soal 1
Subjek

Lisan

S3

Jumlah umur ibu dan anaknya setahun
yang lalu adalah 48 tahun. Tiga tahun
kemudian umur ibu adalah 5 tahun
lebihnya dari dua kali umur anaknya.
Hitunglah umur ibu dan anak 5 tahun
yang akan datang

S1

ini gimana?

S2

ini gini, pertama umur ibunya itu x. anak
= x, eh y. terus 3 tahun kemudian umur
ibu adalah 5 tahun lebihnya dari dua kali
umur anaknya, hitunglah umur ibu dan
anaknya (baca soal). Inikan cari x

S3

beratikan nyari x, tinggal dieliminasi
(bergumam)

S2

jadi gini, tiga tahun kemudian umur ibu
(sambil menunjuk soal). Oh berati gini,
Berarti gini 5x lebih dari dua kali umur
anaknya, berarti dijumlah 5x + 2x =

S3

masa x, y dong

S1

masa x (menunjuk tulisan S2). Itu x
sama x ?

S2

oh iya y. 5 tahun lebihnya (mengecek
soal). Sebentar, aku nih bingung, tiga
tahun kemudian 5 tahun lebih?. Oh
Berarti ini x + y = 48 tahun, terus 5x + 2y
kurang dari 2 kali umur anaknya

S1

nah ini 3 tahunnya, ini gak usah?

S3

hooh (sambil mengangguk)

S2

iya ya, terus gimana?

Non Lisan
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Subjek

Lisan

Non Lisan

S1

tiga tahun kemudian umur ibu 5 tahun
lebihnya dari dua kali umur anak
(kembali membaca soal)

S1

5 tahun lebihnya dari dua kali umur anak

S3

ini dikali 2 kali?

S1

lima tahun lebihnya dari dua kali umur
anaknya, 5x2=10. Anaknya 10 po?

S3

masa?

S1

yakan 3 tahun kemudian umur ibu adalah
5 tahun, jumlah umur ibu dan anaknya
sekarang 48

S3

mungkin 48 dibagi 5

S1

oh ini itu! Bentar-bentar, inikan jumlah
umur ibu dan anaknya kan 48, nah 3
tahun kemudian, berati tinggal 48
inituh…

S2

dikurangin 3

S3

kan 3 tahun kemudian?

S2

ditambah 3

S2

oh aku tahu. mungkin ini 5x + 2x = 48
ditambah 3nya ini, gitu

S3

hooh, berarti 48 ditambah 3nya ini

S2

coba-coba

S1

(sambil menghitung) 5x + 2y = 48 + 3 =
51

S2

nah
sekarang
baru
bisa.
Jadi
persamaanya itu x + y = 48 sama 5x + 2y
= 51. Inikan dicari keduanya berarti, coba
kita eliminasi

S3

samain, loh inikan yang dis amain yang
x

S2

hooh, bener bener
eliminasikan yang x

S3

yang atas kalikan 5, yang bawah kali 1
(menghitung)

S1

ini cari umurnya sapa?

S2

gak. ini kan kalo kita cari x, ketemu
umur ibunya. Kalo ketemu y kita dapat
umur anaknya. Jadi kita ketemu duaduanya langsung

S1

oh jadi berarti kita eliminasi x? kalo kita
eliminasi x kita ketemu umur anak?

,

berati

kita
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Subjek

Lisan

Non Lisan

S2

heeh,
umur
anak.
Terus
disubtitusikan ke ibunya.

nanti

S1

bisakan kalo y dulu?

S2

bisa aja, dua-duanya juga bisa

S2

berarti anaknya ketemu 63. Weh tua
banget anaknya

S3

ya gak papa

S2

(menghitung kembali) 63. Yang y masa
63? Berati ini kita subtitusikan ke 5x, eh
sebentar-sebentar!. x + 63 = 48. x = 48 63?. Loh kok hasilnya negative?

S3

63 no?

S2

lah ya iya. ynya 63?

S1

terus dimasukan ke x + y = 48, jadi x +
63 = 48. (menghitung). Terus x =48 - 63
(kembali menghitung) x nya = -25. Iya
gak sh?

S2

masa ibunya lebih muda dari anaknya?

S3

15 no…

S1

hah?

S3

15

S1

oh iya deng 15, masa umur anaknya
segitu?

S2

heeh, lebih tua?

S1

Apa jangan-jangan umur ibunya yang y,
atau anknya yang x

S3

Hooh
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Subjek

Lisan

S2

sama aja kalo dibolak balik, nanti kalo
ini y, ini x (menghitung kembali dengan y
yang dieliminasi) mines? Anak – 15. Min
sama plus berarti?. Kalo min itu sedikit
atau banyak?

S3

min itu sedikit, moso umur min

S2

ini maksudnya gimana yah? Apa Tanya
aja?

S3

heeh Tanya aja

S2

oh inikan hitunglah umur ibu dan anak 5
tahun yang akan datang

S1

iya kan umurnya ditambahkan lima
tahun nanti.

G

kalo ngerjakan soal itukan harus dibaca
soalnya baik-baik. (membaca soal)
jumlah umur ibu dan anaknya setahun
yang lalu adalah 48, tadi dimisalkan umur
ibu yang? x?

S2

x

G

umur anaknya yang? y?

S2

y

G

Di sini ada kata-kata, jumlah umur ibu
dan anaknya setahun yang lalu. Beratikan
x itu umur yang sekarang, kalo ngitung
umur itu pake satuan tahunkan? 1 tahun
umurnya, 2 tahun gutu gak? Iya gak?

S2

Iya

G

Di sini ada keterangan setahun yang lalu,
berati umur ibunya dikurangin satukan?
Karena setahun yang lalu. Umur ibu
tadikan x, iya gak? Berarti x’nya
dikurangin satu iyakan? Terus yang umur
anakanya y, karena setahun yang lalu
berarti dikurangin 1. Berarti umur ibu
dikurangi 1 ditambah umur anak
dikurangin 1 sama dengan?

S2

48?

G

heeh, sampai situ ngerti?

S2

oh berarti (x-1) + (y-1) = 48 (S1 juga
ikut bergumam)

G

heeh, sampai situ ngerti? Terus baca lagi
kalimat selanjutnya.

S2

(membaca soal)

Non Lisan
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Subjek

Lisan

G

heeh, 3 tahun kemudian. Berarti umur
ibu ditambah?

S2

5

S1

3

S2

S2

tiga, tiga
ada keterangan adalah, berarti kalo
adalah itu? Sama dengan. Coba
dilanjutkan
berarti 3 tahun kemudian?

S3

48 + 3 ?

G

gak inikan beda kalimat, berarti kita
bikin persamaan?

G

S2, S1

yang baru

S2

oh berarti, 3?

G

umur ibu tadi misalnya apa? y?

S1

x

G

berarti, x ditambah?

S2

3

S1

nah berarti 3 ditambah x

S2

sama dengan 5

S1

tulis aja, x + 3 =5

S2

x + 3 = 5, lebih dari dua kali umur
anaknya. Berarti y ditambah 2x gitu?

G

heeh, inikan masih satu kalimat, berarti
dia satu persamaan, lanjutkan. Lima
lebihnya berarti? Ditam…

S2

ditambah 2x? umur anaknya

S1

2x

G

umur anaknya tadi apa?

S1

y, ditambah y?

S2

oh iya, y. (menuliskan 2y di coretan)

G

2y nah, tapi lihat keterangannya tiga
tahun kemudian. Masa yang nambah
cuma umur ibu? Ananya nambah gak?

S2

Nambah

G

iya. Berarti y’nya?

S2

y’nya ditambah 3x

G

ditambah 3

S2

eh, ditambah 3

G

heeh. Liat kalimatnya

S2

dari dua kali umur anaknya

G

tiga tahun kemudian, berarti yang dikali
dua? Gimana?

Non Lisan
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Subjek

Lisan

S2

dikali dua? Ibunya ya? 3 tahun kemudian
umur ibu adalah lima tahun lebihnya.
Berarti yang ditambah ini ibunya?

G

anaknya ditambah juga gak?

S2

Iya

G

ya iya, terus? Yang ibunya tadi yang x,
sudah ditambah 3?

S2

sudah

G

yang anaknya? Apa tadi anaknya? y?
Sudah ditambah 3?

S2

Belum

G

ditambah 3. Kan karena di sini tiga tahun

S2

oh berarti ini jadi 5y? Eh
3 tahun kemudian baru dikali dua.
Berarti ya ditambah 3 baru dikali 2. Iya
gak?
tambah 3. Berarti 2y + 3 kali 2?

G
S3

G

ini lihat kalimatnya. Tiga tahun
kemudian umur ibu adalah lima tahun
lebihnya dari dua kali umur anaknya.
Umur ibukan ditambah 3, karena tiga
tahun kemudian. Umur anak juga
ditambah 3, tapi bedanya dua kali. Berarti
dua kali y+3 dikasih kurung. Iya gak?
Karena ditambah tiga dulu umur anaknya.
Iya gak? Umur anaknya ditambah 3 dulu
baru dikali 2? Iya gak

S2

uhm jadi ini nanti dikali? (bergumam)

G

umur anaknya y ditambah 3 dulu baru
dikali dua. Coba terjemahkan dalam
kalimat gimana

S2

jadi ditambah 3 dikali 2 (menuliskan
persamaan) gini?

S3

ohhh berati ini y’nya tetep?

S3

habis itu?

G

ya udah diselesaikan. Kita sudah punya
dua persamaan

S2

S2

berarti ini dikerjain satu-satu?
heeh, dirubah menjadi lebih sederhana.
Dikumpulkan x sama x, y sama y. Iya
gak?
Iya

S1

variabel kan? Disinikan dua variabel

S3

gini po?

S2

yang ini dulu loh yang dicari

G

Non Lisan
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Subjek

Lisan

S3

ya berarti ininya no, x dikali

S1

gak tau

S3

ah aku pusing e, dilewatin dulu wae po?
Bingung aku

S1

aku bingungnyakan, di sinikan katanya
variabel yang sama di, nah di sinikan
Cuma dua variabel nah bikinnya gimana?
Persamaannya. Oh iya persamaanya dua
variabel to? Jadi ini x dikurangin 1. Ya
tetep aja x to?

S2

ya mungkin, apa gini po dikali ini, dikali
ini (menunjuk persamaan 5 dikali
sisanya) gitu bukan sih?

S1

enggak, inikan ada tambahnya

G

G

heeh, bener
kecuali kalo kali baru. Jadi x dikurangin
-1
kurungnya tinggal dibuka aja semua

S2

oh mungkin ini dibikin eliminasi

S1

Non Lisan

S3

1.2 Soal 2
Soal kedua yang disiapkan peneliti berkaitan dengan keliling dan luas
persegi panjang, berikut adalah soal yang diberikan :
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Pak Anto memiliki sebuah kebun berbentuk persegi panjang yang telah
dipagari dengan pagar. Panjang pagar kawat yang diperlukan untuk
memagari seluruh kebun tersebut adalah 44 m.
a. Berapakah keliling kebun tersebut
b. Kebun tersebut memiliki panjang 8 meter lebih panjang dari
pada lebarnya, carilah panjang dan lebarnya
c. Pak Anto membeli lagi sebidang tanah yang berada tepat
disebelah kebunnya. Luas tanah tersebut dari luas kebun Pak
Anto dan lebarnya sama dengan lebar kebun. Berapa meterkah
kawat yang harus ditambah Pak Anto untuk membuat pagar
baru.

Tabel 2.
Tabel diskusi soal 2
Subjek
S1

Lisan
membaca soal, kelilingnya inikan? Kan
panjang kawat yang diperlukan untuk
kebun. Kan pagar biasanya keliling to? Iya
gak nas?

S2

kan berbentuk persegi

S1

persegi kaya gini (menggambarkan bentuk
persegi). Pak anto memiliki kebun
berbentuk persegi panjang. Persegi panjang
yah?

S2

persegi panjang, berarti?

S1

telah dipagari dengan pagar kawat, ini loh
dari sini (menunjuk gambar). Terus
panjang kawat yang diperlukan untuk
memegari kebun tersebut, yang diperlukan
44 meter. Ini kan 44 kayanya kelilingnya
yah? Iya gak sh? Nah terus berapakah
keliling dari kebun tersebut? Nah inikan
kawatnya untuk mengelilingi itu to?

S2

rumus kelilingya coba apa? Ini tambah ini
terus tambah ini (menunjuk gambar)

S1

sisi + sisi +sisi + sisi

S2

loh kok sisi to? Panjang

S1

oh iya salah deh , 2 kali s

S2

2 (p+l) (menuliskan rumus keliling), kebun
tersebut memiliki panjang 8 m

Non Lisan
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Subjek

Lisan

Non Lisan

S1

ini kan kalo kita gak tau kelilingnya, yang
ini juga gak tau

S2

harus cari keliling

S1

(membaca soal)

S2

oh, ini jadi gini. Panjang kawat yang
diperlukan memagari kebun tersebut adalah
44. Berarti panjangnya 44. 44 bukan?

S1

ini tuh, panjang kawat yang diperlukan
untuk memagari. Panjangnya 44 meter?

S3

seluruh kebun

S1

seluruh kebun, ini kelilingnya yah? Ini
misalnya pagar pasti kelilingkan?

S3

keliling tuh?

S1

biasanya kalo pagar tuh ditaruh disini toh?
(menunjuk gambar) iya gak? Pasti inikan
keliling toh?

S3

Hooh

S2

iya, tapi kan ini kan meter?

S1

iya sih, kelilingnya. (membaca
berapa keliling pagar tersebut

S3

kebun tersebut memiliki panjang 8 meter
lebih panjang dari pada lebarnya, maka
panjang dan lebarnya (membaca soal)

S1

panjangnya 44 meter. Ini panjang ini juga
panjang? Panjang kawat untuk seluruh
kebun. Ini kan panjang? Inikan seluruh?
Iya gak?

S3

hooh, ini kan kita harus cari panjang
kebunya? Ini kn baru panjang kawatnya

S1

berati 44 kayanya
(menuliskan rumus
diganti 44)

S2

masa sih?

soal)

yah? Tambah l
keliling, panjang
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Subjek

Lisan

S1

88

S3

apa malah 44 bagi 2?

S1

enggak (kembali menghitung) sama aja
mines, kayanya tetep 44 deh

S2

bentar inikan, kebun tersebut. Inikan kita
cari
berapakah
keliling
kebun
tersebut.kebun
tersebut
memiliki
panjangnya 8 meter lebih panjang dari pada
lebarnya. (membaca soal b)

S3

carilah panjang dan lebarnya

S2

kalo misalnya kita cari panjang lebarnya?

S3

tapi kita harus cari lebarnya

S2

kita bisa cari keliling, kalo kita bisa cari
penjang lebarnya

S3

Heeh

S1

piye? Lah inikan panjang kawat. Panjang
kawat yang diperlukan untuk memagari
seluruh kebun. Ini kan panjang kawatnya.
Ini penjang kawatnya tuh, misalnya ini
panjang kawatnya berapa meter. Untuk
memagarinya inikan pasti kaya gini
(menunjuk gambar) ini kawatnya pasti
digini gini in. untuk seluruhnya gitu loh,
lah inikan sama aja keliling toh? Iya gak?

S2

oh heeh? Berarti 44 itu keliling? Sama aja
44?

S1

heeh, makanya itu. Kayanya ini 44. Iya 44
kayanya kelilingnya. Ya gak sh? Ini kan
panjang kawatnya (menunjuk gambar
sambil memperagakan) sama aja 44 meter.
Coba lagi lah

S2

8 meter lebih panjang dari pada

S1

kebun
tersebut
memiliki
panjang.
Panjangnya 8 meter lebih panjang dari
lebarnya

S3

berartikan lebarnya lebih panjang dari ini

Non Lisan
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Subjek

Lisan

S2

panjangnya lebih panjang dari lebarnya?

S1

berarti panjangnya itu lebih panjang

S3

dari pada lebar?

S1

hooh, jadi panjangnya misalnya. Kan
kebun tersebut memiliki panjang 8 meter
lebih panjang dari pada lebarnya. Berarti
panjangnya 8 meter, lebarnya mungkin
berapa kali di bawahnya gitu loh

S2

mungkin harus pakai persamaan. Oh iya
kita mao mencari ini. Cari kelilingnya dulu,
teruskan kalo udah ketemu kelilinya nanti
bisa 8x =….

S1

nah iya, makanya kelilingnya inikan
panjang kawat to? Kawatnya semuanya kan
pasti untuk seluruh kebun?

S2

Iya

S1

berarti sama aja keliling.

S2

iy, aku tau maksudmu gimana. Berarti
kelilinya 44? Coba aja dulu

S1

coba aja ya?

S2

heeh. Berarti 8 meter lebih panjang dari
pada lebarnya

S1

jadi 2(p+l) =44 hehehe, iya kan?

S3

Hooh

S1

iya gak? p+l =44/2, 22? p + l= 22. Lah
terus katanya kebun tersebut memiliki
panjang 8 meter

S2

lebih, 8 meter lebihnya. Panjangnya tuh 8
meter lebih

S1

yang pasti panjangnya lebih panjang
hehehe, iya gak?

S2

ya iya.

Non Lisan
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Subjek

Lisan

S1

coba panjangnya ini. Ini kan memiliki
panjang 8m. berarti ini lebih panjang dari
lebarnya. Ini mungkin bukan sebenarnya
iya gak sih?

S2

ya berati panjangnya lebih.

S1

Ya belum tentu gitu, soalnya disuruh kita
cari panjangnya. Berarti ini bukan

S2

bukan, berarti 8?

S1

8 meter lebih panjang dari lebarnya.
Berarti 8 + l ( menghitung ) ini Cuma
lebarnya hehehe. 16 eh 14? Lah panjangya?

G

yang mana bingungnya?

S1

kebunnya kan persegi panjang, terus
katanya kebun tersebut memiliki panjang 8
meter lebih panjang dari lebarnya

G

ya udah, ditulis aja panjangnya =

S1

panjangnya = 8m ?

G

8m apa?

S2

Lebih

S1

lebih panjang

G

berarti? Lebihnya itu berarti di?

S1

ditambah

G

ditambah kan?

S1

Heeh

G

ditambah siapa?

S1

l?

G

Iya

S1

berarti ini 8 + l? (menunjuk pekerjaan tadi)

G

itu dari mana? Gak maksudnya kitakan
yang baru. Sekarang ada kalimat yang
baru. Panjangnya 8m lebih panjang dari
lebarnya, ya sudah berarti tulis aja p =

S3

8m + l ?

G

iya bener. Ya udah. Meternya dihilangkan
aja pakai angkanya aja. Kan berarti sudah
punya berapa persamaannya? Punya satu
sama dua ini kan? Ya udah bisa
diselesaikan gak?

Non Lisan
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Subjek

Lisan

S3

Hooh

S2

berarti kelilingyan itu 22?

G

bukan keliling inikan dari sini. Terus
ketemu inikan? Nah p + l = 22 yaudah itu
persamaan pertama

S1

oh persamaan pertama

G

persamaan keduanya?

S1

ini?

G

iya, nah tinggal diselesaikan

S1
oh ini jadi pake campuran?
Siswa menghitung SPLDV (masukan perhitungan
penyelesaian)

S2

udah ketemu panjang lebarnya

S1

; kan panjangnya lebih panjang dari lebar
to?

S2

heeh, berarti panjangnya 15, lebarnya 7.
Berarti sekarang cari kelilingya 2 p + l

Non Lisan
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Subjek

Lisan

Non Lisan

G

lah? Kan kelilingya td udah ketemu

S1

kan kelilinya udah

S2

oh iya ding, 22 ya? sekarang yang c

S1

membaca soal) lebar yang mana?

S2

kebun yang ini, berarti lebarnya 7

S1

membaca soal) ini

yah luas tanahnya

gak luas tanah tersebut
S2

dari luas kebun

pak anto. Berarti luasnya ini dikurangi
luasnya ini. Luas kebunya ini loh. Berarti 7
dikali 15. Nanti 3, dikurang

. Coba

(menghitung)
coba saya tanya, kan pak antonya beli
G

tanah lagi iy gak? Nah luas tananhnya itu
dari luas kebun. Luas kebun pak anto tadi
berapa?

S2

luasnya 105
luas kebunya 105 iy kn?. Nah tanah yang

G

baru itu

dari luasnya tanah semula, tanah

yang sudah dipunyai pak anto

S2

berarti lebih kecil dari tanah yang ini?

G

iya. Nah berarti cara nyarinya gimana?

S2

berarti?

S1

tanah yang ini lebih kecil dari tanah yang
tadi?

G

heeh, karnakan cuma

S2

hooh, berarti ini? Dikurangi kan?

G

1kg. kalian belinya

nya saja

kok dikurang? Coba, kalo ibu punya beras
dari beras ibu.

Berarti kalian belinya berapa kilo?
S3

?
dari mana dapat

G

kg? kalo ibu beli beras

10 kg. kalian belinya Cuma
berasnya ibu, beli berapa kalian?

S3

5kg

G

dapatnya darimana 5kg?
dari 10 dibagi 2

S3

dari
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Subjek

Lisan
nah 10 2 berarti kalo ini? Sama tanahnya

G

bapak ini 105, tapi kalian belinya Cuma
nya. Berarti kalian dapat berapa?

S2

berarti dibagi

G

kok dibagi ?

S1

bagi 3? Hehehe

G

bentar, ibu beli beras 10 kg, aku belinya
misalnya. Aku dapatnya berapa kg?

S3

? 2,5 kg? iy gak?

G

iya. Heeh dapat dari mana 2,5 kg?

S3

dari 10 di bagi ?

G

Bagi

S3

bagi 4?

G

ibu beli beras 10kg, aku belinya misalnya
dari beras ibu. Di apain?

S3

?

kali 10?

G

kali kan? Kali

S3

heeh. Oh ya berati

G

nah iya. Lah itu kok bingunge. Tadi kan 10
kalo setengahnya berarti kan 10 dikali
setengah to?

S2

menghitung)

S3

63? Ya udah ini. Ketemu?

S2

eh bentar inikan. Terus ? berarti luasnya
baru 63, lebarnya kn sama. Lebarnyakan
sama

G

berarti lebarnya berapa?

S2

lebarnya 7.

G

berarti sekarang cari apa?

S2

panjangnya (menghitung) 2 (p+7)

G

kok 2 (p+7)? Itu rumus apa?

S2

Keliling

G

Padahal yang diketahui tadi apa?

S1

Luas

Subjek mencari panjang tanah

dikali 105

Non Lisan
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Subjek

Lisan

S1

(melakukan perhitungan) panjang kali 7 =
63. Jadi panjang sama dengan. Apanya?

S2

inikan kalo penjumlahan, kalo p kali 7
cuman 7p

S1

ya iyakan, ini kan kalo dikalikan 7 p ya.
Kalo nyari pnya dibagi 7

S2

; oh iy deng. 63 bagi 7 ( melakukan
perhitungan)

S1

9 yah? 9

S3

hooh hooh bener

S1

berartikan panjangnya 9, lebarnya 7

S3

9 kali 7

S1

Jadi yang bapaknya beli itu panjangnya 9
terus lebarnya tuh 7. Nah terus kawatnya
itu?

S3

63 sama aj

S1

gak, kalo nyari luas 9 kali 2 kan tinggal
itu. Nah yang kita cari kan kawat to?
Berarti, inikan berapa meterkah kawat yang
harus ditambah pak anto? Ya kan sama to,
yang kaya tadi. Mungkin kaya gini yah

S3

kan yang dicari luas?

S2

oh iya. Berapa meter kah kawat yang harus
ditambahkan, sama aja cari keliling

S3

hooh, bener

S1

nah 18 + 4 = 22 (hasil perhitungan
keliling)

S2

22 berarti

Non Lisan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62

Subjek

Lisan

S3

itu yang c?

S1

piye? Berarti panjang yang. Berapa
meterkah yang harus ditambah pak Anto
untuk membuat pagar baru? 22?

S2

22m

S1

hah?

G

sudah? Jadi kesimpulannya apa?

S2

jadi. Keliling tersebut, berapa tadi yang a
tadi

S3

22

S2

huh?

S3

Iyakan

S2

kelilingnya tadi tuh

S3

Iya

S1

keliling yang kebun dulu tuh

S3

berapa keliling kebun terseut?

S1

44

S3

44 kan bagi 2? To?

S1

Iya

S3

iya gak?

G

rumus keliling tadi apa?

S1

S3

rumus keliling 2(p+l)
oh ini loh, mungkin ini yang. Tapi tadi aku
cari kelilingnya tadi itu katanya udah
ketemu
oh lah ini

S2

44, apa 22?

S3

22. 44 kan bagi 2

S2

coba bentar (menghitung)

S1

kelilingnya kayanya 44 deh. Kan misalnya
kalo dikasih disini (menunjuk gambar) Iya
yo 44

S2

44, ya iya toh 44

S3

oh, 44

S1

kan panjangnya 15 to di sini kali 2, 30.
Nah inikan 7 lebarnya kali 2 14.
Ditambahkan 44 to?

S3

ya udah

S2

jadi keliling kebun tersebut adalah 44,
terus lebarnya 15

S2

panjangnya 15, lebarnuya 7

S1

eh lebarnya 7. terus inikan

S2

Non Lisan
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Subjek

Lisan

S2

jadi kawat yang diperlukan untukmembuat
pagar baru adalah 22m. ya udah

G

22 dari mana?

S2

dari?

S1

itu, hehe?

S2

dari? Pake rumus ya?

S1

pake rumus keliling

G

heeh, gmana? Kelilingny berapa

S1

kan yang td tuh

G

tanah yang baru panjang? lebarnya?

S1

panjangnya 9, lebarnya 7. Oh ini tuh dikali
2.

S3

oh, pantesan gak ketemu

S1

18 + 14, lah? = 32 ya?

S3

hooh 32

S1

iya 32

S2

jadi kawat yang diperlukan adalah 32m

G

coba, sekarang saya Tanya. Tadi kebunya
posisinya di mana? Sekarang buat
kesimpulan coba digambar kebunya.
Kebun yang semula sama kebun yang baru

S1

kebun yang baru di sebelahnya

S2

berarti di sampinya kn?

S1

lebarnya sama nah berarti, sebelahnya sini
lagi. ini kan agak kecil to?

G

terus? Yang dipagari mana aja?

S1

yang pertama dipagari ini. Terus yang
kedua dipagari juga. Berapa meterkah
kawat yang harus ditambah pak anto? Jadi
yang ditambah tuh dari sini

S2

Hooh

Non Lisan
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Subjek

Lisan

S1

lebarnya disinikan berarti? Bentar-bentar

S2

berapa meterkah kawat yang ditambah?
Berartikan yang dihitung Cuma yang
ditambah doing? Yang ditambah berarti?

S1

32? 32 meter

G

tadi berapa kelilingnya?

S1

keliling yang baru itu 32

G

terus yang dipagari?

S3

yang dipagari tadi?

S1

ini oh yang dipagari? Oh, 32 mungkin
dikurang ini? Dikurang lebarnya, kan
katanya disampingnya?

S2

ini Cuma yang ditambah ajakan yang
dicari? (membaca soal)
(membaca soal kembali) nah inikan dikali

S1

luas yang pertama dikali

S2

Ditambah

S1

katanya dikali?

S2

hooh dikali

S1
apa aku salah ngitung yah (mengecek
S2

kembali)

kan? Jadinya 105 dibagi 5 itu

21 kn?10 dibagi 5 dua kan? 63 luasnya
S1

Lebarnya sama, katanya lebarnya sama to?
Nah kita cari panjangnya

S2

panjangnya 7 ?

S1

lebarnya kan, katanya 7 lebarnya

S2

lah iya. Berarti p × l no , lebarnya kan
sama kan. Berarti lebarnya 7

S1

aku lupa nulis ini 63, jadi di sinih tuh. Tadi
apa? mana yah

S3

ini kan jadinya 18 + 14 = 32

S1

Iya

S2

iya, udah ketemu 32

Non Lisan
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Subjek

Lisan

Non Lisan

S3

ya udah to. Berarti udah ketemu to?

S2

32

S3

(S3 menuliskan hasil pekerjaan kelompok)

2. Data Jawaban Hasil Diskusi
Di bawah ini ditampilkan hasil diskusi kelompok, jawaban ini dituliskan oleh
subjek 3 berdasarkan hasil diskusi.
Tabel 3.
Tabel jawaban hasil diskusi
Soal
1

Jawaban siswa

Keterangan

x = umur ibu 1 tahun yang lalu
(x-1)
y = umur anak 1 tahun yang lalu
(y-1)
 (x-1) + (y-1) = 48
 x+3 = 5 + 2(y+3)

1.
2.
3.
4.

x-1 + y-1 = 48
x + y – 2 = 48
x + y = 48 + 2
x + y = 50

5.

x+3 = 5 + 2(y+3)
x+3 = 5 + 2y + 6
x-2y = 5 + 6 -3
x-2y = 8
x + y = 50
x - 2y = 8
3y = 42
y=
y = 14
x + y = 50
x – 14 = 50
x = 50 – 14
x = 36
umur ibu x = 36 + 5 = 41
umur anak y = 14 + 5 = 19

permisalan kurang tepat
perhitungan benar
jawaban benar
subjek kurang teliti, terdapat
kesalahan pada
x – 14 = 50, seharusnya
x + 14 = 50
memberikan kesimpulan di
akhir
jawaban,
namun
kurang
memberikan
penjelasan
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Soal
2

Jawaban siswa
a)

2(p+l)
2(15 + 7 )
30 + 14
44

b.

2 (p+l) = 44
(p+l) =

Keterangan
1.

(p+l) = 22

Jawaban kurang tepat

1.
2.
3.

Tidak ada penjelasan
Perhitungan benar
Subjek kurang teliti, terdapat
kesalahan pada
p – 7 = 22, seharusnya
p + 7 = 22

1.
2.
3.
4.

Tidak ada penjelasan
Perhitungan salah
Jawaban benar
Memberikan
kesimpulan,
namun kurang memberikan
penjelasan

p + l = 22
p–l=8
2l = 14
l = 14/2
l=7
p + l = 22
p – 7 = 22
p = 22 – 7
p = 15
c.

2 (p + 7)
p + 7 = 63
p = 63/7
p=9
= 2 ( 9 +7)
= 18 + 14
= 32
Jadi panjang kawat 32 m

3. Data Wawancara
Wawancara dilakukan di luar jam pembelajaran. Pertanyaaan yang
diberikan dalam wawancara berasal dari pedoman wawancara, namun pada saat
wawancara pertanyaan yang peneliti gunakan akan berubah-ubah sesuai dengan
situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan wawancara.
Subjek ketiga melalukan wawancara sendirian karena pada saat wawancara
hanya subjek ketiga yang sudah siap diwawancarai, sedangkan dikarenakan waktu
yang

tidak

wawancara

memungkinkan
secara

maka

bersamaan.

subjek

Pada

pertama

dan

kedua

melakukan

saat akhir wawancara peneliti juga

memberikan tes kepada siswa untuk melihat apakah siswa sudah lebih memahami
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materi SPLDV dan untuk mengetahui pendapat masing-masing subjek pada
jawaban soal kedua bagian c karena pada saat diskusi sunjek kurang membahas
lebih lanjut jawaban soal c. Transkrip hasil wawancara dapat dilihat dibagian
lampiran.
D. ANALISIS DATA
1. Reduksi Data
Reduksi data diperoleh dari deskripsi kegiatan diskusi subjek. Kegiatan diskusi
subjek diubah kedalam format verbatim. Format verbatim terdiri atas lima kolom,
yaitu no, subjek, uraian diskusi, tema, dan keterangan. No digunakan untuk
memudahkan pada saat pengkodean, uraian diskusi adalah hasil dari percakapan/katakata yang diucapkan subjek, tema menunjukan kemampuan komunikasi matematis
yang muncul pada setiap percakapan yang disesuaikan dengan indikator komunikasi
matematis yaitu mengungkapkan pendapat dan merespon pendapat orang lain, dan
keterangan ditujukan untuk memudahkan pebeliti untuk meberikan catatan mengenai
kegiatan yang dilakukan subjek. Berikut adalah tabel verbatim dari diskusi subjek.

Tabel 4.
Verbatim diskusi soal 1
No

Tema

Subjek

Uraian Diskusi

1

S3

Jumlah umur ibu dan anaknya setahun yang
lalu adalah 48 tahun. Tiga tahun kemudian
umur ibu adalah 5 tahun lebihnya dari dua
kali umur anaknya. Hitunglah umur ibu dan
anak 5 tahun yang akan datang

2

S1

ini gimana?

3

S2

ini gini, pertama umur ibunya itu x. anak = x,
eh y. terus 3 tahun kemudian umur ibu adalah
5 tahun lebihnya dari dua kali umur anaknya,
hitunglah umur ibu dan anaknya(baca soal).
Inikan cari x

4

S3

berartikan nyari
(bergumam)

x,

tinggal

dieliminasi

Keterangan
membaca soal

memberikan
argumen,
memisalkan
variabel

memisalkan variabel

argumen

penyelesaian SPLDV
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No

Subjek

Uraian Diskusi

5

S2

jadi gini, tiga tahun kemudian umur ibu
(sambil menunjuk soal). Oh berarti gini,
Berarti gini 5x lebih dari dua kali umur
anaknya, berarti dijumlah 5x + 2x =

6

S3

masa x, y dong

7

S1

masa x (menunjuk tulisan s2). Itu x sama x ?

8

S2

oh iya y. 5 tahun lebihnya (mengecek soal).
Sebentar, aku nih bingung, tiga tahun
kemudian 5 tahun lebih?. Oh Berarti ini x + y
= 48 tahun, terus 5x + 2y kurang dari 2 kali
umur anaknya

9

S1

nah ini 3 tahunya, ini gak usah?

10

S3

hooh (sambil mengangguk)

11

S2

iya ya, terus gimana?

S1

tiga tahun kemudian umur ibu 5 tahun
lebihnya dari dua kali umur anak (kembali
membaca soal)

12

13

Tema

Keterangan

argumen

mengubah
persamaan

mengevaluasi

membenarkan variabel
y
mempertanyakan
variabel
mengubah
kebentuk
persamaan

mengevaluasi
argumen

menanggapi

kebentuk

menanyakan
keterangan di soal

membaca soal

Siswa Nampak kebingungan mengerjakan soal, dan mecoba untuk memahami masing-masing terlebih
dahulu

14

S1

5 tahun lebihnya dari dua kali umur anak

15

S3

ini dikali 2 kali?

16

S1

lima tahun lebihnya dari dua kali umur
anaknya, 5x2=10. Anaknya 10 po?

17

S3

18

S1

19

S3

masa?
yakan 3 tahun kemudian umur ibu adalah 5
tahun, jumlah umur ibu dan anaknya sekarang
48
mungkin 48 dibagi 5

mencoba
soal

menerjemahkan

memahami

memahami soal

membaca soal

aergumen
memahami soal

20

S1

oh ini itu! Bentar-bentar, inikan jumlah umur
ibu dan anaknya kan 48, nah 3 tahun
kemudian, berarti tinggal 48 inituh…

21

S2

dikurangin 3

menanggapi

22

S3

kan 3 tahun kemudian?

mengevaluasi

23

S2

ditambah 3

24

S2

oh aku tau. mungkin ini 5x + 2x = 48
ditambah 3nya ini, gitu

25

S3

hooh, berarti 48 ditambah 3nya ini

26

S2

coba-coba

27

S1

(sambil menghitung) 5x + 2y = 48 + 3 = 51

menangapi S1
membenarkan

argumen

mengubah
soal
kedalam persamaan

menafsirkan

melakukan perhitungan
berdasarkan
pemahaman
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No

Subjek

Uraian Diskusi

28

S2

nah sekarang baru bisa. Jadi persamaanya itu
x + y = 48 sama 5x + 2y = 51. Inikan dicari
keduanya berarti, coba kita eliminasi

29

S3

samain, loh inikan yang dis amain yang x

30

S2

hooh, bener bener , berarti kita eliminasikan
yang x

31

S3

yang atas kalikan 5, yang bawah kali 1
(menghitung)

32

S1

ini cari umurnya sapa?

S2

gak. ini kan kalo kita cari x, ketemu umur
ibunya. Kalo ketemu y kita dapat umur
anaknya. Jadi kita ketemu dua-duanya
langsung

34

S1

oh jadi berarti kita eliminasi x? kalo kita
eliminasi x kita ketemu umur anak?

35

S2

heeh, umur anak. Terus nanti disubtitusikan
ke ibunya.

36

S1

bisakan kalo y dulu?

37

S2

bisa aja, dua-duanya juga bisa

33

38

S2

berarti anaknya ketemu 63. Weh tua banget
anaknya

39

S3

ya gak papa

40

S2

(menghitung kembali) 63. Yang y masa 63?
Berarti ini kita subtitusikan ke 5x, eh
sebentar-sebentar!. x+ 63 = 48. x = 48 -63?.
Loh kok hasilnya negative?

41

S3

63 no?

42

S2

lah ya iya. ynya 63?

Tema

Keterangan

menafsirkan

mendapatkan
persamaan

argumen

penyelesaian SPLDV

mempertanyakan

menanyakan
penyelesaian

menanggapi

menanggapi
pertanyaan S1

menafsirkan

menyimpulkan
berdasarkan pernyataan
S2

menanyakan

menanyakan
penyelesaian

mendapatkan
penyelesaian,
umur
tidak
dengan
diharapkan

dua

hasil
namun
sesuai
yang

mengecek
kembali
perhitungan
penyelesaian SPLDV

melakukan perhitungan
43

S1

terus dimasukan ke x + y = 48, jadi x + 63 =
48. (menghitung). Terus x =48 - 63 (kembali
menghitung) x nya = -25. Iya gak sh?

44

S2

masa ibunya lebih muda dari anaknya?

45

S3

15 no…

mempertanyakan hasil
jawaban, tidak sesuai
dengan
yang
seharusnya
membenarkan
perhitungan S1
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46

S1

hah?

47

S3

15

48

S1

oh iya deng 15, masa umur anaknya segitu?

49

S2

heeh, lebih tua?

50

S1

Apa jangan-jangan umur ibunya yang y, atau
anknya yang x

51

S3

Hooh

52

S2

sama aja kalo dibolak balik, nanti kalo
ini x (menghitung kembali dengan y
dieliminasi) mines? Anak – 15. Min
plus berarti?. Kalo min itu sedikit
banyak?

53

S3

min itu sedikit, moso umur min

54

Uraian Diskusi

ini y,
yang
sama
atau

Keterangan

mempertanyakan umur
anak

mencoba
menyelesaikan dengan
menukar variabel
menanggapi
pernyataan S1

S2 dan S1 kembali membaca soal

55

S2

ini maksudnya gimana yah? Apa Tanya aja?

56

S3

heeh Tanya aja

57

S2

oh inikan hitunglah umur ibu dan anak 5
tahun yang akan datang

58

S1

iya kan umurnya ditambahkan lima tahun
nanti.

59

G

kalo ngerjakan soal itukan harus di baca
soalnya baik-baik. (membaca soal) jumlah
umur ibu dan anaknya setahun yang lalu
adalah 48, tadi dimisalkan umur ibu yang? x?

60

S2

x

61

G

umur anaknya yang? y?

62

S2

y

63

G

Di sini ada kata-kata, jumlah umur ibu dan
anaknya setahun yang lalu. Berartikan x itu
umur yang sekarang, kalo ngitung umur itu
pake satuan tahunkan? 1 tahun umurnya, 2
tahun gitu gak? Iya gak?

64

S2

Iya

mencoba menanyakan
kepada pengamat
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65

G

Di sisni ada keterangan setahun yang lalu,
berarti umur ibunya dikurangin satukan?
Karena setahun yang lalu. Umur ibu tadikan
x, iya gak? Berarti x’nya dikurangin satu
iyakan? Terus yang umur nakanya y, karena
setahun yang lalu berarti dikurangin 1. Berarti
umur ibu dikurangi 1 ditambah umur anak
dikurangin 1 sama dengan?

66

S2

48?

67

G

heeh, sampai situ ngerti?

68

S2

oh berarti (x-1) + (y-1) = 48 (S1 juga ikut
bergumam)

69

G

heeh, sampai situ ngerti?
lagikalimat selanjutnya.

70

S2

(membaca soal)

71

G

heeh, 3 tahun kemudian. Berarti umur ibu
ditambah?

72

S2

5

menanggapi

73

S1

3

menanggapi

74

S2

tiga, tiga

membenarkan
jawabanya

75

G

ada keterangan adalah, berarti kalo adalah
itu? Sama dengan. Coba dilanjutkan

76

S2

berarti 3 tahun kemudian?

77

S3

48 + 3 ?

78

G

gak inikan beda kalimat, berarti kita bikin
persamaan?

79

S2, S1

80

S2

oh berarti, 3?

81

G

umur ibu tadi misalnya apa? y?

82

S1

x

83

G

berarti, x ditambah?

84

S2

3

Terus

menyimpulkan
berdasarkan penejlasn
pengamat

baca
membaca soal

mempertanyakan

yang baru

85

S1

nah berarti 3 ditambah x

86

S2

sama dengan 5

87

S1

tulis aja, x + 3 =5

menyimpulkan
berdasarkan penjelasan
guru

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72

No

Subjek

Uraian Diskusi

88

S2

x + 3 = 5, lebih dari dua kali umur anaknya.
Berarti y ditambah 2x gitu?

89

G

heeh, inikan masih satu kalimat, berarti dia
satu persamaan, lanjutkan. Lima lebihnya
berarti? Ditam…

90

S2

ditambh 2x? umur anaknya

91

S1

2x

92

G

umur anaknya tadi apa?

93

S1

y, ditambah y?

94

S2

oh iya, y. (menuliskan 2y di coretan)

95

G

2y nah, tapi lihat keterangannya tiga tuhun
kemudian. Masa yang nambah Cuma umur
ibu? Ananya nambah gak?

96

S2

nambah

97

G

iya. Berarti y’nya?

98

S2

y’nya ditambah 3x

99

G

ditambah 3

100

S2

eh, ditambah 3

101

G

heeh. Liat kalimatnya

102

S2

dari dua kali umur anaknya

103

G

tiga tahun kemudian, berarti yang dikali dua?
Gimana?

104

S2

dikali dua? Ibunya ya? 3 tahun kemudian
umur ibu adalah lima tahun lebihnya. Berati
yang ditambah ini ibunya?

105

G

anaknya ditambah juga gak?

106

S2

iya

107

G

ya iya, terus? Yang ibunya tadi yang x, sudah
ditambah 3?

108

S2

sudah

109

G

yang anaknya? Apa tadi anaknya? y? Sudah
ditambah 3?

110

S2

Belum

111

G

ditambah 3. Kan karna disini tiga tahun

112

S2

oh berarti ini jadi 5y? Eh

113

G

3 tahun kemudian baru dikali dua. Berarti ya
ditambah 3 baru dikali 2. Iya gak?

114

S3

tambah 3. Berarti 2y + 3 kali 2?

Tema

Keterangan
mencoba
mengubah
kebentuk matematika

menngapi penjelasan
pemngamat
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115

G

ini lihat kalimatnya. Tiga tahun kemudian
umur ibu adalah lima tahun lebihnya dari dua
kali umur anaknya. Umur ibukan ditambah 3,
karena tiga tahun kemudian. Umur anak juga
ditambah 3, tapi bedanya dua kali. Berarti dua
kali y+3 dikasih kurung. Iya gak? Karena
ditambah tiga dulu umur anaknya. Iya gak?
Umur anaknya ditambah 3 dulu baru dikali 2?
Iya gak

116

S2

uhm jadi ini nanti dikali? (bergumam)

117

G

umur anaknya y ditambah 3 dulu baru dikali
dua. Coba terjemahkan dalam kalimat gimana

118

S2

jadi ditambah 3
persamaan) gini?

119

S3

ohhh berati ini y’nya tetep?

120

S3

habis itu?

121

G

ya udah diselesaikan. Kita sudah punya dua
persamaan

122

S2

berarti ini dikerjain satu-satu?

123

G

heeh, dirubah menjadi lebih sederhana.
Dikumpulkan x sama x, y sama y. Iya gak?

124

S2

Iya

125

S1

variabel kan? Di sinikan dua variabel

126

S3

gini po?

127

S2

yang ini dulu loh yang dicari

128

S3

ya berarti ininya no, x dikali

129

S1

gak tau

S3

ah aku pusing e, dilewatin dulu wae po?
Bingung aku

S1

aku bingungnyakan, di sinikan katanya
variabel yang sama di, nah disinikan Cuma
dua variabel nah
bikinnya gimana?
Persamaannya. Oh iya persamaanya dua
variabel to? Jadi ini x dikurangin 1. Ya tetep
aja x to?

S2

ya mungkin, apa gini po dikali ini, dikali ini
(menunjuk persamaan 5 dikali sisanya) gitu
bukan sih?

130

131

132

dikali

2

(menuliskan

Keterangan

menuliskan
persamaan
didapat

kedua
yang

subjek
kebingungn
dalam
menyederhanakan
persamaan
subjek
kebingungn
dalam
menyederhanakan
persamaan

mencoba mencari cara
penyederhanaan
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133

S1

enggak, inikan ada tambahnya

134

G

heeh, bener

135

S1

kecuali kalo kali baru. Jadi x dikurangin -1

136

G

kurungnya tinggal dibuka aja semua

membantu
penyederhanaan

oh mungkin ini dibikin eliminasi

menyelesaikan
persamaan
penyederhanaan

137

S2

Uraian Diskusi

Tema

No

nasil

Tabel 5.
Verbatim diskusi soal 2
No

Subjek

Uraian Diskusi

1

S1

membaca soal, kelilingnya inikan? Kan
panjang kawat yang diperlukan untuk
kebun. Kan pagar biasanya keliling to? Iya
gak nas?

2

S2

kan berbentuk persegi

3

S1

persegi kaya gini (menggambarkan bentuk
persegi). Pak Anto memiliki kebun
berbentuk persegi panjang. Persegi panjang
yah?

4

S2

persegi panjang, berarti?

Tema
argumen

Keterangan
pemahaman mengenai
soal, tentang keliling
pagar

menanggapi

bentuk tanah

argumen

menggambarkan tanah
berbentuk
persegi,
membenarkan gambar
berbentuk
persegi
panjang

menaggapi
argumen

5

S1

telah dipagari dengan pagar kawat, ini loh
dari sini (menunjuk gambar). Terus panjang
kawat yang diperlukan untuk memegari
kebun tersebut, yang diperlukan 44 meter.
Ini kan 44 kayanya kelilingnya yah? Iya
gak sh? Nah terus berapakah keliling dari
kebun tersebut? Nah inikan kawatnya untuk
mengelilingi itu to?

6

S2

rumus kelilingya coba apa? Ini tambah ini
terus tambah ini (menunjuk gambar)

7

S1

sisi + sisi +sisi + sisi

8

S2

loh kok sisi to? Panjang

9

S1

oh iya salah deh , 2 kali s

menjelaskan
bahwa
panjang kawat sama
dengan kelilingnya

rumus keliling
menterjemahkan
menangapi

menyebutkan rumus
keliling persegi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75

No

Subjek

Uraian Diskusi

10

S2

2 (p+l) (menuliskan rumus keliling), kebun
tersebut memiliki panjang 8 m

11

S1

ini kan kalo kita gak tau kelilingnya, yang
ini juga gak tau

12

S2

harus cari keliling

13

S1

(membaca soal)

14

S2

oh, ini jadi gini. Panjang kawat yang
diperlukan memagari kebun tersebut adalah
44. Berarti panjangnya 44. 44 bukan?

15

S1

ini tuh, panjang kawat yang diperlukan
untuk memagari. Panjangnya 44 meter?

16

S3

seluru kebun

17

S1

seluruh kebun, ini kelilingnya yah? Ini
misalnya pagar pasti kelilingkan?

18

S3

keliling tuh?

Tema
mengevaluasi

Keterangan
membenarkan rumus
keliling
persegi
panjang

argumen

S2 berpendapat bahwa
44
merupanakan
panjang kebun

menangapi

keliling kebun

menjelaskan,
memberikan
pertanyaan
menanngapi
argumen

19

S1

biasanya kalo pagar tuh ditaruh di sini toh?
(menunjuk gambar) iya gak? Pasti inikan
keliling toh?

20

S3

hooh

21

S2

iya, tapi kan ini kan meter?

22

S1

iya sh, kelilingnya. (membaca soal) berapa
keliling pagar tersebut

dengan

keliling
kebun.
Menjelaskan dengan
menggunakan gambar

menyanggah
S1
ragu
pendapatnya

dengan

membaca soal
S3

kebun tersebut memiliki panjang 8 meter
lebih panjang dari pada lebarnya, maka
panjang dan lebarnya (membaca soal)

24

S1

panjangnya 44 meter. Ini panjang ini juga
panjang? Panjang kawat untuk seluruh
kebun. Ini kan panjang? Inikan seluruh? Iya
gak?

25

S3

hooh, ini kan kita harus cari panjang
kebunya? Ini kn baru panjang kawatnya

26

S1

berarti 44 kayanya yah? Tambah l
(menuliskan rumus keliling, panjang diganti
44)

27

S2

masa sh?

28

S1

88

23

mempertanyakan

menanyakan
soal

menafsirkan

kelingng 44

menyanggah

tentang
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29

S3

apa malah 44 bagi 2?

Uraian Diskusi

30

S1

enggak (kembali menghitung) sama aja
mines, kayanya tetep 44 deh

31

S2

bentar inikan, kebun tersebut. Inikan kita
cari
berapakah
keliling
kebun
tersebut.kebun
tersebut
memiliki
panjangnya 8 meter lebih panjang dari pada
lebarnya. (membaca soal b)

32

S3

carilah panjang dan lebarnya

33

S2

kalo misalnya kita cari panjang lebarnya?

34

S3

tapi kita harus cari lebarnya

35

S2

kita bisa cari keliling, kalo kita bisa cari
penjang lebarnya

36

S3

heeh

37

S1

piye? Lah inikan panjang kawat. Panjang
kawat yang diperlukan untuk memagari
seluruh kebun. Ini kan panjang kawatnya.
Ini penjang kawatnya tuh, misalnya ini
panjang kawatnya berapa meter. Untuk
memagarinya inikan pasiti kaya gini
(menunjuk gambar) ini kawatnya pasti
digini gini in. untuk seluruhnya gitu loh, lah
inikan sama aja keliling toh? Iya gak?

38

S2

oh heeh? Berarti 44 itu keliling? Sama aja
44?

39

S1

heeh, makanya itu. Kayanya ini 44. Iya 44
kayanya kelilingnya. Ya gak sh? Ini kan
panjang kawatnya (menunjuk gambar
sambil memperagakan) sama aja 44 meter.
Coba lagi lah

40

S2

8 meter lebih panjang dari pada

41

S1

kebun
tersebut
memiliki
panjang.
Panjangnya 8 meter lebih panjang dari
lebarnya

42

S3

beratikan lebarnya lebih panjang dari ini

43

S2

panjangnya lebih panjang dari lebarnya?

44

S1

berarti panjangnya itu lebih panjang

Tema

Keterangan

membaca
soal,
memahami soal

merespon

kembali
membahas
tentang keliling

argumen

keliling tanah

menaggapi dgn
pertanyaan
merespon

keliling tanah

membaca soal

argumen
merespon
menggapi
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45

S3

Uraian Diskusi

Tema
menanggapi

memahami soal

menafsirkan soal

menyranakna mencari
kelilng

merespon

keliling tanah

S1

hooh, jadi panjangnya misalnya. Kan
kebun tersebut memiliki panjang 8 meter
lebih panjang dari pada lebarnya. Berarti
panjangnya 8 meter, lebarnya mungkin
berapakali dibawahnya gitu loh

S2

mungkin harus pakai persamaan. Oh iya
kita mao mencari ini. Cari kelilingnya dulu,
teruskan kalo udah ketemu kelilinya nanti
bisa 8x =….

48

S1

nah iya, makanya kelilingnya inikan
panjang kawat to? Kawatnya semuanya kan
pasti untuk seluruh kebun?

49

S2

iya

50

S1

berarti sama aja keliling.

menafsikan

S2

iy, aku tau maksudmu gimana. Berarti
kelilinya 44? Coba aja dulu

menaggapi

51
52

S1

coba aja ya?

53

S2

heeh. Berarti 8 meter lebih panjang dari
pada lebarnya

54

S1

jadi 2(p+l) =44 hehehe, iya kan?

55

S3

hooh

56

S1

iya gak? p+l =44/2, 22? p + l= 22. Lah
terus katanya kebun tersebut memiliki
panjang 8 meter

57

S2

lebih, 8 meter lebihnya. Panjangnya tuh 8
meter lebih

58

S1

yang pasti panjangnya lebih panjang
hehehe, iya gak?

59

S2

ya iya.

60

S1

coba panjangnya ini. Ini kan memiliki
panjang 8m. berarti ini lebih panjang dari
lebarnya. Ini mungkin bukan sebenarnya
iya gak sh?

61

S2

ya berati panjangnya lebih.

62

S1

Ya belum tentu gitu, soalnya disuruh kita
cari panjangnya. Berarti ini bukan

63

S2

bukan, berarti 8?

46

47

Keterangan

dari pada lebar?

argumen

rumus
keliling
persegipanjang

argumen

menyerderhanakan
persamaan

menafsirkan

argumen

merespon

memahami soal
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64

S1

8 meter lebih panjang dari lebarnya. Berarti
8 + l ( menghitung ) ini Cuma lebarnya
hehehe. 16 eh 14? Lah panjangya?

65

G

yang mana bingungnya?

66

S1

kebunnya kan persegi panjang, terus
katanya kebun tersebut memiliki panjang 8
meter lebih panjang dari lebarnya

67

G

ya udah, ditulis aja panjangnya =

68

S1

panjangnya = 8m ?

69

G

8m apa?

70

S2

lebih

71

S1

lebih panjang

72

G

berarti? Lebihnya itu berarti di?

73

S1

ditambah

74

G

ditambah kn?

75

S1

heeh

76

G

ditambah siapa?

77

S1

l?

78

G

iya

79

S1

berarti ini 8 + l? (menunjuk pekerjaan tadi)

80

G

itu dari mana? Gak maksudnya kitakan
yang baru. Sekarang ada kalimat yang baru.
Panjangnya 8m lebih panjang dari lebarnya,
ya sudah berarti tulis aja p =

81

S3

8m + l ?

82

G

iya bener. Ya udah. Meternya dihilangkan
aja pakai angkanya aja. Kan berarti sudah
punya berapa persamaannya? Punya satu
sama dua ini kn? Ya udah bisa diselesaikan
gak?

83

S3

hooh

84

S2

berarti kelilingyan itu 22?

85

G

bukan keliling inikan dari sini. Terus
ketemu inikan? Nah p + l = 22 yaudah itu
persamaan pertama

86

S1

oh persamaan pertama

87

G

persamaan keduanya?

88

S1

ini?

89

G

iya, nah tinggal diselesaikan

Tema
menafsirkan

menafsirkan

menanggapi

Keterangan
memisalkan soal
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90

S1

91

Uraian Diskusi

Tema

Siswa menghitung
penyelesaian)

spldv

Keterangan

argumen

oh ini jadi pake campuran?
(masukan

mengerjakan
penyelesaian

perhitungan

92

S2

udah ketemu panjang lebarnya

93

S1

; kan panjangnya lebih panjang dari lebar
to?

94

S2

heeh, berarti panjangnya 15, lebarnya 7.
Berarti sekarang cari kelilingya 2 p + l

95

G

lah? Kan kelilingya tadi udah ketemu

96

S1

kan kelilinya udah

97

S2

oh iya ding, 22 ya? sekarang yang c

98

S1

membaca soal) lebar yang mana?

99

S2

kebun yang ini, berarti lebarnya 7

100

S1

membaca soal) ini

menafsirkan

mempertanyakan
yah luas tanahnya
menafsirkan
gak luas tanah tersebut
101

S2

memahami soal

dari luas kebun

PakA nto. Berarti luasnya ini dikurangi
luasnya ini. Luas kebunya ini loh. Berarti 7
dikali 15. Nanti 3, dikurang 3/5. Coba
(menghitung)
coba saya tanya, kn Pak Antonya beli tanah

102

G

lagi iya gak? Nah luas tananhnya itu

dari

luas kebun. Luas kebun Pak Anto td
berapa?
103

S2

menaggapi

luasnya 105
luas kebunya 105 iya kn?. Nah tanah yang

104

G

baru itu

dari luasnya tanah semula, tanah

yang sudah dipunyai pak anto
105

S2

berarti lebih kecil dari tanah yang ini?

106

G

iya. Nah berarti cara nyarinya gimana?

107

S2

berarti?

108

S1

tanah yang ini lebih kecil dari tanah yang
tadi?

109

G

heeh, karnakan cum

110

S2

hooh, berarti ini? Dikurangi kan?

nya saja

kok dikurang? Coba, kalo ibu punya beras
111

G

1kg. kalian belinya

dari beras ibu. Berarti

kalian belinya berapa kilo?

menanggapi

pengamat menjelaskan
tentang spldv
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112

S3

Uraian Diskusi

G

Keterangan

?
dari mana dapat

113

Tema

kg? kalo ibu beli

beras 10 kg. kalian belinya Cuma

dari

berasnya ibu, beli berapa kalian?
114

S3

5kg

menafsirkan

115

G

116

S3

dapatnya darimana 5kg?
dari 10 2

menafsirkan

nah 10 2 berarti kalo ini? Sama tanahnya
117

G

bapak ini 105, tapi kalian belinya Cuma
nya. Berarti kalian dapat berapa?

118

S2

berarti dibagi

119

G

kok dibagi ?

120

S1

bagi 3? Hehehe

121

G

menaggapi

bentar, ibu beli beras 10 kg, aku belinya
misanlnya. Aku dapatnya berapa kg?
menafsirkan

? 2,5 kg? iy gak?

122

S3

123

G

iya. Heeh dapat dari mana 2,5 kg?

124

S3

dari 10 di bagi ?

125

G

bagi

126

S3

bagi 4?

127

G

menaggapi

?

ibu beli beras 10kg, aku belinya misalnya
dari beras ibu. Di apain?
menggapi

128

S3

kali 10?

129

G

kali kan? kali

130

S3

heeh. Oh ya berarti

131

G

nah iya. Lah itu kok bingunge. Tadi kan 10
kalo setengahnya berarti kan 10 dikali
setengah to?

132

S2

menghitung)

133

S3

63? Ya udah ini. Ketemu?

134

S2

eh bentar inikan. Terus ? berarti luasnya
baru 63, lebarnya kan sama.

135

G

berarti lebarnya berapa?

136

S2

lebernya 7.

137

G

berarti sekarang cari apa?

dikali 105

menafsirkan

menafsirkan

mencari luas tanah

memahami

mamahami soal
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No

Subjek

138

S2

panjangnya (menghitung) 2 (p+7)

139

G

kok 2 (p+7)? Itu rumus apa?

140

S2

keliling

141

G

Padahal yang diketahui tadi apa?

142

S1

luas

143

Uraian Diskusi

Tema
menafsirkan

Keterangan
mencari
panjang,
namun menggunakan
rumus keliling

menafsirkan

menghitung
tanah

Subjek mecari panjang tanah
panjang

144

S1

(melakukan perhitungan) panjang kali 7 =
63. Jadi panjang sama dengan. Apanya?

S2

inikan kalo penjumlahan, kalo p kali 7
cuman 7p

mempertanyakan

145

menanyakan
yang
tidak dimengerti

S1

ya iyakan, ini kan kalo dikalikan 7 p ya.
Kalo nyari pnya dibagi 7

menaggapi

146

menanggapi
pertanyaan

147

S2

; oh iy deng. 63 bagi 7 ( melakukan
perhitungan)

148

S1

9 yah? 9

149

S3

hooh hooh bener

150

S1

berartikan panjangnya 9, lebarnya 7

151

S3

9 kali 7

152

S1

Jadi yang bapaknya beli itu panjangnya 9
terus lebarnya tuh 7. Nah terus kawatnya
itu?

153

S3

63 sama aj

mengunakan
luas
menafsirkan

argumen

154

155

S1

gak, kalo nyari luas 9 kali 2 kan tinggal itu.
Nah yang kita cari kn kawat to? Berarti,
inikan berapa meterkah kawat yang harus
ditambah Pak Anto? Ya kan sama to, yang
kaya tadi. Mungkin kaya gini yah

S3

kan yang dicari luas?

156

S2

oh iya. Berapa meter kah kawat yang harus
ditambahkan, sama aja cari keliling

157

S3

hooh, bener

158

S1

nah 18 + 4 = 22 (hasil perhitungan keliling)

159

S2

22 berarti

rumus

menanggapi jawaban
S3.
mengaitkan
dengan
jawaban
sebelumnya

S3 memahami bahwa
yang dicari adalah luas

menaggapi

menafsirkan

menggunakan
keliling.

rumus
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No

Subjek

160

S3

itu yg c?

Uraian Diskusi

161

S1

piye? Berarti panjang yang. Berapa
meterkah yang harus ditambah Pak Anto
untuk membuat pagar baru? 22?

162

S2

22m

163

S1

hah?

164

G

sudah? Jadi kesimpulannya apa?

165

S2

jadi. Keliling tersebut, berapa tadi yang a
td

166

S3

22

167

S2

huh?

168

S3

iyakan

169

S2

kelilingnya tadi tuh

170

S3

iya

171

S1

keliling yang kebun dulu tuh

172

S3

berapa keliling kebun terseut?

173

S1

44

174

S3

44 kn bagi 2? To?

175

S1

iya

176

S3

iy gak?

177

G

rumus keliling td ap?

178

S1

rumus keliling 2(p+l)

179

S2

oh ini loh, mungkin in yg. Tp td ak cari
kelilingnyatadit katanya udah ketemu

180

S3

oh lah ini

181

S2

44, apa 22?

182

S3

22. 44 kn bagi 2

183

S2

coba bentar (menghitung)

184

S1

kelilingnya kayanya 44 deh. Kan misalnya
kalo dikasih di sini (menunjuk gambar) Iya
yo 44

185

S2

44, ya iya toh 44

186

S3

oh, 44

187

S1

kan panjangnya 15 to di sini kali 2 30. Nah
inikan 7 lebarnya kali 2 14. Ditambahkan
44 to?

188

S3

ya udah

189

S2

jadi keliling kebun tersebut adalah 44, terus
lebarnya 15

190

S2

panjangnya 15, lebarnya 7

191

S1

eh lebarnya 7. terus inikan

Tema

Keterangan

merespon

keliling
kebun,
jawaban soal a
menaggapi

menaggapi
menggapi

S1 menjelaskan bahwa
kelilingnya adalah 44

menjelaskan

menjelaskan
pendapatnya

menafsirkan
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No

Subjek

Uraian Diskusi

192

S2

jadi kawat yang diperlukan untukmembuat
pagar baru adalah 22m. ya udah

193

G

22 dari mana?

194

S2

dari?

195

S1

itu, hehe?

196

S2

dari? Pake rumus ya?

197

S1

pake rumus keliling

198

G

heeh, gmana? Kelilingnya berapa

199

S1

kan yang tadi tuh

200

G

tanah yang baru panjang? lebarnya?

201

S1

panjangnya 9, lebarnya 7. Oh ini tuh dikali
2.

202

S3

oh, pantesan gak ketemu

203

S1

18 + 14, lah? = 32 ya?

204

S3

hooh 32

205

S1

iy 32

206

S2

jadi kawat yang diperlukan adalah 32m

kesimpulan soal c
pengamat
meminta
subjek
membuat
kesimpulan.
Dan
meminta menunjukan
gambar kebun

207

G

coba, sekarang saya tanya. Tadi kebunya
posisinya di mana? Sekarang buat
kesimpulan coba digambar kebunya. Kebun
yang semula sama kebun yang baru

208

S1

kebun yang baru di sebelahnya

209

S2

berarti di sampinya kn?

210

S1

lebarnya sama nah berarti, sebelahnya sini
lagi. in kan agak kecil to?

211

G

terus? Yang dipagari mana aja?

212

S1

yang pertama dipagari ini. Terus yang
kedua dipagari juga. Berapa meterkah
kawat yang harus ditambah pak anto? Jd
yag ditambah tuh dari sini

213

S2

hooh

214

S1

lebarnya disinikan berarti? Bentar-bentar

S2

berapa meterkah kawat yang ditambah?
Berartikan yang dihitung Cuma yang
ditambah doing? Yang ditambah berarti?

Tema
menafsirkan

menjelaskan
mendapatkan 22

menanggapi

cara

S1
menjawab
pertanyaan pengamat

membenarkan
perhitungannya

argumen

menggambarkan
kebun dan tanah

argumen

menggambarkan tanah
yang baru

argumen

menjelaskan
gambar

menaggapi
215

Keterangan
menjelaskan
kesimpulan soal c

denagn
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No

Subjek

216

S1

32? 32 meter

Uraian Diskusi

217

G

tadi berapa kelilingnya?

218

S1

keliling yang baru itu 32

219

G

terus yang dipagari?

220

S3

yang dipagari tadi?

221

S1

ini oh yang dipagari? Oh, 32 mungkin
dikurang ini? Dikurang lebarnya, kan
katanya disampingnya?

222

S2

ini Cuma yang ditambah ajakan yang
dicari? (membaca soal)

223

S1

(membaca soal kembali) nah inikan
katanya tadi dikali. Luas yang pertama
dikali luas yang baru

224

S2

ditambah

225

S1

dikali. katanya dikali?

226

S2

hooh dikali

227

S1

, dapatnya
apa ak salah ngitung yah (mengecek

228

S2

kembali)

kan? Jadinya 105 dibagi 5 itu

21 kn?10 dibagi 5 dua kan? 63 luasnya
229

S1

lebarnya sama, katanya lebarnya sama to?
Nah kita cari panjangnya

230

S2

panjangnya 7 ?

231

S1

lebarnya kan, katanya 7 lebarnya

232

S2

lah iya. Berarti p × l no , lebarnya kan
sama kan. Berarti lebarnya 7

233

S1

aku lupa nulis ini 63, jadi disinih tuh. Tadi
apa? mana yah

234

S3

ini kan jadinya 18 + 14 = 32

235

S1

iya

236

S2

iya, udah ketemu 32

237

S3

ya udah to. Berarti udah ketemu to?

238

S2

32

239

S3
(s3 menuliskan hasil pekerjaan kelompok)

Tema

menafsirkan

menafsirkan

Keterangan
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2. Display Data
Verbatim di atas akan dikelompokan sesuai dengan tema-tema yang muncul. Berikut adalah tabel pengelompokan
sesuai dengan tema, tabel terdiri dari lima kolom, yaitu subjek, kategori, uraian diskusi, soal, dan analisis. Setiap uraian akan
diberikan kode berdasarkan pada subjek, soal, dan no. Misalnya (S1,1,1), maksudnya S1 adalah subjek 1, 1 adalah nomor
soal, dan 1 adalah no urutan pada tabel
Dalam display data ini akan dianalisis kemampan komunikasi metematis siswa yang muncul pada saat kegiatan
diskusi kelompok. Berdasarkan indikator komunikasi matematis yang digunakan dalam penelitian ini, akan dilihat
kemampuan-kemampuan apa saja yang muncul dari setiap indikator tersebut.
a. Display Analisis diskusi
Di dalam display akan ditampilkan pernyataan-pernyataan subjek yang sesuai dengan indikator komunikasi matematis
dan hasil analisisnya.
Tabel 6.
Tabel hasil analisis diskusi
Subjek
Subjek 1

Kategori
Menyampaikan,
mengekspresikan,
atau menjelaskan ide



Diskusi
lima tahun lebihnya dari dua
kali umur anaknya, 5x2=10.
(S1,1,16)

Soal nomor 1
Jumlah umur ibu dan anaknya 
setahun yang lalu adalah 48
tahun. Tiga tahun kemudian

Analisis
dari pendapat S1 ini sudah terlihat jelas bahwa S1
tidak memahami maksud dari soal. S1 langsung
mengasumsikan bahwa 5 tahun lebinya dari dua

85

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

atau argument









membaca soal, kelilingnya
inikan? Kan panjang kawat
yang
diperlukan
untuk
kebun. Kan pagar biasanya
keliling to? Iya gak nas?
(S1,2,1)
telah dipagari dengan pagar
kawat, ini loh dari sini
(menunjuk gambar). Terus
panjang
kawat
yang
diperlukan untuk memegari
kebun
tersebut,
yang
diperlukan 44 meter. Ini kan
44 kayanya kelilingnya yah?
Iya gak sh? Nah terus
berapakah
keliling
dari
kebun tersebut? Nah inikan
kawatnya untuk mengelilingi
itu to?
(S1,2,5)
seluruh
kebun,
ini
kelilingnya
yah?
Ini
misalnya
pagar
pasti
kelilingkan?
(S1,2,17)
biasanya kalo pagar tuh
ditaruh
disini
toh?
(menunjuk gambar) iya gak?

umur ibu adalah 5 tahun
lebihnya dari dua kali umur
anaknya. Hitunglah umur ibu
dan anak 5 tahun yang akan
datang
Soal nomor 2
Pak Anto memiliki sebuah 
kebun
berbentuk
persegi
panjang yang telah dipagari
dengan pagar. Panjang pagar
kawat yang diperlukan untuk
memagari
seluruh
kebun
tersebut adalah 44 m.
a. Berapakah keliling kebun
tersebut
b. Kebun tersebut memiliki
panjang 8 meter lebih
panjang
dari
pada
lebarnya, carilah panjang
dan lebarnya
c. Pak Anto membeli lagi
sebidang tanah yang
berada tepat disebelah
kebunnya. Luas tanah
tersebut 3/5 dari luas
kebun Pak Anto dan
lebarnya sama dengan
lebar
kebun.
Berapa
meterkah kawat yang
harus ditambah Pak Anto
untuk membuat pagar
baru.

kali umur anak adalah
5 × 2 = 10 dan
menyimpulkan bahwa umur anak adalah 10

S1 cukup memahami maksud dari soal untuk
menjawab soal a mengenai keliling kebun. Disini
S1 mengasumsikan jika kawat yang digunakan
untuk memagari seluruh kebun sama saja dengan
keliling dari kebun tersebut yaitu 44 m. pendapat
S1 sudah benar dan sesuai dengan maksud dari
soal, namun S1 sempat meragukan jawabannya
karena mendapat beberapa s anggahan dari subjek
yang lain. S1 beberapa kali mencoba menjelaskan
kembali kepada subjek lain dan menaggapi
beberapa respon atau sanggahan.

Ket : S1 sempat salah menggambarkan
bentuk kebun dengan bentuk persegi,
namun subjek lain segera
membenarkan.

86

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI










Pasti inikan keliling toh?
(S1,2,19)
piye? Lah inikan panjang
kawat. Panjang kawat yang
diperlukan untuk memagari
seluruh kebun. Ini kan
panjang
kawatnya.
Ini
penjang
kawatnya
tuh,
misalnya
ini
panjang
kawatnya
berapa meter.
Untuk memagarinya inikan
pasiti kaya gini (menunjuk
gambar) ini kawatnya pasti
digini
gini
in.
untuk
seluruhnya gitu loh, lah
inikan sama aja keliling toh?
Iya gak?
(S1,2,37)
jadi 2(p+l) =44 hehehe, iya
kan?
(S1,2,54)
iya gak? p+l =44/2, 22? p +
l= 22. Lah terus katanya
kebun
tersebut memiliki
panjang 8 meter
(S1,2,56)
coba panjangnya ini. Ini kan
memiliki panjang 8m. berarti
ini lebih panjang dari
lebarnya. Ini mungkin bukan
sebenarnya iya gak sh?
(S1,2,60)
8 meter lebih panjang dari
lebarnya. Berarti 8 + l (

Ket : S1 menjelaskan idenya dengan
menggunakan gambar. Pada gambar di atas S1
menggambarkan kebun yang berbentuk
persegi panjang, selanjutnya S1 menjukan
dengan mengambarkan garis-garis disekitar
persegi panjang secara berulang-ulang dan
menjelaskan bahwa kawat yang digunakan
untuk memagari kebun adalah kelilingnya


S1 mengubah soal kedalam kalimat matematika. S1
menggunakan
rumus
keliling
kemudian
mengubahnya kebentuk yang lebih sederhana.

Ket : S1 menggunakan rumus keliling
persegi panjang K = 2 (p+l), kemudian
disederhanakan sehingga mendapatkan
persamaan yang pertama p + l = 22
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menghitung ) ini Cuma
lebarnya hehehe. 16 eh 14?
Lah panjangya? (S1,2,64)
oh ini jadi pake campuran
(S1,2,90)
gak, kalo nyari luas 9 kali 2
kan tinggal itu. Nah yang
kita cari kn kawat to?
Berarti,
inikan
berapa
meterkah kawat yang harus
ditambah Pak Anto? Ya kn
sama to, yang kaya tadi.
Mungkin kaya gini yah
(S1,2,154)
kan panjangnya 15 to di sini
kali 2 30. Nah inikan 7
lebarnya
kali
2
14.
Ditambahkan 44 to?
(S1,2,187)
lebarnya sama nah berarti,
sebelahnya sini lg. in kan
agak kecil to?
(S1,2,210)
yang pertama dipagari ini.
Terus yang kedua dipagari
juga. Berapa meterkah kawat
yang harus ditambah Pak
Anto? Jadi yang ditambah
tuh dari sini
(S1,2,212)



S1 menyarankan untuk menyelesaikan SPLDV
dengan menggunakan cara campuran

Ket : persamaan
kedua, m pada 8m
merupakan satuan
meter tidak perlu
dimasukan
kepersamaan

Ket : S1 terlebih dahulu mengubah persamaan
p = 8 + l menjadi p – l = 8. S1 pertama
menggunakan cara eliminasi kemudian
menggunakan subtitusi.
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Dalam menjawab soal bagian c, S1 menggunakan
gambar untuk menunjukan tanah baru yang dibeli
oleh pak Anto.

Ket : berdasakan soal lebar dari tanah yang
baru adalah sama, maka S1 menggambarkan
tanah yang baru tepat disebelah kebun dan
berdempet dengan kebun dengan ukuran yang
lebih kecil


Subjek 2

Menyampaikan,

Dengan menggunakan gambar yang sama S1 juga
menunjukan pagar baru yang ditambahkan oleh pak
Anto dengan menggambarkan garis -garis disekitar
gambar.

Soal nomor 1
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mengekpresikan ide
atau argumen









ini gini, pertama umur
ibunya itu x. anak = x, eh y.
terus 3 tahun kemudian umur
ibu adalah 5 tahun lebihnya
dari dua kali umur anaknya,
hitunglah umur ibu dan
anaknya(baca soal). Inikan
cari x
(S2,1,3)
jadi
gini,
tiga
tahun
kemudian umur ibu (sambil
menunjuk soal). Oh berarti
gini, Berarti gini 5x lebih
dari dua kali umur anaknya,
berarti dijumlah 5x + 2x =
(S2,1,5)
Berarti ini x + y = 48 tahun,
terus 5x + 2y kurang dari 2
kali umur anaknya (S2,1,8)
oh aku tau. mungkin ini 5x +
2x = 48 ditambah 3nya ini,
gitu (S2,1,24)
berarti
kita
eliminasikan
yang x

Jumlah umur ibu dan anaknya 
setahun yang lalu adalah 48
tahun. Tiga tahun kemudian
umur ibu adalah 5 tahun
lebihnya dari dua kali umur
anaknya. Hitunglah umur ibu 
dan anak 5 tahun yang akan
datang

S2 mengalami
variable anak

kesalahan

dalam memisalkan

S2 mengubah soal kedalam persamaan matematika

Pada persamaan tersebut terlihat S2 langsung
mengubah pernyataan tersebut menjadi 5x + 2y,
padahal pada soal sudah disebutkan bahwa umur
ibu dan anak tiga tahun kemudian, selanjutnya
pada argumen selanjutnya S2 berpendapat bahwa
5x + 2y = 48+3. Padahal pada soal sudah terlihat
jelas bahwa 48 berada pada kalimat yang berbeda.



Selanjutnya pada persamaan x+ y = 48, S2
langsung mengubahnya tanpa memperhatikan
kalimat yang menyebutkan “umur setahun yang
lalu”. Dari kedua persamaan tersebut sangat
terlihat bahwa S2 masih tidak memahami maksud
dari soal.
S2 memberikan cara penyelesaian yaitu dengan
menggunakan eliminasi.
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Ket
:
Setelah
dieliminisai,
S2
mensubtitusikan
hasil
kedalam
persamaan
yang
lain.
S2 menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan
cara campuran. S2 tampak sudah memahami cara
penyelesain SPLDV dengan tepat, namun karena
persamaan yang dibuat tidak tepat maka
mendapatkan hasil yang salah.


oh, ini jadi gini. Panjang
kawat
yang
diperlukan
memagari kebun tersebut
adalah
44.
Berarti
panjangnya 44. 44 bukan?
(S2,2,14)



luas tanah tersebut

dari

luas kebun pak anto. Berarti
luasnya ini dikurangi luasnya
ini. Luas kebunya ini loh.

Soal nomor 2
Pak Anto memiliki sebuah 
kebun
berbentuk
persegi
panjang yang telah dipagari
dengan pagar. Panjang pagar
kawat yang diperlukan untuk
memagari
seluruh
kebun
tersebut adalah 44 m.
a. Berapakah keliling kebun
tersebut
b. Kebun tersebut memiliki
panjang 8 meter lebih

S2 berpendapat bahwa panjang kebun adalah 44,
hal ini didasarkan dari kalimat “panjang kawat
yang diperlukan memagari kebun tersebut adalah
44” S2 mengasumsikan yang dimaksud dengan
panjang kawat adalah panjang dari kebun tersebut.
Padahal maksud dari soal adalah untuk
menunjukan keliling kebun.
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Berarti 7 dikali 15. Nanti 3,
dikurang

(S2,2,101)
c.

panjang
dari
pada 
lebarnya, carilah panjang
dan lebarnya
Pak Anto membeli lagi
sebidang tanah yang
berada tepat disebelah
kebunnya. Luas tanah
tersebut 3/5 dari luas
kebun Pak Anto dan
lebarnya sama dengan
lebar
kebun. Berapa
meterkah kawat yang
harus ditambah Pak Anto
untuk membuat pagar
baru.

S2 menggunakan
pendapatnya.

gambar untuk menjelaskan

Ket : siswa menunjukan gambar yang lebih
besar dikurangi gambar yang lebih kecil
S2 berendapat bahwa untuk mencari luas tanah
yang baru dengan mengurangkan luas kebun
dengan . Disini terlihat bahwa siswa tidak
memahami maksud dari soal, yaitu pada bagian
“luas tanah tersebut
dari luas kebun” siswa
langsung mengasumsikan luas tanah yang pertama
langsung dikurangi , padahal yang dimaksud dari
soal adalah bagian dari kebun.



Subjek 3

Menyampaikan,
mengekspresikan ide
atau argumen

berartikan nyari x, tinggal
dieliminasi (S3,1,4)

Soal nomor 1
Jumlah umur ibu dan anaknya
setahun yang lalu adalah 48
tahun. Tiga tahun kemudian
umur ibu adalah 5 tahun
lebihnya dari dua kali umur
anaknya. Hitunglah umur ibu
dan anak 5 tahun yang akan
datang
Soal nomor 2

Ket : S3 dalam diskusi soal yang pertama kurang
memberikan ide atau pendapat. S3 lebih banyak
menanggapi argumen dari subjek yang lain
 menyampaikan cara penyelesain SPLDV, setelah
membaca soal S3 langsung menyatakan bahwa
cara menyelesaikannya dengan menggunakan
eliminasi
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Subjek

Kategori


Subjek 1

Memahami,
menginterprestasikan,,
dan mengevaluasi ide

matematika

ini kan jadinya 18 + 14 = 32
(S3,2,234)
9 kali 7 (S3,2,151)
22. 44 kan bagi 2 (S3,2,182)

Pak Anto memiliki sebuah
kebun
berbentuk
persegi
panjang yang telah dipagari
dengan pagar. Panjang pagar 
kawat yang diperlukan untuk
memagari
seluruh
kebun
tersebut adalah 44 m.
a. Berapakah keliling kebun
tersebut
b. Kebun tersebut memiliki
panjang 8 meter lebih
panjang
dari
pada
lebarnya, carilah panjang
dan lebarnya
c. Pak Anto membeli lagi
sebidang tanah yang
berada tepat disebelah
kebunnya. Luas tanah
tersebut 3/5 dari luas
kebun Pak Anto dan
lebarnya sama dengan
lebar
kebun. Berapa
meterkah kawat yang
harus ditambah Pak Anto
untuk membuat pagar
baru.

Ket : S3 dalam diskusi soal yang kedua kurang
memberikan ide atau pendapat. S3 lebih banyak
menanggapi argumen dari subjek yang lain
S3 menganggap yang dicari soal c adalah luas. Dan
menjawab jika 9 kali 7hasilnya tetap 63. Padahal
yang dimaksud dari soal adalah keliling

Lisan (diskusi)
masa x (menunjuk tulisan
s2). Itu x sama x ?
(s1,1,7)
nah ini 3 tahunnya, ini gak
usah?

Soal nomor 1
Jumlah umur ibu dan anaknya 
setahun yang lalu adalah 48
tahun. Tiga tahun kemudian
umur ibu adalah 5 tahun 
lebihnya dari dua kali umur

Analisis
S1mengevaluasi kesalahan pemisalan variabel yang
dialakukan oleh S2. S2 hanya menuliskan satu
variabel yaitu x, seharusnya x dan y.
S1 menanyakan pendapat dari S2, mengenai
keterangan pada soal yang tidak dicantumkan S2
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(S1,1,9)
ini cari umur siapa? (S1,1,32)
bisakan kalo y dulu?
(S1,1,36)
3
(S1,1,73)
aku
bingungnyakan,
di
sinikan katanya variabel
yang sama di, nah di sinikan
Cuma dua variabel nah
bikinnya
gimana?
Persamaannya.
Oh
iya
persamaanya dua variabel
to? Jadi ini x dikurangin 1.
Ya tetep aja x to?
(S1,1,132)
enggak,
inikan
ada
tambahnya
(S1,1,133)
kecuali kalo kali baru. Jadi x
dikurangin -1
(S1,1,135)

sisi + sisi +sisi +
sisi
(S1,2,7)
oh iya salah deh , 2 kali s
(S1,2,8)
ini tuh, panjang kawat yang
diperlukan untuk memagari.
Panjangnya 44 meter?
(S1,2,14)
panjangnya 44 meter. Ini

anaknya. Hitunglah umur ibu 
dan anak 5 tahun yang akan
datang




Soal nomor 2
Pak Anto memiliki sebuah
kebun
berbentuk
persegi
panjang yang telah dipagari
dengan pagar. Panjang pagar
kawat yang diperlukan untuk
memagari
seluruh
kebun
tersebut adalah 44 m.
a. Berapakah keliling kebun
tersebut







S1 menanyakan kepada S2 tentang penyelesaian
SPLDV, S2 menanyakan umur dari siapa dan dicari
dan apakah bias dilakukan sebaliknya.
S1 mennanggapi pertanyaan peneliti “ 3 tahun
kemudian. Berarti umur ibu ditambah?”
S1
kebingungan
dalam
menyederhanakan
persamaan. Dari sini terliahat bahwa S1 kurang
memahami cara menyerderhanakan persamaan
S1 menyanggah pernyataan S2 mengenai
penyerderhanaan persamaan (x-1) + (y-1) = 48 dan
x + 3 = 5 + 2(y + 3)

S1 kurangtepat menyebutkan rumus keliling
persegi panjangs1 beberapa kali menjawab dan
menanggapi pertanyaan subjek lain engenai
keliling kebun.
Pada bagian soal b, S1 menanggapi bahwa
panjangnya 8m lebihnya
S1 menaggapi pertanyaan yang diajukan oleh
peneliti mengenai soal b.
S1 mengalami kebinggunan dalam menyelesaikan
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panjang ini juga panjang?
Panjang kawat untuk seluruh
kebun. Ini kan panjang?
Inikan seluruh? Iya gak?
(S1,2,24)
berarti 44 kayanya yah?
Tambah l (menuliskan rumus
keliling, panjang diganti 44)
(S1,2,26)
berarti panjangnya itu lebih
panjang
(S1,2,44)
hooh,
jadi
panjangnya
misalnya.
Kan
kebun
tersebut memiliki panjang 8
meter lebih panjang dri pada
lebarnya. Berarti panjangnya
8 meter, lebarnya mungkin
berapakali dibawahnya gitu
loh
(S1,2,46)
nan iya, makanya kelilingnya
inikan panjang kawat to?
Kawatnya semuanya kan
pasti untuk seluruh kebun?
(S1,2,48)
panjangnya 8m
lebih panjang
ditambah
l?
berarti 8 + l?
kan
panjangnya
lebih
panjang dari lebar to?

b.

c.

Kebun tersebut memiliki
panjang 8 meter lebih
panjang
dari
pada
lebarnya, carilah panjang
dan lebarnya

Pak Anto membeli lagi
sebidang tanah yang
berada tepat disebelah
kebunnya. Luas tanah
tersebut 3/5 dari luas
kebun Pak Anto dan
lebarnya sama dengan
lebar
kebun.
Berapa
meterkah kawat yang
harus ditambah Pak Anto
untuk membuat pagar
baru.

soal bagian c. S1 menganggap bahwa merupakan
luas tanah, padahal yang dimaksud dari soal adalh
bagian dari kebun merupakan luas tanah
S1 kurang tepat menyebutkan rumus dari keliling
persegi panjang, S1 menyebutkan keliling adalah
sisi + sisi + sisi + sisi sambil menunjukan gambar.
Maksud dari S1 sudah benar bahwa keliling adalah
jumlah dari semua sisi, namun hal ini akan
menyebabkan kebingungan karena pada persegi
panjang kedua sisi yang sejajar memiliki ukuran
yang sama.
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Subjek 2

Memahami,

menginterprestasikan,,
dan mengevaluasi ide
matematika



(s1,2,93)
ini yah luas tanahnya
(S1,2,100)
tanah yang ini lebih kecil
dari tanah yang tadi?
(S1,2,108)
bagi 3? Hehehe (S1,2,120)
luas (S1,2,142)
ya iyakan, ini kan kalo
dikalikan 7 p ya. Kalo nyari
pnya dibagi 7
(S1,2,146)
kelilingnya kayanya 44 deh.
Kan misalnya kalo dikasih
disini (menunjuk gambar)
Iya yo 44
(S1,2,184)
panjangnya 9, lebarnya 7. Oh
init uh tuh dikali 2.
(S1,2,201)
dikurangin 3
(S2,1,21)
ditambah 3
(S2,1,23)
gak. ini kan kalo kita cari x,
ketemu umur ibunya. Kalo
ketemu y kita dapat umur
anaknya. Jadi kita ketemu
dua-duanya langsung
(S2,1,33)
heeh, umur anak. Terus nanti
disubstitusikan ke ibunya.

Soal nomor 1
Jumlah umur ibu dan anaknya 
setahun yang lalu adalah 48
tahun. Tiga tahun kemudian
umur ibu adalah 5 tahun 
lebihnya dari dua kali umur
anaknya. Hitunglah umur ibu
dan anak 5 tahun yang akan 
datang

S2 menanggapi pernyataan S1 mengenai soal, yaitu
mengenai jumalah umur ibu dan anak 3 tahun
kemudian
S2 menanggapi pertanyaan S1 mengenai
penyelesaian SPLDV. Menegenai umur yang dicari
dan apakah penyelesaiannya bias dibolak-balik
S2 menanggapi pertanyaan S1, karena hasil yang
didapat oleh subjek kurang tepat maka S1
mempertanyakan apakah variabelnya harus ditukar.
Dan S2 menanggapi jika ditukar akan mendapatkan
hasil yang sama
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(S2,1,35)
bisa aja, dua-duanya juga
bisa
(S2,1,37)
sama aja kalo dibolak balik,
nanti kalo ini y, ini x
(menghitung kembali dengan
y yang dieliminasi) mines?
Anak – 15. Min sama plus
berarti?. Kalo min itu sedikit
atau banyak?
(S2,1,52)

loh kok sisi to? Panjang
(S2,2,8)
2 (p+l) (menuliskan rumus
keliling), kebun tersebut
memiliki panjang
8 m
(S2,2,10)
iya, tapi kan ini kan meter?
(S2,2,21)
panjangnya lebih panjang
dari lebarnya? (S2,2,43)
iy, aku tau maksudmu
gimana. Berarti kelilinya 44?
Coba aja dulu (S2,2,51)
lebih (S2,2,70)
berarti kelilingyan itu 22?
(s2,2,48)
luasnya 105 (s2,2,103)
berarti lebih kecil dari tanah
yang ini? (s2,2,105)

Soal nomor 2
Pak Anto memiliki sebuah
kebun
berbentuk
persegi
panjang yang telah dipagari
dengan pagar. Panjang pagar
kawat yang diperlukan untuk
memagari
seluruh
kebun
tersebut adalah 44 m.
a. Berapakah keliling kebun
tersebut
b. Kebun tersebut memiliki
panjang 8 meter lebih
panjang
dari
pada
lebarnya, carilah panjang
dan lebarnya
c. Pak Anto membeli lagi
sebidang tanah yang
berada tepat disebelah
kebunnya. Luas tanah
tersebut 3/5 dari luas
kebun Pak Anto dan










S2 mengevaluasi jawaban dari S1 mengenai
keliling persegi, S1 menyebutkan rumus keliling
persegi dan dibenarkan oleh S2 menjadi rumus
persegi panjang, karena kebun berbentuk persegi
panjang
S2 mempertanyakan pendapat S1 mengenai
keliling kebun, S2 meragukan 44 adalah keliling
kebun, karena satuannya meter. S2 menggaggap
meter bukan satuan dari keliling.
S2 menanyakan mengenai soal b, tentang panjang
tanah
Pada bagian soal c S2 tampak kebinggunagan
mengenai luas tanah yang baru yaitu dari luas
kebun.
S2 kebinggunan mencari panjang tanah, stelah
diketahui luas tanah dan lebar subjek menggunakan
rumus luas untuk mencari panjang tanah yaitu
L =pl, maka p7 = 63. S2 menggagap bahawa p7
tidak bisa dicari dan menanyakannya pada S1.
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hooh, berarti ini? Dikurangi
kan? (S2,2,110)



berarti dibagi



eh bentar inikan. Terus ?
berarti luasnya baru 63,
lebarnya
kn
sama.
Lebarnyakan
sama
(S2,2,134)
lebarnya 7 (S2,2,136)
inikan kalo penjumlahan,
kalo p kali 7 cuman 7p
(S2,2,145)
44, apa 22? (S2,2,181)
ini Cuma yang ditambah
ajakan
yang
dicari?
(S2,2,222)












Subjek 3

Memahami,
menginterprestasikan,,
dan mengevaluasi ide 
matematika





(S2,2,118)

masa x, y dong (S3,1,6)
kan 3 tahun kemudian?
(S3,1,22)
63 no? (S3,1,41)
48 + 3 ? (S3,1,77)
tambah 3. Berarti 2y + 3 kali
2? (S2,1,114)
: ohhh berati ini y’nya tetep?
(S3,1,119)

keliling tuh? (S3,2,18)
apa malah 44 bagi
(S3,2,29)
8m + l ? (S3,2,81)

2?

lebarnya sama dengan 
lebar
kebun.
Berapa
meterkah kawat yang
harus ditambah Pak Anto
untuk membuat pagar
baru.

Soal nomor 1
Jumlah umur ibu dan anaknya
setahun yang lalu adalah 48
tahun. Tiga tahun kemudian
umur ibu adalah 5 tahun
lebihnya dari dua kali umur
anaknya. Hitunglah umur ibu
dan anak 5 tahun yang akan
datang







Soal nomor 2
Pak Anto memiliki sebuah 
kebun
berbentuk
persegi
panjang yang telah dipagari 
dengan pagar. Panjang pagar

S2 menanyakan mengenai soal bagian c, tentang
apa yang dicari

S3 membenarkan pernyataan S2 tentang variabel
S3 menanyakan tentang soal
S3 menanggapi pertanyaan peneliti bentuk
matematika dari kalimat “tiga tahun kemudian
umur ibu adalah” maksud dari kalimat ini adalah
(x+3) namun S3 beranggapan maksudnya adalah
48 + 3.
S3 terlihat kesulitan untuk mengubah soal kedalam
bentuk matematika

Menayakan tentang pernyataan S1 mengenai
keliling kebun
S3 banyak menaggapi pertanyaan peneliti
mengenai oprasi pada pecahan. Tentang luas tanah
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? (S3,2,112)





5kg (S3,2,113)
dari 10 : 2 (S3,2,116)
? 2,5 kg? iy gak? (S3,2,122)



dari 10 di bagi ?(S3,2,124)




bagi 4? (S3,2,126)
kali 10? (S3,2,128)



heeh. Oh ya berati
105 (S3,2,130)

dikali

kawat yang diperlukan untuk
memagari
seluruh
kebun
tersebut adalah 44 m.
a. Berapakah keliling kebun
tersebut
b. Kebun tersebut memiliki
panjang 8 meter lebih
panjang
dari
pada
lebarnya, carilah panjang
dan lebarnya
c. Pak Anto membeli lagi
sebidang tanah yang
berada tepat disebelah
kebunnya. Luas tanah
tersebut 3/5 dari luas
kebun Pak Anto dan
lebarnya sama dengan
lebar
kebun.
Berapa
meterkah kawat yang
harus ditambah Pak Anto
untuk membuat pagar
baru.

adalah bagian dari kebun
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b. Display Analisis Hasil Jawaban Kelompok
Hasil dari diskusi yang dilakukan oleh ketiga subjek kemudian
dirangkum dalam selembar kertas yang akan dikumpulkan. Rangkuman ini
ditulis oleh subjek yang ketiga.
Tabel 7.
Tabel analisis jawaban kelompok
1.

Soal
Jumlah umur ibu dan
anaknya
setahun
yang lalu adalah 48
tahun. Tiga tahun
kemudian umur ibu
adalah
5
tahun
lebihnya dari dua
kali umur anaknya.
Hitunglah umur ibu
dan anak 5 tahun
yang akan datang

Uraian jawaban siswa
x = umur ibu 1 tahun yang
lalu
(x-1)
y = umur anak 1 tahun yang
lalu
(y-1)








(x-1) + (y-1) = 48
x+3 = 5 + 2(y+3)



sebelumnya
subjek
malakukan
penyerderhanaan
persamaan
sehingga
lebih
mudah
diselesaikan.
Penyerderhanaan yang
dilakukan oleh subjek
sudah tepat.



Subjek menyelesaikan
SPLDV
dengan
menggunakan
cara
campuran,
subjek
pertama mengeliminasi
kedua
persamaan
dengan menghilangkan

x-1 + y-1 = 48
x + y – 2 = 48
x + y = 48 + 2
x + y = 50
x+3 = 5 + 2(y+3)
x+3 = 5 + 2y + 6
x-2y = 5 + 6 -3
x-2y = 8
x + y = 50
x - 2y = 8
3y = 42
y=
y = 14

Analisis
Dalam
memisalkan
variabel S3 melakukan
kesalahan
dalam
memisalkan umur ibu
dan anak. Pada jawaban
siswa dituliskan bahwa
x adalah variabel dari
umur ibu satu tahun
yang lalu, sedangkan y
adalah variabel dari
umur anak satu tahun
yang lalu. Kemudian di
bawah
setiap
keterangan variabel S3
menuliskan (x-1) dan
(y-1) yang merupakan
permisalan dari umur
ibu dan umur anak satu
tahun yang lalu.
Di sini terlihat bahwa
S3 kurang memahami
hasil diskusi
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Soal

Uraian jawaban siswa
x + y = 50
x – 14 = 50
x = 50 – 14
x = 36


umur ibu x = 36 + 5 = 41
umur anak y = 14 + 5 = 19

2.

Pak
Anto a)
memiliki
sebuah kebun
berbentuk
persegi panjang
yang
telah
dipagari dengan
pagar. Panjang
pagar
kawat
yang diperlukan
untuk
memagari
seluruh kebun
tersebut adalah
44 m.
a. Berapakah
keliling
kebun
tersebut
b. Kebun
b.
tersebut
memiliki
panjang 8
meter lebih
panjang
dari pada
lebarnya,
carilah

2(p+l)
2(15 + 7 )
30 + 14
44







2 (p+l) = 44
(p+l) =
(p+l) = 22
p + l = 22
p–l=8
2l = 14
l = 14/2



Analisis
variabel x. kemudian
hasil
yang
didapat
disubtitusikan
kepersamaan x + y = 50
Dalam proses subtitusi
subjek terlihat kurang
teliti, terdapat kesalahan
pada x – 14 = 50,
seharusnya x + 14 = 50.
Namun
hasil
yang
didaptkan benar
Subjek
sudah
menuliskan kesimpulan,
namun kurang adanya
penjelasan.
Yang
diharapkan subjek dapat
menambahkan penjelasn
bahwa 41 dan 19 adalah
umur ibu dan anak 5
tahun yang akan datang,
dan
sebaiknya
di
belakang 41 dan 19
diberikan
keterangan
“tahun” agar pembaca
tidak
mengalami
kebingungan.
Jawaban yang dituliskan
subjek kurang tepat. Di
dalam
soal
sudah
disebutkan jika “panjang
pagar
kawat
yang
diperlukan
untuk
memagari seluruh kebun
tersebut adalah 44 m”
dari kalimat ini dapat
dilihat bahwa panjang
kawat
merupakan
keliling
dari
kebun
tersebut.
Subjek
kurang
memahami
kalimat
tersebut
sehingga
mengalami kebingungan
dan
mencampurnya
dengan jawaban soal b
Subjek
kurang
memberikan penjelasan
mengenai
kedua
persamaan dan langsung
melakukan
penyelesaiaan.
Yang
diharapkan siswa dapat
memberikan keterangn
bahwa persamaan p + l
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Soal
panjang
dan
lebarnya
c. Pak Anto
membeli
lagi
sebidang
tanah yang
berada
tepat
disebelah
kebunnya.
Luas tanah
tersebut 3/5
dari
luas
kebun Pak
Anto dan
lebarnya
sama
dengan
lebar
kebun.
Berapa
meterkah
kawat yang
harus
ditambah
Pak Anto
untuk
membuat
pagar baru.

Uraian jawaban siswa
l=7
p + l = 22
p – 7 = 22
p = 22 – 7
p = 15





c.

2 (p + 7)
p + 7 = 63
p = 63/7
p=9



= 2 ( 9 +7)
= 18 + 14
= 32

Jadi panjang kawat 32 m

Analisis
= 22 didapatkan dari
keliling kebun yaitu K =
2(p+l) = 44, subjek
sudah
menuliskan
penyerderhanaannya
namun
sebaiknya
diberikan
keterangan
agar pembaca tidak
mengalami
kebingungan.
Sedangkan persamaan
p- l = 8 tidak disebutkan
didapatkan dari mana,
seharusnya
subek
memberikan keterangan
bahwa p – l = 8
didapatkan dari p = 8 + l
(panjangnya 8m lebih
panjang dari lebarnya)
Subjek menyelesaikan
SPLDV
dengan
menggunakan
cara
campuran,
subjek
pertama mengeliminasi
kedua persamaan dan
mendapatkan
lebar
kebun. kemudian hasil
yang
didapat
disubtitusikan
kepersamaan p + l = 22
untuk mencari panjang
kebun
Dalam proses subtitusi
subjek terlihat kurang
teliti
sama
seperti
jawaban soal pertama,
terdapat kesalahan pada
p – 7 = 22, seharusnya p
+ 7 = 22 Namun hasil
yang didaptkan benar
Pada jawaban soal c
subjek juga kurang
memberikan keterangan,
sehingga
pembaca
mengalami
kesulitan
dalam
memahami
maksud dari jawaban
yang dituliskan subjek
Subjek
tidak
ada
menuliskan luas tanah
yang baru. Berdasarkan
kalimat “ luas tanah
tersebut
dari luas
kebun pak Anto” maka
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Soal

Uraian jawaban siswa

Analisis
luas
tanah
ditentukan
mencari luas
terlebih dahulu.
tanah luasnya

dapat
denagn
kebun
Karena
bagian

dari luas kebun maka
luas tanah dapat dicari
dengan
melakukan
oprasi pada pecahan.
Lkebun = 15 × 7 = 105m2
Ltanah = Lkebun ×








= 105 ×
= 63m2
Subjek
menggunakan
keliling untuk mencari
panjang
kebun,
seharusnya
subjek
menggunakan
luas
karena
luas
yang
diketahui dan maksud
dari soal adalah untuk
mencari keliling tanah
agar dapat diketahui
panjang kawat yang
diperlukan.
2 (p + 7), pada
bagian ini subjek
menggunakan
rumus keliling
p + 7 = 63, pada
bagian ini maksud
dari subjek kurang
jelas
dan
63
merupakan
luas
dari tanah
p = 63/7, pada
bagian selanjutnya
subjek
menggunakan luas
Hasil jawaban subjek
benar dan mendapatkan
panjang tanah yaitu 9 m
Selanjutnya
subjek
mencari keliling tanah,
hasil yang diperoleh
sudah benar
Subjek
menuliskan
kesimpulan
“
jadi
panjang kawat 32 m”
namun
kurang
ada
penjelasan. Kesimpulan
yang diharapkan dari
soal ini adalah subjek
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Soal

Uraian jawaban siswa



Analisis
bisa menujukan dengan
gambar bagian-bagian
yang akan diberi pagar,
dan
memberikan
penjelasan alasan dari
jawaban subjek. Berikut
ini beberapa contoh
alasan yang diharapkan :
Pak Anto hanya
menambahkan 18 m
kawat,
karena
kebun dan tanah
sudah
saling
berdempetan
sehingga pak Anto
menghilankan pagar
pada bagian yang
berdempetan
dan
memindahkannya
kesisi tanah yang
lain dengan ukuran
yang sama
Pak
Anto
menambahkan 25 m
kawat, karena pak
Anto
tetap
mempertahankan
pagar sebelumnya
dan
menambah
sisanya
Subjek juga diharapkan
dapat
memberikan
gambar pada bagian
kesimpulan.

Dalam menuliskan hasil diskusi kelompok, subjek 3 banyak
melakukan kesalahan. Dari sini terlihat subjek 3 tidak memahami hasil
dari diskusi dan hanya mencatat hasil dari coret-coretan subjek lain
misalnya pada soal nomer 1 subjek 3 hanya menuliskan ulang jawaban
yang ada dicoretan subjek 1 tanpa memahami maksudnya, meskipun
begitu subjek masih tidak teliti pada beberapa bagian. Sama dengan soal
nomor 2 subjek 3 juga hanya menuliskan apa yang tertera dicoretan S1,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
105

namun subjek 3 tidak memahaminya terlebih dahulu sehingga jawaban
yang dituliskan tidak tepat.
c. Ringkasan Hasil Analisis
Tabel 8.
Tabel ringkasan analisis

Katigori

Menyampaikan,
mengekspresikan,
atau menjelaskan ide
atau argumen

Subjek

Uraian analisis

S1

Soal nomor 1
 Subjek
langsung
mengasumsikan bahwa 5
tahun lebihnya dari 2 kali
umur anak adalah 5 × 2
 Subjek
masih
kurang
memahami maksud dari
soal.
Soal nomor 2
 Subjek cukup memahami
soal
dengan
baik
khususnya pada bagian
keliling kebun, subjek
tampak
beberapa kali
berdebat dengan subjek
lain
untuk
mempertahankan
pendapatnya
 subjek sempat meragukan
pendapatnya
mengenai
keliling
kebun
karena
terpengaruh dari jawaban
dari subjek lain.
 S1 menggunakan gambar
untuk
menjelaskan
argumennya.
Subjek
menggambarkan
bentuk
kebun dan membuat garis garis disekitarnya untuk
menunjukan keliling dari
kebun
 Pada soal nomor 2 bagian
c S1 juga menggunakan
gambar untuk menunjukan
tanah baru yang berada
tepat di sebelah kebun.
Subjek
juga
mengambarkan garis-garis
di sekitar gambar tanah
untuk menunjukan kawat

Kemampuan komunikasi
matematis yang muncul
 Mengubah pernyataan
yang berkaitan dengan
kehidupan
sehari-hari
dalam
bentuk
matematika,
subjek
sudah biasa mebuat
model matematika dari
permasalahan
pada
bagian soal nomor 2,
namun pada soal nomor
1 subjek kesulitan untuk
memahami soal
 Menggubakan gambar
untuk
menjelaskan
argument, pada soal
nomor
2
subjek
menggunakan gambar
 Mengemukakan
ide
tentang
penyelesaian
SPLDV yang tepat,
subjek sudah cukup
menguasai
metode
penyelesaian
SPLDV
yang tepat
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Katigori

Subjek

Uraian analisis

Kemampuan komunikasi
matematis yang muncul

yang akan digunakan
Subjek mampu mengubah
masalah kedalam model
matematika
 Subjek masih melakukan
kesalahn dalam mengitung
operasi pada pecahan
 Subjek
mampu
menggunakan
metode
penyelesaian SPLDV yang
tepat
 Subjek
mengalami
kesulitan
dalam
menyerderhnakan
persamaan
Soal nomor 1

 Pada bagian awal soal
subjek memisalkan umur
ibu dan anak dengan
variabel x dan y
 Subjek
mencoba
mengubah soal kedalam
model matematika, namun
subjek model matematika
yang dibuat subjek masih
kurang tepat.
 Subjek
sudah
dapat
menggunakan
metode
penyelesaian SPLDV yang 
tepat
 Subjek masih mengalami
kesulitan
dalam
menyederhanakan

persamaan
Soal nomor 2
 Pemahaman
subjek
mengenai soal pada bagian
keliling
kebun
masih
kurang
tepat.
Subjek
memahami jika panjang
kawat
sama
dengan
panjang kebun, padahal
maksud dari soal adalah
untu menujukan keliling
kebun
 Subjek
menggunakan
gambar untuk menunjukan
bentuk dari kebun dan
tanah.
S3
juga
menggambarkan
garisgaris disekitar gambar
kebun dan tanah untuk
menujukan kawat yang


S2

Mengubah pernyataan
yang berkaitan dengan
kehidupan
sehari-hari
dalam
bentuk
matematika,
subjek
sudah mencoba untuk
mengubah soal kedalam
model
matematika,
namun pemodelan yang
dilakukan subjek masih
kurang tepat. Subjek
masih
kurang
memahami soal
Menggubakan gambar
untuk
menjelaskan
argument, pada soal
nomor
2
subjek
menggunakan gambar
Mengemukakan
ide
tentang
penyelesaian
SPLDV yang tepat,
subjek sudah cukup
menguasai
metode
penyelesaian
SPLDV
yang tepat
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Katigori

Subjek

Uraian analisis


S3












Memahami,
menganalisa,, dan
mengevaluasi ide
matematika yang
disampaikan orang
lain

S1







digunakan
Subjek masih melakukan
kesalahan
dalam
menghitung operasi pada
pecahan
S3 mengalami kesulitan
untuk memahami maksud
dari kedua soal. S3 hanya
memberikan
tanggapan
terhadap
pernyataan
subjek lain
Dalam
coretan
S3
menggambarkan
kebun
berupa persegi panjang
Subjek
sudah
dapat
menggunakan
metode
penyelesaian SPLDV yang
tepat
Subjek dapat mengingat
operasi pada pecahan
dengan
bantuan
dari
pengamat
Subjek
mengalami
kesulitan
dalam
menyerderhnakan
persamaan
S3 dalam menuliskan hasil
jawaban kelompok masih
tidak teliti, pada beberapa
bagia
S3
mengalami
kesalahan .
S1
beberapa
kali
mengajukan
pertanyaan
kepada subjek lain pada
begian
yang
tidak
dimengerti. Misalnya pada
soal nomor 1 subjek
menanyakan kepada S2
mengenai
penyelesaian
SPLDV apakah variabel
yang harus pertama dicari
adalah variabel x
S1 juga menanyakan pada
bagian penyerderhanaan
persamaan.
Subjek
kesulitan
dalam
menyerderhanakan
persamaan (x-1) + (y-1)
=48 dan x+3 = 5 + 2(y+3)
Pada soal nomor 2 subjek
juga
kesulitan
untuk
memahami
bagian dari

Kemampuan komunikasi
matematis yang muncul









Menggubakan gambar
untuk
menjelaskan
argument, subjek hanya
menggambarkan
pada
lembar coretan saja
Mengemukakan
ide
tentang
penyelesaian
SPLDV yang tepat,
subjek sudah cukup
menguasai
metode
penyelesaian
SPLDV
yang tepat

Memberikan pertanyaan
untuk merespon pesan
yang
kurang
jelas,
subjek
meberikan
beberapa
pertanyaan
kepada
subjek
lain
mengenai
pemodelan
dan penyelesaian spldv
Memberikan tanggapan
atau sanggahan terhadap
argumen
yang
dismpaikan orang lain,
subjek beberapa kali
menangapi subjek lain
dan
berusaha untu
mempertahankan
pendapatnya
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Katigori

Subjek

Uraian analisis


S2




Kemampuan komunikasi
matematis yang muncul

tanah
S1 banyak menanggapi
pertanyaan dari subjek lain
tentang keliling kebun
pada soal nomor 2.
S2 bingung mengenai 
satuan keliling dan lua
S2 bingung mengenai
satuan keliling dan luas



S3




S3
lebih
banyak 
menjawab pertanyaan dari
peneliti
S3
lebih
banyak
menaggapi
pertanyaan
dari subjek lain


Memberikan pertanyaan
untuk merespon pesan
yang
kurang
jelas,
subjek
meberikan
beberapa
pertanyaan
kepada
subjek
lain
mengenai
pemodelan
dan penyelesaian spldv
Memberikan tanggapan
atau sanggahan terhadap
argumen
yang
dismpaikan orang lain,
subjek beberapa kali
menangapi subjek lain
dan
berusaha untu
mempertahankan
pendapatnya
Memberikan pertanyaan
untuk merespon pesan
yang
kurang
jelas,
subjek
meberikan
beberapa
pertanyaan
kepada
subjek
lain
mengenai
pemodelan
dan penyelesaian spldv
Memberikan tanggapan
atau sanggahan terhadap
argumen
yang
dismpaikan orang lain,
subjek beberapa kali
menangapi subjek lain
dan
berusaha untu
mempertahankan
pendapatnya

3. Penarikan Kesimpulan
Dari hasil display kemampuan komunikasi matematis di atas dapat
disimpulkan bahawa ketiga subjek kurang memahami soal sehingga
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kesulitan dalam menyelesaikan soal. Hal ini terlihat saat diskusi kelompok,
subjek

tampak

kesulitan

untuk

mengubah

soal ke

dalam bentuk

matematika. Namun pada bagian penyelesaian ketiga subjek sudah cukup
menguasai metode penyelesaian SPLDV.

E. PEMBAHASAN
Berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan dan diamati secara

langsung oleh peneliti saat proses diskusi kelompok pada

pokok

bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel, peneliti menemukan
kemampuan komunikasi matematis dari ketiga subjek. Berikut ini
adalah pembahasan kemampuan komunikasi matematis pada setiap
subjek :
a. Subjek 1
Subjek 1 terlihat lebih antusias pada pembahasan soal
nomor 2, pada soal nomor 1 subjek mengalami kesulitan dalam
memahami soal. Pada soal nomor 1 subjek tidak dapat
mengubah soal ke dalam bentuk matematika secara tepat,
subjek kesulitan memahami maksud dari umur satu tahun yang
lalu dan umur tiga tahun kemudian. Berikut ini adalah hasil
jawaban soal nomor 1 yang terdapat pada lembar coretan
subjek 1, sebelum mendapatkan bantuan dari pengamat. Hasil
yang didapatkan telah didiskusikan dengan kedua subjek yang
lain
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Pada jawaban di atas terlihat subjek melakukan kesalahan
saat mengubah soal menjadi bentuk matematika persamaan
PLDV, sehingga hasil yang didapat kurang tepat. Pada saat
perhitungan subjek juga melakukan eliminasi terhadap y dan
berusaha untuk menukar variabel ibu dan anak, namun hasil
yang didapatkan tetap sama.
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Subjek mengalami kebingungan karena hasil yang didapat
tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan meminta bantuan
kepada pengamat. Pengamat memberikan beberapa petunjuk
cara mengubah soal kedalam bentuk matematika. Berikut ini
persamaan yang dibuat subjek setelah diberikan pentujuk oleh
pengamat.

Subjek juga mengalami kesulitan dalam menyerderhanakan
persamaan.
S1
: : aku bingungnyakan, di sinikan katanya variabel yang sama
di, nah di sinikan Cuma dua variabel nah bikinnya gimana? Persamaannya.
Oh iya persamaanya dua variabel to? Jadi ini x dikurangin 1. Ya tetep aja x
to?
S2
: ya mungkin, apa gini po dikali ini, dikali ini (menunjuk
persamaan) 5 dikali sisanya gitu bukan sih?
S1
: : enggak, inikan ada tambahnya
P
: heeh, bener
S1
: kecuali kalo kali baru. Jadi x dikurangin -1
P
: kurungnya tinggal dibuka aja semua

Subjek sudah dapat menggunakan metode penyelesaian
SPLDV yang tepat dalam menyelesaikan soal nomor 1.
Berikut ini hasil jawaban subjek 1 pada lembar coretan.
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Pada soal yang kedua subjek 1 beberapa kali berusaha
untuk mempertahankan pendapatnya mengenai keliling kebun.
Di dalam soal disebutkan bahwa “panjang kawat yang
diperlukan untuk memagari seluruh kebun adalah 44m” subjek
1 beranggapan bahwa yang dimaksud dengan panjang kawat di
sini adalah keliling dari kebun, pendapat subjek 1 sudah benar
namun subjek 1 masih sempat ragu dengan pendapatnya karena
tanggapan dari subjek lain.
Subjek 1 menggunakan gambar untuk menunjuka gambar
kebun dan kawat yang digunakan untuk memagari kebun
tersebut.
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Kedua gambar di atas adalah gambar yang digunakan
subjek

1

untuk

menjelaskan pendapatnya.

Gambar yang

pertama merupakan gambar kebun dan gambar yang kedua
adalah gambar kebun dan tanah.
Subjek 1 juga beberapa kali memberikan pertanyaanpertanyaan

kepada

dimengerti,

selain

subjek
itu

lain

subjek

tentang
pertama

hal yang
juga

tidak

memberikan

tanggapan-tanggapan kepada subjek yang lain.
Berdasarkan hasil wawancara, subjek 1 sudah cukup
memahami materi SPLDV. Dari hasil tes pada saat wawancara
subjek 1 sudah dapat memahami cara mengubah soal kedalam
bentuk matematika. Jawaban yang dituliskan subjek 1 sudah
tepat.
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Dalam wawancara peneliti juga meminta subjek 1 untuk
memberikan penjelasan pada jawaban soal nomor 2 yaitu
bagian c. Peneliti meminta subjek menggambarkan kawat yang
akan ditambahkan oleh pak Anto.

Pada gambar diatas, subjek 1 berpendapat bahwa panjang
kawat yang akan ditambahkan adal 25 meter yang didapat dari
jumlah kedua panjang tanah dan satu lebarnya. Subjek 1
beranggapan bahwa pak Anto akan mempertahankan kawat
yang ada pada kebun dan menambahkan sisanya.
b. Subjek 2
Subjek 2 pada soal nomor 1 beberapa kali mengungkapkan
pedapatnya, seperti saat menentukan variabel ibu dan anak dan
pada saat mengubah soal ke dalam bentuk matematika. Namun
permodelan yang dilakukan oleh subjek 2 masih kurang tepat,
subjek terlihat langsung memodelkan persamaan tersebut tanpa
melihat keterangan setahun yang lalu dan tiga tahun kemudian.
Subjek 2 juga menggabung semua informasi yang didapat
sehingga persamaan yang dibuat oleh subjek 2 masih kurang
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tepat.

Subjek

2

meminta bantuan dari pengamat untuk

memberikan petunjuk tentang soal nomor 1. Berikut ini adalah
hasil jawaban subjek 2 pada lembar coretan.

Pada bagian penyelesaian SPLDV subjek 2 sudah dapat
menggunakan penyelesaian yang tepat. Subjek 2 terlihat sudah
memahami metode-metode penyelesaian SPLDV.
Subjek

2

juga

pertanyaan

kepada

dimengerti,

selain

beberapakali memberikan
subjek
itu

lain

subjek

tentang
pertama

pertanyaan-

hal yang
juga

tidak

memberikan

tanggapan-tanggapan kepada subjek yang lain.
Berdasarkan hasil wawancara, subjek 2 sudah cukup
memahami materi SPLDV, namun subjek 2 masih kesulitan
dalam memodelkan soal. Dari hasil tes pada saat wawancara
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subjek 2 melakukan kesalahan saat memodelkan “umur ibu
adalah tiga kali umur Tuti. Lima tahun yang lalu umur ibu
empat kali umur Tuti.

Dalam wawancara peneliti juga meminta subjek 2 untuk
memberikan penjelasan pada jawaban soal nomor 2 yaitu
bagian c. Peneliti meminta subjek menggambarkan kawat yang
akan ditambahkan oleh pak Anto.

Pada gambar diatas, subjek 2 berpendapat bahwa panjang
kawat yang akan ditambahkan adalah 18 meter yang didapat
dari keliling tanah dikurangi jumlah kedua lebar, subjek 2
kurang memberikan penjelasan alasannya.
c. Subjek 3
Dalam diskusi subjek 3 terlihat lebih pasif dari pada kedua
subjek yang lain. Subjek 3 lebih banyak menanggapi subjek
lain dan kurang memberikan pendapatnya.
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Subjek 3 menuliskan hasil jawaban kelompok, namun
subjek 3 masih banyak melakukan kesalahan. Dari hasil tulisan
subjek 3 terlihat bahwa subjek 3 tidak memahami hasil diskusi
kelompok, subjek 3 hanya menuliskan kembali jawaban yang
ada pada lebar coretan subjek 1 tanpa memahami maksud dari
tulisan tersebut. Selain itu subjek 3 kurang memberikan
penjelasan atau keterangan sehingga menyulitkan pembaca
untuk memahaminya. Terutama pada soal nomor 2, jawaban
yang

dituliskan

oleh

subjek

membingungkan bagi pembaca.

3

kurang

jelas

sehingga
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Berdasarkan
memahami

hasil

materi

wawancara,

SPLDV,

subjek

subjek

3

terlihat

kurang

kesulitan

untuk

menjelaskan maksud dari PLDV dan SPLDV. Subjek 3 tidak
melakukan tes karena waktu yang sempit, namun peneliti
meminta subjek 3 untuk menjelaskan soal nomor 2 bagian 2.

Pada gambar diatas, subjek 3 berpendapat bahwa panjang
kawat yang akan ditambahkan adalah 18 meter yang didapat
dari jumlah kedua panjang tanah, sedangkan pagar untuk lebar
tanah didapat dari kawat yang memagari kebun sebelumnya,
sehingga kebun dan tanah dipagari menjadi satu.

Berdasarkan hasil pembahasan ketiga subjek terdapat beberapa
kemampuan

komunikasi

matematis

yang

ditemukan

pada

saat

kegiatan diskusi, yaitu sebagai berikut :
1. Mengkomunikasikan ide atau argumen
Berdasarkan hasil analisis saat kegiatan diskusi,
ketiga subjek memiliki kemapuan komunikasi matematis
yang berbeda-beda. Subjek pertama dan kedua lebih banyak
meberikan argumen dari pada subjek yang ketiga.
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Dalam

analisis

ditemukan

bahwa

kemampuan

komunikasi matematis siswa dalam mengubah pernyataan
yang

berkaitan

dengan kehidupan sehari-hari kedalam

model matematika masih kurang. Siswa masih kesulitan
dalam memahami informasi-informasi yang terdapat di
dalam soal. pada soal nomor 1, subjek mencoba untuk
membuat model matematikanya, namun model yang dibuat
subjek masih kurang tepat karena subjek kurang memahami
soal sehingga terdapat beberapa informasi yang tidak
dimengerti siswa.

Contoh pemodelan soal
nomor 1 oleh subjek 1

Pada soal nomor 1 yaitu mengenai umur ibu dan
anak, subjek memodelkan soal “jumlah umur ibu dan anak
setahun

yang

lalu

adalah

48”

subjek

langsung

memodelkannya menjadi x + y = 48, sedangkan “tiga
tahun kemudian umur ibu adalah 5 tahun lebihnya dari dua
kali umur anak” dimodelkan menjadi 5x + 2y = 51, 51
didapatkan dari 48 + 3, 48 adalah jumlah umur ibu dan
anak setahun yang lalu dan 3 adalah tiga tahun kemudian.
Dari sini terlihat bahwa subjek tidak memahami soal,
subjek

menggabungkan setiap informasi menjadi satu,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
120

subjek kurang memahami bahwa informasi untuk setiap
persamaan dipisahkan oleh kalimat.
Pada soal yang kedua subjek 1 sudah lebih
memahami soal,

subjek

1

sudah bisa mendapatkan

informasi dari soal mengenai keliling kebun. Namun
subjek masih kesulitan untuk menyelesaikan soal bagian c,
subjek

masih salah dalam menghitung operasi pada

pecahan.
Subjek menggunakan gambar untuk menjelaskan
argumennya,
komunikasi

dari

sini

matematis

terlihat
subjek

bahwa
dalam

kemampuan
menggunakan

gambar untuk menjelaskan argument sudah baik. Subjek
menggunakan

gambar

yang

tepat

untuk

menjelaskan

argumennya.

Gambar di atas adalah gambar yang digunakan
subjek 1 untuk menjelaskan pendapatnya. Gambar tersebut
adalah gambar kebun dan pagar kawat yang digunakan
subjek,

subjek

menggambarkan

garis-garis

disekitar

persegi panjang untuk menujukan pagar kawat yang
dipasang di sekeliling kebun.
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Kemampuan komunikasi matematis siswa dalam
mengemukakan ide tentang penyelesaian SPLDV yang
tepat sudah baik. Subjek sudah memahami metode-metode
untuk

menyelesaikan

SPLDV,

namun

subjek

masih

kurang teliti di beberapa bagian sehingga terjadi kesalahan
dalam perhitungan.
2. Menganalisa,

menangapi,

dan

mengevaluasi

pemikiran

matematika dan strategi orang lain
Subjek terlihat aktif dan cukup antusias dalam
proses kegiatan diskusi. Ketiga subjek beberapa kali
mengajukan pertanyaan kepada subjek lain mengenai hal
yang tidak dimengerti. Subjek juga meminta bantuan dari
pengamat agar lebih memahami soal.
Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa ketiga
subjek masih kesulitan dalam memahami materi Sistem
Persamaan Linier Dua variabel khususnya dalam membuat
model matematika dan menyelesaikan masalah sehari-hari
yang melibatkan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel.
Kemampuan komunikasi matemais subjek sudah cukup
baik, namun masih harus dikembangkan lebih lanjut lagi.
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F. KELEMAHAN/ KETERBATASAN PENELITIAN
1. Pada saat pelaksanaan penelitian subjek masih dalam proses
mempelajari materi SPLDV, sehingga subjek kurang memahami
materi terutama dalam membuat model matematika dari masalah
yang berkaitan dengan SPLDV
2. Pada saat penelitian terkendala dengan ulangan umum, sehingga
waktu

penelitian

dilaksanakan

menjadi

sesudah

pulang

singkat.
sekolah

Selain

itu

mengakibatkan

penelitian
subjek

menjadi terburu-buru dalam berdiskusi dan pembahasan soal
menjadi kurang utuh.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian terhadap 3 orang subjek kelas VIII, analisis, dan
pembahasan, kemampuan komunikasi matematis yang menjadi fokus dalam penelitian
ini yaitu kemampuan subjek dalam menyampaikan argumen serta menganalisis dan
mengevaluasi pemikiran matematis dan strategi orang lain, muncul pada diskusi
kelompok dalam menyelesaikan soal cerita tentang Sistem Persamaan Linier Dua
Variabel.
Siswa cukup aktif dan antusias dalam menyampaikan argumennya, namun
hasil jawaban yang diberikan oleh siswa masih banyak yang kurang tepat. Subjek
memberikan argumen dalam mengubah pernyataan yang berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari dalam model matematika, namun ketiga subjek masih kesulitan untuk
membuat

model matematika dari masalah sehari-hari yang melibatkan sistem

persamaan linier dua variabel, subjek baru bisa membuat model matematika setelah
mendapatkan

bantuan

dari

pengamat.

Subjek

menggunakan

gambar

untuk

menjelaskan argumennya, gambar yang digunakan subjek sudah tepat dan sesuai.
Misalnya pada soal nomor dua, siswa menggunakan gambar persegi panjang dan
garis-garis untuk menunjukan maksud dari argumennya. Dalam penyelesaian SPLDV
subjek menggunakan metode yang tepat, namun masih terjadi beberapa kesalahan
dalam perhitungan karena subjek masih kurang teliti dan tidak melakukan pengecekan
kembali.
Pada saat kegiatan diskusi terjadi banyak tanya jawab diantara para subjek.
Subjek beberapa kali saling memberikan pertanyaan untuk merespon pesan yang
kurang jelas dan ketika merasa kesulitan. Selain itu subjek juga saling memberikan
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evaluasi, tangapan atau sanggahan terhadap argumen yang disampaikan subjek
lainnya.

B. SARAN
1. Saran bagi guru maupun calon guru
a. Sebaiknya dalam proses pembelajaran guru lebih sering menyisipkan kegiatan
diskusi, agar pembelajaran tidak hanya berfokus pada interaksi antara guru
dan siswa saja tetapi juga antara sesama siswa. Dengan demikian diharapkan
siswa dapat lebih mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya.
b. Sebaiknya juga sering dilakukan pembahasan mengenai soal cerita agar siswa
dapat memahami informasi yang diberikan dengan lebih detail.
c. Sebaiknya siswa sering diberikan soal-soal berbentuk soal cerita, dengan
begitu

kemampuan

komunikasi

matematis

siswa

akan

dapat

lebih

dikembangkan.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya
a. Sebaiknya penelitian dilakukan juga pada saat proses pembelajaran, agar dapat
terlihat

juga

kemampuan

komunikasi

matematis

siswa

saat

proses

pembelajaran.
b. Sebaiknya penelitian dilakukan dalam waktu yang cukup panjang, agar
kemampuan komunikasi matematis siswa dapat terlihat dengan jelas.
c. Sebaiknya subjek yang diambil lebih banyak.
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Kunci Jawaban Soal
1. Misalkan umur ibu sekarang = x
Misalkan umur anak sekarang = y
Jumlah umur ibu dan anaknya 1 tahun yang lalu adalah 48 tahun
(x-1) + (y-1) = 48 ............ (1)
Sederhanakan persamaan (1)
(x-1) + (y-1) = 48
x – 1 + y – 1 = 48
x + y = 48 + 2
x + y = 50 ..........(3)
Tiga tahun yang akan datang umur ibu 5 tahun lebihnya dari 2 kali umur anak
(x+3) = 5 + 2(y+3) ........... (2)
Sederhanakan persamaan (2)
(x + 3) = 5 + 2(y + 3)
(x + 3) – 2(y + 3) = 5
x + 3 – 2y - 6 = 5
x – 2y – 3 = 5
x – 2y = 5 + 3
x – 2y = 8 ........... (4)
eliminasi persamaan (3) dan (4)
x + y = 50
x – 2y = 8
3y = 42
y = 14
substitusikan y = 14 kedalam persamaan (3)
x + y = 50
x + 14 = 50
x = 50 – 14
x = 36
umur ibu dan anak 5 tahun yang akan datang :
x + 5 = 36 + 5 = 41
y + 5 = 14 + 5 = 19
jadi umur ibu 5 tahun yang akan datang adalah 41 tahun dan umur anak 5 tahun yang
akan datang adalah 19 tahun
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2. a. Keliling kebun adalah 44 m, keliling kebun sama dengan panjang kawat
b. p = 8 + l
K = 2p + 2l
2p + 2l = 44
Substitusikan
2 (8 + l) + 2l = 44
16 + 2l + 2l = 44
16 + 4l = 44
4l = 44 – 16
4l = 28
l=7
substitusikan
p=8+l
p=8+7
p = 15
jadi panjang = 15 m dan lebar = 7 m
c. diketahui : luas tanah 3/5 luas kebun
lebar tanah = lebar kebun = 7m
ditanyakan = kawat yang harus ditambahkan
Lkebun = p × l
= 15 × 7
= 105 m2
Maka Ltanah =
=

Lkebun

105

= 63 m2
Sehingga panjang tanah
L=p×l
63 = p × l
p=
p=9
15

7

Kebun

15

9

7

Tanah

9

7
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Kemungkinan jawaban tergantung dari alasan siswa, misalnya :
1. Pak Anto hanya menambahkan 18 m ( 9 + 9) kawat, karena kawat yang 7 m diambil
dari kawat yang sudah ada
2. Pak Anto menambahkan ( 9 + 7 + 9 ) = 25 m, karena pak Anto tetap mempertahankan
pagar kawat yang sebelumnya dan menambah sisanya
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Lembar Coretan Subjek 1
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Lembar coretan subjek 2
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Lembar Coretan Subjek 3
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Lembar jawaban kelompok, ditulis oleh subjek 3
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Transkrip hasil wawancara peneliti (P) dengan subjek 1 (S1) dan subjek 2 (S2)
Wawancara subjek 1 dan 2 (karena situasi yang tidak memungkinkan wawancara subjek 1 dan 2 dilakukan
bersamaan) :
P

: menurut pengetahuan kalian, menurut kamu PLDV dan SPLDV itu apa?

S2
: hum, kalo PLDV itu persamaan linier dua variabel, terus kalo SPLDV it u system persamaan linier dua
variabel, iy kan?
S1

: iya kan variabelnya dua, terus yag ini persamaannya dua

P
: nah kalo dalam kegiatan sehari-hari deh menurut kalian ada gak hubungan dengan SPLDV, coba
kasih contohnya
S1

: hum umur? Belanja kepasar

S2

: harga pensil sama pulpen

P

: coba sebutkan metode penyelesaian SPLDV itu apa aja?

S2

: grafik, eliminasi, subtitusi, sama campuran

S1

: iya

P

: oke, nah menurut kalian soal yang kemaren itu gimana?

S2

: bingung sih mba.

S1

: bingung maksud kata-katanya.

P

: oke sekarang coba kalian ceritakan jawaban kelompok kalian kemaren

S1

: (x-1) ?

S2

: x-1 itu mungkin umurnya yang belum diketahui

P

: heeh

S2

: jadi itu maksudnya umur ibu satu tahun yang lalu tapi belumdiketahui

P

: oke terus yang ini gimana? (menunjukan persamaan)

S1 dan S2 mengalami kebinggungn
S2

: karna ini umur ibu dan anak satu tahun yang lalu kalo dijumah 48

P

: oke, terus?

S1

: ini diketahui 3 tahun kemudian

S2

: oh iya ini yang tiga tahun kemudian

P

: oke terus yang ini? (menunjukan penyerderhanaan)

S2

: ini yang nyari ini. Ini kan pertama dicari yang ini

S1

: ini dapat yang ini jadinya PLDV

P

: disederhanakan?
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S1

: iya

S2

: iya

P

: terus yang ini menggunakan cara apa? penyelesaiannya?

S1

: eliminasi

S2

: eliminasi

P

: oke terus dapat umur ibu dan anaknya. Terus yang nomor 2 ini gimana?

S2

: ini yang coret-coretannya

(subjek 1 dan 2 kebingungan memahami hasil jawaban diskusi yang ditulis oleh subjek 3)
S1

: ini kan 44 kelilingnya. Ini pake eliminasi

P

: oh jadi kalian ngerjain yang b dulu?

S1

: kalo yang a sh langsung

P
: oke sekarang yang bagian b. ini yang p+l = 22 dapat dari mana? (subjek kebinggungan) oek kalo yang
persamaan kedua dulu, ini gimana?
S1
: memiliki panjang lebih panjang dari pada lebarnya , ini kan panjangnya lebih p anjang dari lebarnya.
Karena 8 meternya lebih
P

: kalo yang persamaan pertama tadi?

S1

: oh ini dari kelilingnya

S2

: iya ini kan tadi kelilingnya 44 terus dibagi 2 jadinya 22

P

: oke. Nah untuk yang bagian c coba kalian gambarkan gambar kebun dan tanah pa k anto

S1 menerangkan bahwa kawat yang diperlukan adalah 25, karena yang akan dipagari adalah sisi-sisi yang belum
memiliki pagar.
S2 menerangkan bahwa kawat yang diperlukan adalah 18, didapatkan dari keliling dikurangi kedua lebarnya
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Transkrip hasil wawancara peneliti (P) dengan subjek 3 (S)

P

: berdasarkan pengetahuan kamu, menurut kamu Persamaaan Linier Dua Variabel itu apa?

S

: ehhhh apa ya? Eliminasi?

P

: itu caranya

S

: apa yah?

P

: coba, berdasarkan kepanjangannya aja PLDV itu ap?

S

: persamaan ?

P

: variabelnya ada berapa?

S

: dua

P

: ya udah, kalo SPLDV?

S

: ada pangkatnya? Apa yah

P
: ya jadi kalo SPLDV itu, system yang terdiri dari dua persamaan linier dua variabel. Terus sekarang,
gimana pendapat kamu tentang soal yang kemaren?
S

: apa yah? Kurang jelas lah

P

: bias tunjukan bagian kurang jelasnya yang mana?

S
: kata-katanya, kalimatnya yang bikin bingung. Jumlah umur anak dan ibu setahun yang lalu. Ak yang
bingung jumlahnya
P

: coba dari soal ini menurut kamu apa yang diketahui?

S
: jumlah umur setahun yang lalu, sama tiga tahun kemudian. Pertanyaannya hitung umur ibu dan anak
lima tahun yang akan dating
P

: kalo yang nomor dua?

S

: panjang kawat

P

: maksud dari panjang kawatnya yang bingung?

S

: panjang kawatnya 44 meter. Kelilingnya berart?

P

: kalong yang ini?

S

:yang bagian b bingung nentuin lebarnya. Aku nomor dua yang masih bingung

P
siswa)

: oke coba ceritakan hasil jawaban kelompok kalian kemaren (pengamat menujukan hasil jawaban

S
: ( subjek mengalami kebingungan dalam menjelaskan hasil jawaban kelompoknya, subjek hanya
menyebutkan yang tertulis di lembar jawaban)
P

: coba dari soal yang nomor 1. Ini yang (x-1) dapat dari mana?

S

: perumpamaannya

P

: kenapa jadi (x-1) ?

S

: karena satu tahun yang lalu
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P

: kalo yang ini? (menujukan persamaan kedua)

S

: umur ibu tiga tahun yang lalu

P

: oke, terus ini gimana penyelesaiaannya

S

: gimana yah kemaren itu? (siswa kebingungan)

P

: disederhanakan terlebih dahulu. Nah terus yang ini penyelesaiannya menggunakan cara apa?

S

: pengurangan

P

: huh? Kalo dalam SPLDV kan ada beberapa penyelesaian. Nah kalo yang ini menggunakan apa?

S

: eliminasi

P

: oke. Kalo yan nomor dua ini? Nah kalo yang jawaban a ini dapat dari mana? Yang 2(p+l)?

S

: pake rumusnya, keliling

P
: ini dapat dari mana panjangnya 15 dan lebarnya 7? Kan dari soal belum diketahui? Nah terus ini
dapatnya darimana?
S

: dari, bgerjain yang b

P

: oh, jadi kalian ngerjai yang b dulu. Terus yang soal b, ini 22 dapat dari mana?

S

: itu dapat dari? Mana yah. Mungkin dibagi dua soalnya nyari panjang sama lebar.

P

: dibagi dua dari?

S

: panjang sama lebar

P

: panjang sama lebar dibagi dua?

S

: gak, kalo ini panjang kawatnya dibagi dua panjang sama lebarnya

P

: berarti ini maksudnya 44 nya dibagi dua, ini duanya dapat dari mana?

S

: soalnya nyari panjang sama lebarnya ka nada dua

P

: pake rumus apa?

S

: lupa e aku

P

: nah disini kan disebutkan panjang kawatnya, berarti panjang kawatnya termasuk ? keliling

S

: apa yah/ sudah lupa aku soalnya mikirin buat ulangan juga

Subjek hanya diam saja dan tampak kebingungan
P
: ya udah coba kita lihat soal bagian c. nah ini kan hasilnya sudah kalian dapat coba gambarkan
gambar kebun dan tanah pak Anto. Nah menurut kamu sendiri ini berapa meter kawat yang diperlukan?
S

: hum, gimana yah?

P
: kalo menurut kamu sendiri aja, gak usah ikut temen yang kemaren. Berapa kira-kira kawat yang harus
ditambah?
S

: 9?

P

: 9 aja?
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S
: 18, kan ini udah dari sini. Menunjukan lebar yang sama. ( maksud subjek adalah kedua panjang tanah
dijumlahkan dan kawat padalebar kebun dipindahkan kekawat untuk lebar tanh)
P

: oke. Oh iy kalian biasanya dikelas sering diskusi gak?

S
: kadang, udah dibentuk kelompok to nanti disuruh diskusi. Tapikan ada temen juga yang gak mao.
Pengennya Cuma tinggal liat, malah ditinggal gojekan
P

: kalo kelompoknya nentuinya gimana?

S

: kadang ngitung, kadang ditentuin oleh bu Nia

P

: kalo kamu lebih sukanya gimana?

S

: ak suka milih sendiri.

P

: oke deh makasih yah
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Pada saat wawancara peneliti juga memberikan beberapa tes tertulis, dengan tujuan untuk
melihat pemahaman siswa
Subjek 1
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Subjek 2
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Subjek 3

