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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Pada deskripsi data, peneliti akan menjelaskan tentang studi pendahuluan dan 

pelaksaan dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Studi Pendahuluan 

Penelitian yan telah peneliti lakukan merupakan penilitian untuk mengetahui 

kemampuan  komunikasi matematis siswa dalam mengubah soal cerita kedalam 

bentuk matematika atau ke dalam model matematika khususnya pada materi Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV). Indikator kemampuan komunikasi 

matematis yang peneliti gunakan dalam penelitian merupakan indikator yang di 

rangkum dari jurnal penelitian Hodiyanto dan Utari Sumarno sebagai berikut: 

a) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk lisan 

maupun tulisan. 

b) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam 

bentuk tulisan. 

c) Mampu menyatakan soal yang berkitan dengan peristiwa sehari-

hari dalam bahasa maupun simol matematika (notasi, lambang, dan 

istilah). 
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d) Mampu mengungkapkan (memperesentasikan) ide gagasan 

matematika. 

Proses pelaksanan penelitian diawali pada hari Senin tanggal 12 November 2018 

dengan melakukan izin secara terulis. Peneliti memberikan surat izin penelitian 

kepada Ibu Siti Muyasaroh, S.Pd selaku waka kurikulum. Setelah itu Ibu Siti 

Muyasaroh langsung memberikan izin untuk melakukan penelitian dengan arahan 

untuk menemui guru mata pelajaran matematika yang kelasnya akan di gunakan 

untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Kemudian peneliti menemui Ibu Rifa’atus 

Sariroh, S.Pd selaku guru mata pelajaran matematikauntuk mendiskusikan kelas yang 

akan digunakan dalam kegiatan penelitian. Karena dulu peneliti pernah PPL di Mts 

Al-Huda Bandung dan kebetulan peneliti dulu mendapat bagian kelas yaitu kelas 

VIII-B, dan VIII-D, sehingga peneliti sudah mengenal karakteristik siswa di kelas 

tersebut. Dalam kegiatan penelitian, peneliti akan menggunakan kelas VIII-B dan Ibu 

Rifa’atus Sariroh, S.Pd juga tidak merasa keberatan dengan keputusan kelas VIII-B 

yang akan di gunakan dalam penelitian. Pada waktu itu ibu Rif’atus Sariroh, S.Pd 

hanya bisa ditemui sebentar karena akan ada jadwal mengajar. Dengan waktu yang 

sedikit peneliti juga menyempatkan untuk berbincang sebentar dengan bu Rif’a 

mengenai kegiatan yang akan di lakukan dalam kegiatan penelitian dan kapan akan 

berlangsungnya kegiatan penelitian, karena anak-anak akan melaksanakan ujian akhir 

semester. Tidak lupa peneliti memberikan lembar validasi instrumen penelitian ke ibu 
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Rif’atus Sariroh S.Pd supaya beliau memberikan validasinya di instrumen yang akan 

digunakan dalam penelitian di kelas VIII-B. 

Peneliti juga menjelaskan dalam kegiatan penelitian nanti peneliti akan 

memberikan lembar soal tes dalam pengerjaan soal tes nanti siswa akan di bentuk 

sistem berkelompok sesuai dengan metode yang peneliti gunakan yaitu metode 

Number Heads Together(NHT)  dan juga akan melaksanakan kegiatan wawancara 

dengan siswa luar jam belajar. Kegiatan penelitian tersebut akan berlangsung pada 

hari Kamis tanggal 15 November 2018, sedangkan untuk kegiatan wawancara akan 

berlangsung pada hari kamis setelah pulang sekolah dan dilanjutkan Sabtu tanggal 17 

November 2018. 

2. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Mts Al-Huda Bandung, tepatnya di kelas VIII-B 

dengan materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) yang telah diajarkan 

pada pertemuan sebelumnya. Pada hari Kamis, 15 November 2018 jam ke 8 -  9 ( 

11:40 -13:00) peneliti memberikan tes materi SPLDV kepada siswa kelas VIII-B. 

sebelum pemberian soal tes, peneliti menjelskan terlebih dahulu proses atau kegiatan 

yang akan dilakukan yang pertama siswa di bagi menjadi 6 kelompok karena kelas 

VIII-B terdiri dari 31 siswa dan kebetulan 1 siswa ada yang tidak masuk jadi setiap 

kelompok beranggotakan 5 anak, yang masing-masing anak mendapatkan 1 lembar 

soal dan juga lembar jawabannya apabila belum faham bisa bertanya kepada anggota 

kelompokknya dan setiap anggota diberikan nomor kepala yaitu nomor 1 – 5 
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sehingga setiap anak dengan anak yang 1 nya tidak sama, kemudian peneliti aka 

memanggil salah satu dai nomor 1-5, sehingga anak yang menggunakan nomor 

kepala tersebut bisa maju kedepan untuk mempresentasikan pekerjaannya di depan 

teman-temannya yang lain. 

Peneliti disini juga di bantu oleh teman sejawat yang berperan membantu dalam 

pembagian kelompok, dalam pembagian soal dan juga dalam kegiatan dokumentasi. 

Peneliti melakukan penelitian selama 2 jam pembelajaran. Berdasarkan hasil 

pengamatan peniliti selama menerapkan model pembelajaran Number Heads 

Together (NHT) untuk penelitian di kelas mengenai komunikasi matematis siswa di 

kelas VIII-B dalam kegiatan berkelompok masih ada siswa yang tidak segera 

berkumpul dengan kelompoknya terlebih untuk siswa yang memiliki kemampuan 

matematika rendah mereka seperti hanya diam di tempat duduknya. Namun, untuk 

siswa berkemampuan tinggi segera berpindah tempat yang sudah di sediakan dan di 

ikuti oleh siswa yang berkemampuan matematika sedang. Pada waktu mengerjakan 

siswa yang berkemampuan tinggi lebih jarang untuk bertanya mengenai soal yang ia 

kerjakan tetapi untuk siswa yang memiliki kemampuan matematika sedang mereka 

lebih cenderung untuk bertanya apabila tidak faham mengenai soal tes yang di 

berikan peneliti. Untuk siswa yang berkemampuan matematika rendah, mereka lebih 

diam dan ketika peneliti mendekatinya baru mereka mau menyampaikan bagian yang 

belum faham mengenai soal tes yang sudah di berikan. Walaupun teman di 

kelompoknya berdiskusi mereka siswa yang berkemampuan rendah lebih cenderung 

diam dan dalam prosesnya untuk mengerjakan lumayan lama. Ketika waktu 
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menunjukkan kurang 15 menit peneliti meminta untuk semua siswa mengumpulkan 

hasil pekerjaannya. Kemudian disini peneliti memanggil salah satu nomor yaitu 

nomor 4 untuk maju mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi setaip kelompok 

yang memakai nomer kepala 4 harus maju kedepan untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaanya. 

Pada kegiatan mempresentasikan di depan, siswa yang harus maju ternyata terdiri 

dari siswa yang kemampuan matematika tinggi, sedang dan rendah. Dari cara mereka 

mempresentasikan siswa yang berkemampuan tinggi dan sedang mereka yakin dalam 

mempresentasikan hasil pekerjaannya bersama kelompok belajarnya. Tetapi untuk 

siswa yang berkemampuan rendah lebih menunjukkan ekspresi malu, takut dan juga 

ragu dalam mempresentasikan pekerjannya bersama teman di kelompoknya belajar. 

Ketika kegiatan mempresentasikan sudah selesai. Peneliti mengakhiri pertemuan 

dengan salam dan memberitahukan kepada semua siswa kalau akan diadakan 

kegiatan wawancara pada Hari kamis 15 november 2018 pada waktu pulang sekolah 

setelah siswa melakukan kegiatan sholat dhuhur dengan subjek 2 siswa terlebih 

dahulu. Selanjutnya pada hari  jum.at 16 November 2018 dan Sabtu 17 November 

2018 diluar jam pembelajaran dengan siswa yang menjadi subjek 4 siswa.  

Hari kamis setelah melakukan penelitian, peneliti mengadakan kegiatan 

wawancara dengan 2 subjek terlebih dahulu yang dimulai setelah kegiatan sholat 

dhuhur bersama. Pada Hari jum’at tanggal 16 November 2018 dan Hari Sabtu tanggal 

17 November 2018 peneliti datang lagi ke Mts Al-Huda Bandung untuk melanjutkan 

kegiatan wawancara. Kegiatan wawancara di mulai waktu istirahat berlangsung dan 
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setelah siswa pulang dari sekolah. Proses wawancara yang berlangsung berjalan 

sangat lancar . selama proses wawancara peneliti di temani oleh teman sejawat. 

Kehadiran teman sejawat membantu peneliti untuk keabsahan data, selain itu 

kehadiran teman sejawat juga membantu dalam kegiatan dokumentasi. 

Penelitian yang peneliti lakukan sudah selesai, kemudian peneliti menganalisis 

data yang peneliti dapatkan di lapangan. Peneliti juga memberikan inisial untuk setiap 

siswa supaya mudah dalam analisis data. Selain itu, pemberian inisial juga bertujuan 

untuk menjaga privasi subjek peneliti. Pemberian inisial siswa dalam penelitian ini 

berdasarkan pada inisial nama siswa. Misalnya, inisial KNF.  Inisial KNF merupakan 

singkatan dari siswa dengan nama KHOLIF NUR FAUZIAH. Daftar inisial siswa 

kelas VIII-B yang mengikuti tes kemampuan komunikasi matematis secara lengkap 

dapat dilihat dari tabel 4.1 di bawah ini. 

Tabel 4.1 Daftar Nama Siswa Kelas VIII-B Mts Al-Huda Bandung Yang 

Mengikuti Tes Kemampuan Komuikasi Matematis 

NO IDENTITAS L/P 

1. A.F.L.R L 

2. A.L.M P 

3. A.F L 

4. A.R.A P 

5. A.N.A P 

6. A.NA.F P 

7. E.Z.K L 

8. H.F L 

9. I.M P 

10. I.M P 

11. I.S.L P 

12. M.A.M L 
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13. M.N.A.A L 

14. M.A.C L 

15. M.A.I L 

16. N.F P 

17. N.A.N P 

18. N.F.A L 

19. Q.A P 

20. R.A.F L 

21. R.W.C L 

22. R.N.N P 

23. R.I.R L 

24. R.A.N P 

25. S.A P 

26. T.R.F P 

27. U.D.L P 

28. V.M.N P 

29. W.A.E P 

30. I.A P 

31.   S.D.W L 

 

Siswa kelas VIII-B berjumlah 31 siswa dan dari 31 siswa tersebut ada 1 siswa 

yang tidak mengikuti test kemampuan komunikasi matematis siswa dengan materi 

yang digunakan adalah Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) dikarenakan 

sedang sakit. Peneliti memilih materi ini karena didalam menyeleaikan soal terdapat 

model matematika yangharus siswa tentukan terlebih dahulu melalui soal cerita yang 

sudah peneliti siapkan. Sehingga, dengan begitu peneliti dapat 

menganalisiskomunikasi matematis siswa mengubahsoal cerita menjadi model 

matematika pada materi SPLDV. 

Instrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian inii yaitu menggunakan tes 

dan wawancara. Soal test dan pedoman wawancara terlebih dahulu di setujui oleh 
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dosen pembimbing yaitu Dr. Sutopo, M.Pd yang kemudian akan dimintakan validasi 

kepada dua dosen IAIN Tulungagung yaitu Dr.Maryono, M.Pd dan Miswanto, M.Pd 

serta guru matematika dari Mts Al-Huda Bandung yaitu Ibu Rifa’atus Sariroh, S.Pd. 

berdasarkan penilaian dari validator tersebut, diperoleh bahwa instrumen penelitian 

sudah layak untuk digunakan. 

Test yang peneliti berikan terdiri dari 3 soal dan dilaksanakan dengan rentang 

waktu 2 jam pelajran yaitu 80 menit. Kegiatan dalam penelitian ini berjalan dengan 

lancar. Selanjutnya dari 30 siswa yang mengikuti kegiatan test akan dipilih 6 siswa 

sebagai subjek untuk mengikuti wawancara. Siswa yang terpilih berdasarkan nilai 

matematika sebelumnya. Wawancara dilaksanakan hari Sabtu tanggal 17 November 

2018. Kegiatan wawancaar dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi siswa 

dalam mengubah soal cerita ke model matematika dan bagaimana proses siswa dalam 

menyelesaikan soal. Selama proses wawancara berlangsung, penelitimencatat jwaban 

dari subjek penelitian dalam memahami dan menganalisa data. Selain itu juga tidak 

lupa menggunakan alat perekam suara dan juga dokumentasi. 

B. Analisis Data 

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan test dan wawancara. 

Tabel 4.2 Daftar Peserta  Wawancara Dan Kode Peserta 

No Kode Peserta Kemampuan 

Matematika 

1. A.N.A TINGGI 

2. A.L.M TINGGI 
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3. E.Z.K SEDANG 

4. N.A.N SEDANG 

5. I.M RENDAH 

6. M.N.A.A RENDAH 

 

Peneliti menganalisis data hasil wawancara menggunakan alat perekam suara. 

Berikut ini hasil temuan penelitian untuk masing-masing soal, dilihat dari hasil 

jawaban siswa dan wawancara soal mendalam untuk mengetahui komunikasi 

matematis siswa berdasarkan kemampuan matematika siswa.  

1. Siswa Berkemampuan  Tinggi 

Peneliti mengambil 2 subjek untuk siswa yang memiliki kemampuan tinggi 

yaitu, A.N.A dan A.L.M. 

Paparan data dari hasil tes tulis dan hasil wawancara subjek adalah sebagai 

berikut:  

Kemampuan komunikasi matematis subjek A.N.A 

Soal Nomor 1  

Andi membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00. Sedangkan 

Dino membeli 7 buku dan 1 pensil di toko yang sama dengan harga Rp 

15.000,00. Apabila Andre ingin membeli 9 buku dan 7 pensil di toko yang 

sama berapa uang yang harus dibayar oleh Andre? 

 
A1 



58 
 

 

 

Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek A.N.A dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahawa A.N.A sudah menyelesaikan soal nomor 1 

dengan lengkap dan benar (A1). Sehingga A.N.A sudah mampu memahami 

gagasan matematis secara tulisan. Pada saat mengerjakan, langkah pertama 

yang A.N.A lakukan adalah memisalkan buku dengan variabel a dan pensil 

A3.1 

A3.2 

A2 

A3.3 

A3.4 A4 

Gambar 4.1 Hasil Test Subjek A.N.A 

A1 

 A1 
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dengan variabel b (A3.1). Kemudian subjek menuliskan model 

matematikanya dari soal yaitu              subjek menuliskan ini 

merupakan persamaan ke   dan             subjek menuliskan ini 

merupakan persamaan ke   (A3.2). Kemudian subjek menentukan metode 

yang akan di gunakan dalam mengerjakan soal yaitu dengan menggunakan 

metode cammpuran (A2). 

Dengan menggunakan metode campuran subjek bisa menemukan nilai dari 

variabel a (A3.4) dan variabel b (A3.3) atau subjek bisa menemukan harga 

dari buku dan harga pensil. Kemudian subjek menentukan dari apa yang 

ditanyakan di soal yaitu harga   buku dan   pensil dengan cara mengalikan 

harga buku yang sudah di temukan dengan   dan mengalikan dari harga pensil 

yang sudah di temukan dengan   yaitu                 dan     

           yang kemudian hasilnya di jumlahkan sehingga bisa ketemu 

untuk harga dari 9 buku dan 7 pensil                     (A4). 

Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui 

kemampuan subjek dalam memahami gagasan matematika dalam bentuk 

lisan. Hasil wawancara subjek A.N.A sebagai berikut: 

Peneliti : Apakah kamu sudah memahami bagaimana cara mengerjakan  

               soal? 

A.N.A  : Alhamdulilah sudah kak. 

Peneliti  : Apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal? 

A.N.A   : Mmmmmm, iyaa sudah kak 

Peneliti  : Tahap awal yang harus kamu lakukan dalam mengerjakan itu  

                Bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan juga sudah bisa  

                Mengerjakan soal  

A1 



60 
 

A.N.A   : Dengan cara dimisalkan terlebih dahulu kak  

Peneliti  :Setelah kamu misalkan kamu apakan lagi ? 

A.N.A   : Membuat model matematikanya 

Peneliti  :  Setelah model matematika selesai ? 

A.N.A  :  Mencari nilai a dan b nya 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan dengan runtut dan sesuai 

dengan apa yang telah ia tulisakan dalam lembar jawaban hasil tes yang di 

berikan (A1) . Sehingga, subjek sudah memenuhi dalam salah satu indikator 

kemampuan komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika 

dalam bentuk tulisan maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan 

Pada pengerjaan soal nomor 1 subjek A.N.A menggunakan metode 

campuran (A2). Sehingga subjek sudah mampu menyatakan ide matematika 

kedalam bentuk tulisan. Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan 

wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam menyatakan ide 

matematika kedalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek A.N.A sebagai 

berikut: 

Peneliti : Metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaikan  

                soal ini?  

A.N.A  : Saya menggunakan metode campuran  

Peneliti : Kenapa kamu meimlih metode itu untuk menyelesaikan soal? 

A.N.A  : Karena metode campuran lebih mudah kak. 

A2 
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Peneliti : Sepengetahuan kamu ada berapa metode yang kamu ketahui bisa  

                untuk mengerjakan soal SPLDV ? 

A.N.A  : Ada 4 campuran, substitusi, eliminasi, grafik. 

Peneliti : Alasan kamu mengatakan bahwa metode campuran itu tadi lebih  

                mudah itu apa ? 

A.N.A  : Karena di awal di eliminasi terus langsung di substitusi ke salah  

                satu persamaan . 

peneliti : Kalau metode lain ? berarti kamu menganggap metode lain itu tadi  

                sulit , sulit nya di bagian apanya? 

A.N.A : Kalau substitusi itu terlalu ribet , kalau eliminasi harus mengalikan  

                supaya nilai variabelnya sama baru bisa di eliminasi, kalau grafik  

                pakai gambar dan harus pas. 

Peneliti : Terus kalau misal perintah dari soalnya metode dalam mengerjakan  

                di tentukan, misal bukan metode campuran kamu bagaimana ? 

A.N.A  : Ya nggak apa-apa, tapi soal ini kan tidak di tentukan metodenya  

                 jadi saya memakai campuran  

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk 

tulisan. Subjek dalam mengerjakan soal tes yang telah di gunakan 

menggunakan metode campuran (A2) dan ketika subjek di wawancara subjek 

juga menyebutkan bahwa metode yang di gunakan dalam mengerjakan soal 

subjek memilih menggunakan metode campuran dengan alasan metode 

tersebut lebih mudah dalam proses pengerjaannya.. Sehingga subjek sudah 

memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam menyatakan ide 

matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk tulisan 

3) mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa A.N.A sudah menyelesaikan soal nomor 1 

terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 
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dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. Subjek terlebih dahulu 

menuliskan permisalan dari soal. Subjek memisalkan buku dengan variabel a 

dan memisalkan pensil dengan variabel b (A3.1). Kemudian subjek 

menulisakan model matematikanya dari soal yaitu              yang di 

beri keterangan untuk persamaan   dan              yang di beri 

keterangan untuk persamaan   (A3.2). Pernyataan ini juga didukung melalui 

kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam  

menyatakan soal yang  berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam bentuk 

lisan. Hasil wawancara subjek A.N.A sebagai berikut: 

Peneliti : Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk permisalan ? 

A.N.A  : Iya kak sa ya misalkan dalam bentuk permisalan 

Peneliti : Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk permisalan ? 

A.N.A : Dari soal  andi membeli   buku dan   pensil seharga               

                dan dino membeli   buku dan   pensil seharga          . Jadi   

                saya misalkan buku = a, dan pensil = b. 

Peneliti : Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

A.N.A  : Biar mudah kak dalam mengerjakan 

Peneliti : Maksudnya biar mudah dalam mengerjakan itu bagaimana, 

                kalau tidak dimisalkan terlebih dahulu apa tidak mudah dalam  

                mengerjakannya ?  

A.N.A  : Iya nanti biar di model matematikanya bisa di tuliskan 4 buku bisa  

                di tulis 4a terus 3 pensil jadi 3b. dulu waktu mengajar kan juga  

                dimisalkan terlebih dahulu  

Peneliti : Jadi kalau dulu saya ngajar tidak saya misalkan, jadi kamu juga  

                tidak akan memisalkan ? 

A.N.A  : Iya mungkin tidak  hehe 

Peneliti : Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan kamu  

                lalukan dalam mengerjakan soal ?coba kamu jelaskan secara rinci! 

A.N.A  : Menulis model matematikanya              ini persamaan   

                ini persamaan   

    Menggunakan metode campuran  

A3.1 

A3.2 

A2 
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    Pertama dengan mengeliminasi a  

    4a + 3b = 11.000 di kali dengan 7 semua, hasilnya 28a + 21b =   

    77.000 

    7a + b   = 15.000 di kali dengan 4 semua, hasilnya 28a + 4b   =   

    60.000 

    28a – 28a kan habis jadi tidak usah di tulis, terus 21b – 4b = 17b ,  

    77.000 – 60.000 = 17.000,  jadi 17b = 17.000, b = 17.000 : 17 =  

    1000 

Peneliti : Ketika kamu mengerjakan dengan metode eliminasi ini, kenapa  

                 kamu menuliskan dengan tanda kurang (-), atau kamu mengerjakan  

                 dengan operasi pengurangan, kenapa tidak dengan operasi  

                 penjumlahan ? 

A.N.A  : Karena semuanya positif kak  

Peneliti : Maksudnya ? apa yang semua positif ? 

A.N.A  : 28a + 21b = 77.000 kan itu positif semua, terus 28a + 4b = 60.000  

                itu juga positif jadi kalau semua positif tandanya dikurangi 

           Peneliti : Selanjutnya cara yang kamu gunakan setelah kamu eliminasi ,  

                            dengan cara apa? 

          A.N.A  :  Kemudian  dengan substitusi 4a + 3b = 11.000, b nya di ganti 

dengan  

                             1000. Jadi 4a + 3(1000) = 11.000, 4a + 3000 = 11.000. terus yang  

                             ada variabelnya di sebelah kiri jadi 4a = 11.000 – 3000, 4a = 8000  

                            terus a =8000 : 4, jadi a= 2000 . 

                harga 9 buku = 9 x 2000 = 18.000, harga 7 pensil 7x 1000 = 7000  

                            18.000 + 7000 = 25.000. Jadi uang yang harus dibayar Andre adalah  

                            25.000. 

           Peneliti : Kamu dapat dari mana 9 buku = 9 x2000 terus 7 pensil 7x 1000 

           A.N.A  : Kan buku tadi a , a = 2000 , terus pensil b, b =  1000 jadi saya 

kalikan  

A3.3 

A3.4 

A4 
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                        9 buku berarti 9 x 2000; 7 pensil 7 x 1000. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan buku = a dan buku = b (A3.1), bisa merubah 

soal cerita dalam model matematika 4a + 3b = 11.000 merupakan persamaan 

ke 1 dan 7a + b = 15.000 merupakan persamaan ke 2 (A3.2) dan tahap-tahap 

dari setiap pengerjaan soal (A3.3, A3.4 dan A4) begitupula pada hasil 

wawancara subjek juga bisa menjelaskan maksud dan urutan dari setiap tahap 

pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan. Sehingga, subjek sudah memenuhi 

salah satu indikator komunikasi matematis dalam mampu menyatakan soal 

yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa maupun simbol 

matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa A.N.A sudah menyelesaikan soal nomor 1 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Untuk menentukan harga 9 buku dan 7 pensil yang subjek lakukan yaitu 

dengan mengalikan harga buku yang sudah di ketahui dikali dengan 9 dan 

mengalikan harga pensil yang sudah di ketahui dikali dengan 7. Kemudian 

A.N.A menjumlahkan hasil dari perkalian               dan  
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            . Pernyataan ini juga di dukung melalui kegiatan 

wawancara untuk mengetahui cara subjek dalam mengungkapkan 

(mempresentasikan) ide gagasan matematika secara lisan sebagai berikut: 

Peneliti : Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

                peroleh ? 

A.N.A  : Insya Allah sudah 

Peneliti : Bagaiman cara kamu untuk membuktikannya ? 

A.N.A  : Hasilnya tadi di masukkan dalam soal kalau hasilnya sama berarti  

                betul a=2000, b=1000 di masukkan ke persamaan 1 4a + 3b =  

                11.000, a nya di ganti 2000 dan b nya di ganti 1000. (4 x 2000) +   

                (3 x 1000) = 11.000  kan benar kak 8000 + 3000 = 11.000 

Peneliti : Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

                kerjakan ? 

A.N.A  : Harga 9 buku dan 7 pensil Rp 25.000,00 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai dan juga subjek bisa menjelaskan cara untuk mengecek apakah 

jawaban yang di tuliskan subjek sudah benar. Sehingga subjek sudah 

memenuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika.  

Soal Nomor 2 

Harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00. Sedangkan harga 1 

celana dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah Rp 

210.000,00. Apabila Anis ingin membeli 2 celana dan 1 baju berapa 

uang yang harus di bayar ? 

A1 

A4 
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Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek A.N.A dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahwa A.N.A sudah menyelesaiakn soal nomor 2 

dengan lengkap dan benar (A1). Sehingga A.N.A sudah mampu memahami 

gagasan matematis secara tulisan. Pada saat mengerjakan, langkah pertama 

yang A.N.A lakukan adalah memisalkan celana dengan variabel x dan baju 

dengan variabel y (A3.1). Kemudian subjek menuliskan model 

matematikanya dari soal yaitu 3x + 2y = 280.000 subjek menuliskan ini 

merupakan persamaan ke 1 dan x + 3y = 210.000 subjek menuliskan ini 

A3.1 A3.5 

A2 

A3.2 

A4 

A3.4 

A3.3 

Gambar 4.2 Hasil Test Subjek A.N.A 
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persamaan ke 2 (A3.2). kemudian subjek mengubah persamaan 2 ke 

persamaan 3 yaitu dari                  menjadi             

            Kemudian subjek menentukan metode yang akan di gunakan 

dalam mengerjakan soal yaitu dengan menggunkan metode substitusi (A2). 

Dengan menggunakan metode substitusi subjek bisa menemukan nilai dari 

variabel x ( A3.5) dan variabel y (A3.4) atau subjek bisa menemukan harga 

dari celana dan baju. Kemudian subjek mencari nilai atau harga dari celana 

dan baju sesuai dengan apa yang di tanyakan di soal yaitu harga 2 celana dan 

1 baju dengan cara mengalikan harga celana yang sudah di temukan dengan 2 

dan mengalikan  harga baju yang sudah di temukan dengan 1 yaitu    

               dan   baju         (A4) yang kemudian hasilnya di 

jumlahkan sehingga bisa ketemu untuk harga dari 2 celana dan 1 baju 

                       (A4). Pernyataan ini juga didukung melalui 

kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek A.N.A 

sebagai berikut: 

Peneliti : Apakah kamu sudah memahami bagaimana cara mengerjakan  

                soal? 

A.N.A  : Sudah kak 

Peneliti : Apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal? 

A.N.A  : Iyaa sudah  

 

Peneliti : Tahap awal yang harus kamu lakukan dalam mengerjakan itu    

                bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan juga sudah bisa  

                mengerjakan soal  

A.N.A  : Dimisalkan terlebih dahulu kak  
A1 
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Peneliti : Setelah kamu misalkan ? 

A.N.A  : Menuliskan model maematikanya 

Peneliti : Kemudian, tahap setelah kamu menuliskan model matematikanya  

A.N.A  : Mencari nilai x dan y dengan metode substitusi 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan dengan runtut dan sesuai 

dengan apa yang telah ia tulisakan dalam lembar jawban hasil tes yang di 

berikan (A1) . Sehingga, subjek sudah memenuhi dalam salah satu indikator 

kemampuan komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika 

dalam bentuk tulisan maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan. 

Pada pengerjaan soal nomor 1 subjek A.N.A menggunakan metode substitusi 

(A2). Sehingga subjek sudah mampu menyatakan ide matematika kedalam 

bentuk tulisan. Hal ini juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk 

mengetahui kemampuan subjek dalam menyatakan ide matematika kedalam 

bentuk lisan. Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk 

mengetahui kemampuan subjek dalam menyatakn ide matematika dalam 

bentuk lisan. Hasil wawancara subjek A.N.A sebagai berikut: 

Peneliti : Metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaikan  

                soal ini? 

A.N.A  : Dengan metode substitusi kak 

Peneliti : Kenapa kamu memilih metode itu untuk menyelesaikan soal? 

A2 



69 
 

A.N.A  : Karena kalau saya pakai eliminasi atau campuran kan angkanya  

                besar kak hehe. Jadi nanti kelamaan menghitung, terus ada variabel  

                x nya nilainya 1 jadi saya pakai substitusi saja kak biar cepat 

Peneliti : Maksudnya, x nya 1 terus biar cepat itu bagaimana ? 

A.N.A  : Persamaan 2; x + 3y = 210.000 itu saya bisa merubahnya ke  

                persamaan 3 menjadi x = 210.000 – 3y 

Dari hasil wawancara selanjutnya bahwa subjek juga sudah mampu 

menyatakan ide matematika dalam mengerjakan soal hal ini di peroleh dari 

hasil tes yang di dukung oleh hasil wawancara yaitu subjek memilih 

menggunakan metode substitusi (A2) dengan alasan metode tersebut lebih 

sesuai untuk mengerjakan soal yang telah di berikan karena nilainya yang 

terlalu besar sehingga subjek merasa akan membutuhkan waktu yang lama 

apabila mengerjakan menggunakan metode lain seperti elimnasi, campuran 

atau grafik. 

3) Mampu menyatakan soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupum simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah) 

Hasil tes menunjukkan bahwa A.N.A sudah menyelesaikan soal nomor 2 

terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal. memisalkan 

celana dengan variabel x dan baju dengan variabel y (A3.1). Kemudian subjek 

menuliskan model matematikanya dari soal yaitu                   

subjek menuliskan ini merupakan persamaan ke 1 dan                  
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subjek menuliskan ini persamaan ke 2 (A3.2). Kemudian subjek mengubah 

persamaan 2 ke persamaan 3 yaitu dari                  menjadi 

               (A3.3). Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan 

wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam  menyatakan soal 

yang  berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam bentuk lisan. Hasil 

wawancara subjek A.N.A sebagai berikut: 

Peneliti : Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk permisalan ? 

A.N.A  : Iya kak saya misalkan dalam bentuk permisalan 

Peneliti : Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk permisalan ? 

A.N.A : Iya dari soal kak kan harga 3 celana dan 2 baju 280.000 dan harga  

                1 celana dan 3 baju 210.000. saya memisalkan yang celana x dan   

                yang baju y. 

Peneliti : Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

A.N.A  : Biar mudah kak dalam mengerjakan 

Peneliti : Maksudnya biar mudah dalam mengerjakan itu gimana sih, emang  

                kalau tidak dimisalkan terlebih dahulu apa tidak mudah dalam  

                mengerjakannya ? 

A.N.A  : Iya kalau di misalkan nanti dimodel matematikanya kan untuk  

                harga 3 celana dan 2 baju 280.000 bisa di tulis 3x + 2y = 280.000 

Peneliti : Kalau dulu saya ngajar tidak saya misalkan, apakah kamu juga   

                tidak akan memisalkan ? 

A.N.A  : Iya mungkin tidak kak  

Peneliti : Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan kamu  

                lalukan dalam mengerjakan soal ?coba kamu jelaskan secara rinci! 

A.N.A  : Setelah dimisalkan yaitu model matematikanya 3x + 2y = 280.000  

                persamaan 1 dan x + 3y = 210.000 persamaan 2.  

                Dengan metode substitusi  

                Dari persamaan 2 ; x  + 3y = 210.000 di jadikan ke persamaan 3    

                menjadi x = 210.000 – 3y.  

                dari persamaan 3 di substitusikan ke persamaan 1; 3x + 2y =  

                280.000 , untuk nilai x nya di ganti dengan 210.000 – 3y; sehingga  

                3 (210.000 – 3y ) + 2y = 280.000; 630.000 – 9y + 2y = 280.000  

                kemudian dikumpulkan yang mempunyai variabel di kumpulkan di  

                sebelah kanan dan yang tidak ada variabel di sebelah kiri sehingga    

                630.000 – 280.000 = 9y – 2y sehingga diperoleh 350.000 = 7y ;  

                350.000 : 7 = y ; sehingga 50.000 = y ini adalah persamaan ke 4. 

A3.2 

A2 

A3.3 

A3.4 

A3.1 
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                Kemudian untuk mencari nilai x dari persamaan ke 4 di   

                substitusikan ke Persamaan 3 sehingga x = 210.000 – 3y ; nilai y  

                nya di ganti dengan 50.000   

                sehingga x = 210.000 – 3 (50.000) ;  x = 210.000 – 150.000 ;  

                x = 60.000  

                Jadi 2 celana = 2 x 60.000 = 120.000 ; 1 baju = 50.000   

                terus di jumlah = 170.000. Jadi harga yang harus di bayar Anis   

                adalah 170.000. 

Peneliti : Kamu dapat dari mana 2 celana 2 x 60.000 dan 1 baju 50.000 ? 

A.N.A  : Dari hasil substitusi tadi kak kan celana x , nilai x nya 60.000 terus  

                baju kan y, nilai y nya 50.000. jadi saya kalikan kak yang di tanya  

                kan harga 2 celaan dan 1baju jadi kan 2 x 60.000 = 120.000 terus 1  

                baju = 1 x 50.000 = 50.000 kemudian hasilnya saya jumlahkan  

                120.000 + 50.000 = 170.000. jadi harga yang harus di bayar Anis  

                170.000 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan celana = x dan baju = y (A3.1), bisa merubah 

soal cerita dalam model matematika                   untuk persamaan 

1 dan                  untuk peramaan 2 (A3.2). Kemudian merubah 

dari persamaan 2 ke persamaan 3 yaitu                   di jadikan ke 

persamaan 3 menjadi x = 210.000 – 3y (A3.3) dan tahap-tahap dari setiap 

pengerjaan soal (A3.3 , A3.4 dan A4) begitupula pada hasil wawancara subjek 

juga bisa menjelaskan maksud dan urutan dari setiap tahap pnegerjaan soal 

yang telah ia kerjakan. Sehingga, subjek sudah memenuhi salah satu indikator 

komunikasi matematis dalam mampu menyatakan soal yang berkaitan dengan 

A3.5 

A4 
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peritiwa sehari-hari dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, 

lambang, dan istilah). 

4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa A.N.A sudah menyelesaikan soal nomor 2 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Untuk menentukan harga 2 celana dan 1 baju yang subjek lakukan yaitu 

dengan mengalikan harga celana yang sudah di ketahui dikali dengan 2 dan 

mengalikan harga baju yang sudah di ketahui dikali dengan 1. Kemudian 

A.N.A menjumlahkan hasil dari perkalian                  dan 

 baju        . Pernyataan ini juga di dukung melalui kegiatan wawancra 

untuk mengetahui cara subjek dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide 

gagasan matematika secara lisan sebagai berikut: 

Peneliti : Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

                peroleh ? 

A.N.A  : Insya Allah sudah 

Peneliti : Bagaiman cara kamu untuk membuktikannya ? 

A.N.A  : Hasilnya tadi di masukkan dalam soal kalau hasilnya sama berarti  

                betul a=2000, b=1000 di masukkan ke persamaan 1 4a + 3b =  

                11.000, a nya di ganti 2000 dan b nya di ganti 1000. (4 x 2000) +   

                (3 x 1000) = 11.000  kan benar kak 8000 + 3000 = 11.000 

Peneliti : Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

                kerjakan ? 

A.N.A  : Harga 9 buku dan 7 pensil Rp 25.000,00 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

A4 
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hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai dan juga subjek bisa menjelaskan cara untuk mengecek apakah 

jawaban yang di tuliskan subjek sudah benar. Sehingga subjek sudah 

memnuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. 

Soal Nomor 3  

Jumlah uang Aqil dan uang Ari Rp 22.000,00. Jika uang Aqil di 

tambah uang dengan tiga kali lipat uang Ari sama dengan 

Rp42.000,00. Berapa selisih uang Aqil dan uang Ari ?  
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Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek A.N.A dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahawa A.N.A sudah menyelesaiakn soal nomor 3 

dengan lengkap dan benar (A1). Sehingga A.N.A sudah mampu memahami 

gagasan matematis secara tulisan. Pada saat mengerjakan, langkah pertama 

A3.1 

A3.2 

A1 

A2 

A3.3 

A3.4 

A4 

Gambar 4.3 Hasil Test Subjek A.N.A 
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yang A.N.A lakukan adalah memisalkan uang Aqil dengan variabel a dan 

uang Ari dengan variabel b (A3.1). Kemudian subjek menuliskan model 

matematikanya dari soal yaitu  a + b = 22.000 subjek menuliskan ini 

merupakan persamaan ke 1 dan a  + 3b  = 42.000 subjek menuliskan ini 

merupakan persamaan ke 2 (A3.2). Kemudian subjek menentukan metode 

yang akan di gunakan dalam mengerjakan soal yaitu dengan menggunakan 

metode eliminasi (A2). 

Dengan menggunakan metode eliminasi subjek bisa menemukan nilai dari 

variabel a (A3.4) dan variabel b (A3.3) atau subjek bisa menemukan uang 

Aqil dan uang Ari yang kemudian menentukan selisih uang Aqil dan uang 

Ari. Kemudian subjek menentukan dari apa yang ditanyakan di soal yaitu 

selisih uang Aqil dan uang Ari dengan cara mengurangi dari uang Aqil yang 

sudah diketahui di kurangi dengan uang Ari yang sudah di cari terlebih dahulu 

yaitu uang Aqil – uang Ari        –                 (A4). Pernyataan ini 

juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan 

subjek dalam memahami gagasan matematika dalam bentuk lisan. Hasil 

wawancara subjek A.N.A sebagai berikut: 

Peneliti : Apakah kamu sudah memahami bagaimana cara mengerjakan  

                soal? 

A.N.A  : Sudah kak 

Peneliti : Apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal? 

A.N.A : Insya Allah sudah kak 

Peneliti : Tahap awal yang harus kamu lakukan dalam mengerjakan itu  

                bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan juga sudah bisa  

                mengerjakan soal  

A1 
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A.N.A  : Dimisalkan terlebih dahulu 

Peneliti : Setelah kamu misalkan apa yang kamu lakukan ? 

A.N.A  : Menulsikan model matematikanya  

Peneliti : Setelah model matematika ? 

A.N.A  : Di hitung mencari uang aqil dan uang ari 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan dengan runtut dan sesuai 

dengan apa yang telah ia tulisakan dalam lembar jawban hasil tes yang di 

berikan (A1) . Sehingga, subjek sudah memenuhi dalam salah satu indikator 

kemampuan komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika 

dalam bentuk tulisan maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan 

Pada pengerjaan soal nomor 3 subjek A.N.A menggunakan metode 

eliminasi (A2). Sehingga subjek sudah mampu menyatakan ide matematika 

kedalam bentuk tulisan. Hal ini juga didukung melalui kegiatan wawancara 

untuk mengetahui kemampuan subjek dalam menyatakan ide matematika 

kedalam bentuk lisan. Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan 

wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam menyatakan ide 

matematika kedalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek A.N.A sebagai 

berikut: 

Peneliti : Metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaikan  
A2 
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                soal ini? 

A.N.A  : Dengan metode eliminasi kak 

Peneliti : Kenapa kamu memilih metode itu untuk menyelesaikan soal? 

A.N.A  : Karena kan awal mengerjakannya nilai a nya kan sudah sama yaitu  

                1 semua jadi langsung saya eliminasi kak biar mudah kan tinggal  

                saya kurangi saja kak 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk 

tulisan. Subjek dalam mengerjakan soal tes yang telah di gunakan 

menggunakan metode eliminasi (A2) dan ketika subjek di wawancara subjek 

juga menyebutkan bahwa metode yang di gunakan dalam mengerjakn soal 

yaitu metode eliminasi dengan alasan metode tersebut lebih mudah dalam 

proses pengerjaannya karena dari soal ada variabel yang nilainya sudah sama 

sehingga subjek merasa lebih mudah mengerjakannya dengan metode 

eliminasi. Sehingga subjek sudah memenuhi salah satu indikator komunikasi 

matematis dalam hal menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau 

kedalam bentuk tulisan. 

3) mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa A.N.A sudah menyelesaikan soal nomor 3 

terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 
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Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal memisalkan uang 

Aqil dengan variabel a dan uang Ari dengan variabel b (A3.1). Kemudian 

subjek menuliskan model matematikanya dari soal yaitu  a + b = 22.000 

subjek menuliskan ini merupakan persamaan ke 1 dan a  + 3b  = 42.000 

subjek menuliskan ini merupakan persamaan ke 2 (A3.2). Pernyataan ini juga 

didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek 

dalam  menyatakan soal yang  berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam 

bentuk lisan. Hasil wawancara subjek A.N.A sebagai berikut: 

Peneliti : Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk permisalan ? 

A.N.A  :  Iya kak saya misalkan dulu 

Peneliti :  Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk permisalan ? 

A.N.A :  Soalnya kan Jumlah uang Aqil dan uang Ari Rp 22.000,00. Jika  

                 uang Aqil di tambah uang dengan tiga kali lipat uang Ari sama  

                 dengan Rp 42.000,00. Jadi saya misalkan uang Aqil = a dan uang  

                 Ari = b 

Peneliti : Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

A.N.A  : Biar mudah kak dalam mengerjakan 

Peneliti : Maksudnya biar mudah dalam mengerjakan itu gimana sih, emang  

                kalau tidak dimisalkan terlebih dahulu apa tidak mudah dalam  

                mengerjakannya ? 

A.N.A  : Iya kalau di misalkan nanti bisa menuliskan model matematikanya  

                kak kan untuk uang Aqil dan uang Ari Rp 22.000,00. Tadi uang  

                Aqil kan a terus uang Ari b kalau di misalkan, model  

                matematikanya kan jadi a + b = 22.000 

Peneliti : Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan kamu  

                 lakukan dalam mengerjakan soal ?coba kamu jelaskan secara  

                 rinci! 

A.N.A  : Setelah dimisalkan yaitu model matematikanya dari kalimat  

                pertama a + b =22.000 persamaan 1. Dari kalimat selanjutnya  

                model matematikanya a + 3b =42.000 persamaan 2. 

                Kemudian dengan menggunakan metode eliminasi. 

               Saya akan mengeliminasi masing-masing persamaan saya kalikan  

               1 kan hasilnya tetap terus saya kurangi sehingga hasilnya 

                -2b = - 20.000, b = 20.000 : 2 = 10.000. jadi nilai b nya 10.000,  

                kemudian mengeliminasi b  

A3.1 

A3.2 

A2 

A3.3 
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                persamaan 1 saya kalikan dengan 3 dan persamaan 2 saya kalikan  

                dengan 1. Hasilnya persamaan 1 menjadi 3a + 3b = 66.000 ,  

                persamaan 2 menjadi a + 3b = 42.000.kemudian saya kurangi  

                sehingga -2b = -24.000, b = -24.000 : -2, b = 12.000. 

                Kemudian selisih uang Aqil dan Ari berarti uang Aqil di kurangi  

                uang Ari 12.000 -  10.000 = 2.000 . jadi selisih selisih uang Aqil  

                dan uang Ari adalah 2.000 

Peneliti : Dari mana kamu tahu uang Aqil 12.000 , dan uang Ari 10.000 ? 

A.N.A : Tadi sudah di hitung kak dari eliminasi a , a tadi kan uang Aqil jadi  

                karena yang di eliminasi uang Aqil ketemuanya uang Ari, uang Ari  

                tadi dimisalkan b , nilai b 10.000. Eliminasi b , b tadi kan  

                uag Ari jadi ketemunya uang Aqil yang dimisalkan dengan a ,  

                nilainya 12.000. pertanyaannya selisih uang Aqil dan uang Ari jadi  

                uang Aqil – uang Ari 12.000 – 10.000 = 2.000. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan (A3.1), bisa merubah soal cerita dalam model 

matematika (A3.2) dan tahap-tahap dari setiap pengerjaan soal (A3.3 , A3.4 

dan A4) begitupula pada hasil wawancara subjek juga bisa menjelaskan 

maksud dan urutan dari setiap tahap pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan. 

Sehingga, subjek sudah memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis 

dalam mampu menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa A.N.A sudah menyelesaikan soal nomor 3 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

A3.4 

A4 
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Untuk mencari nilai dari uang Aqil dan uang Ari yang sudah diketahui, 

subjek mengurangkannya uang Aqil di kurangi uang Ari 12.000 – 10.000 = 

2.000. Karena yang akan di cari adalah selisih uang Aqil dan uang Ari. 

Sehingga, subjek A.N.A sudah mampu mengubah dan menafsirkan informasi 

matematis dalam representasi matematika yang berbeda. Pernyataan ini juga 

di dukung melalui kegiatan wawancra untuk mengetahui cara subjek dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika secara lisan 

sebagai berikut: 

Peneliti : Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

                peroleh ? 

A.N.A  : Iya yakin kak 

Peneliti : Bagaimana cara kamu untuk membuktikannya ? 

A.N.A  : Nilai dari a nya tadi kan 12.000 dan b nya 10.000 jadi itu saya  

                masukkan ke salah satu persamaan . 

Peneliti : Bagaimana cara kamu memasukkannya ? 

A.N.A  : Persamaan 1 ya kak kan a + b = 22.000, a nya saya ganti dengan  

                12.000 dan b nya saya ganti dengan 10.000 sehingga 

                12.000 + 10.000 = 22.000 ;  

                12.000 + 10.000 =22.000 kan ini benar kak, berarti jawabannya  

                benar nilai a nya tadi 12.000 dan b nya 10.000. 

Peneliti : Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

                kerjakan ? 

A.N.A  : Jadi selisih dari uang Aqil dan unag Ari adalah  

                12.000 – 10.000 = 2.000 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai dan juga subjek bisa menjelaskan cara untuk mengecek apakah 

jawaban yang di tuliskan subjek sudah benar. Sehingga subjek sudah 

A4 
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memnuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. 

Kemampuan komunikasi matematis subjek A.L.M 

Soal Nomor 1 

Andi membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00. 

Sedangkan Dino membeli 7 buku dan 1 pensil di toko yang sama 

dengan harga Rp 15.000,00. Apabila Andre ingin membeli 9 buku dan 

7 pensil di toko yang sama berapa uang yang harus dibayar oleh 

Andre? 

 

A1 

A3.1 

A3.2 

A4 

A3.4 

A3.3 

Gambar 4.4 Hasil Test Subjek A.L.M 
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Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek A.L.M dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahawa A.L.M sudah menyelesaiakn soal nomor 1 

dengan lengkap dan benar. Sehingga A.L.M sudah mampu memahami 

gagasan matematis secara tulisan. Pada saat mengerjakan, langkah pertama 

yang A.L.M lakukan adalah memisalkan buku dengan variabel x dan pensil 

dengan variabel y (A3.1). Kemudian subjek menuliskan model 

matematikanya dari soal yaitu                  dan                

(A3.2). Kemudian subjek menggunakan metode eliminasi.  

Dengan menggunkan metode eliminasi, subjek bisa mencari nilai dari 

variabel x (A3.4) dan variabel y (A3.3) atau subjek bisa menemukan harga 

dari buku dan pensil. Kemudian subjek menentukan dari soal apa yang 

ditanyakan yaitu harga 9 buku dan 7 pensil dengan cara harga buku yang 

sudah diketahui tadi dikalikan dengan 9 dan harga pensil yang sudah 

diketahui dikalikan 7 yaitu                 (A3.4) dan          

     (A3.3) yang kemudian hasilnya di jumlahkan sehingga bisa ketemu 

untuk harga dari 9 buku dan 7 pensil                     (A4). 

Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui 
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kemampuan subjek dalam memahami gagasan matematika dalam bentuk 

lisan. Hasil wawancara subjek A.L.M sebagai berikut: 

Peneliti : Apakah kamu sudah memahami, bagaimana cara mengerjakan  

                soal? 

A.L.M : Sudah kak 

Peneliti : Apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal ? 

A.L.M : Iya sudah bisa  

Peneliti : Coba kamu jelaskan tahap awal yang harus kamu lakukan dalam  

                 mengerjakan itu bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan  

                 juga sudah bisa mengerjakan soal! 

A.L.M :  Dimisalkan , model matematika terus dengan metode eliminasi 

 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan dengan runtut dan sesuai 

dengan apa yang telah ia tulisakan dalam lembar jawaban hasil tes yang di 

berikan (A1) . Sehingga, subjek sudah memenuhi dalam salah satu indikator 

kemampuan komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika 

dalam bentuk tulisan maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan 

Pada pengerjaan soal nomor 1 subjek A.L.M menggunakan metode 

eliminasi. Namun subjek tidak menuliskan denagn jelas metode yang ia 

gunakan di lembar jawaban. Tetapi subjek menuliskan dalam setiap 

pengerjaan untuk mencari variabel x subjek menuliskan metode yang di 

gunakan eliminasi (A3.4) untuk mencari variabel y subjek juga menuliskan 

A1 
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metode yang akan di gunakan yaitu metode eliminasi (A3.4) Sehingga subjek 

sudah mampu menyatakan ide matematika kedalam bentuk tulisan. 

Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui 

kemampuan subjek dalam menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan. 

Hasil wawancara subjek A.L.M sebagai berikut: 

Peneliti : Metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaiakn  

                soal ini ? 

A.L.M : Dengan metode eliminasi kak 

Peneliti : Kenapa kamu memilih metode itu untuk menyelesaikan soal ? 

A.L.M   : Karena paling mudah itu pakai metode eliminasi tinggal  

                mengalikan, dari pada yang lain  

Peneliti  : Memang ada berapa metode yang kamu ketahui ?  

A.L.M   : Substitusi, eliminasi, campuran, grafik ada 4 

Peneliti  : Berarti menurutmu metode campuran, substitusi dan grafik itu  

                sulit? Kesulitannya di mananya ? 

A.L.M   : Substitusi harus membuat persamaan ke 3 , grafik lama karena  

                harus di gambar, campuran saya kadang lupa caranya di eliminasi  

                terus di substitusi. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan tetapi belum mampu 

menyatakan ide kedalam bentuk tulisan. Subjek dalam mengerjakan soal tes 

yang telah di gunakan tidak menuliskan metode yang akan di gunakan dan 

ketika subjek di wawancara subjek juga menyebutkan bahwa metode yang di 

gunakan dalam mengerjakn soal subjek memilih menggunakan metode 

eliminasi dengan alasan metode tersebut paling mudah dalam proses 

pengerjaannya.. Sehingga subjekvmemenuhi salah satu indikator komunikasi 

matematis dalam hal menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau 

kedalam bentuk tulisan. 
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3) mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa A.L.M sudah menyelesaikan soal nomor 1 

terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal.  Subjek 

memisalkan buku dengan variabel x dan memisalkan pensil dengan variabel y 

(A3.1). Kemudian subjek menulisakan model matematikanya dari soal yaitu 

             dan              (A3.2). Pernyataan ini juga 

didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek 

dalam  menyatakan soal yang  berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam 

bentuk lisan. Hasil wawancara subjek A.L.M sebagai berikut: 

Peneliti : Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk permisalan ? 

A.L.M   : Iya saya misalkan  

Peneliti  : Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk permisalan ? 

A.L.M   : Dari soal Andi membeli 4 buku dan 3 pensil seharga Rp 11.000,00.  

                Buku x; pensil y 

Peneliti  : Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ?  

A.L.M   : Biar mudah dalam mengerjakan 

Peneliti : Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan kamu 

                 lakukan dalam mengerjakan soal? coba kamu jelaskan secara  

                 rinci! 

A.L.M  : Model matematika kak 4x + 3y = 11.000 dan7x + y = 15.000.  

    Kemudian mengeliminasi x,  4x + 3y = 11.000 semua di kali 7      

    hasilnya 28x + 21y = 77.000. 7x + y = 15.000 semua di kali 4  

    hasilnya 28x + 4y = 60.000, 28x – 28x = 0, 21y – 4y = 17y, 

    77.000 -  60.000 = 17.000, y = 17.000 : 17, y = 1000 terus  

    1000 x 7 pensil = 7000 

A3.1 

A3.2 

A3.3 
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    Lalu mengeliminasi y  

    4x + 3y = 11.000 semua di kali 1 hasilnya4x + 3y = 11.000.  

    7x + y = 15.000 semua di kali 3 hasilnya 21x + 3y = 45.000,  

    4x –21x = -17x , 3y- 3y = 0, 11.000 – 45.000 = -34.000 , 

     x = -34.000 : -17 = 2000, x = 2000 x 9 buku = 18.000 

     Jadi harga 9 buku dan 7 pensil 18.000 + 7000 = 25.000 

Peneliti : Kenapa setelah kamu menemukan nilai x dan y. Langsung kamu  

                 kalikan. Disini y kamu kalikan dengan 7 terus x kamu kalikan  

                dengan 9 ?  

A.L.M  : Yang di tanyakan harga 9 buku dan 7 pensil jadi setelah hasilnya   

              ketemu langsung saya kalikan. Supaya di akhir tingal di jumlahkan. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan buku = x dan buku = y (A3.1), bisa merubah 

soal cerita dalam model matematika 4x + 3y = 11.000 dan 7x + y = 15.000 

(A3.2) dan tahap-tahap dari setiap pengerjaan soal (A3.3 , A3.4 dan A4) 

begitupula pada hasil wawancara subjek juga bisa menjelaskan maksud dan 

urutan dari setiap tahap pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan. Sehingga, 

subjek sudah memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam 

mampu menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam 

bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

 

 

A3.4 

A4 
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4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa A.L.M sudah menyelesaikan soal nomor 1 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Untuk menentukan harga 9 buku dan 7 pensil yang subjek lakukan yaitu 

dengan mengalikan harga buku yang sudah di ketahui dikali dengan 9 

sehingga 2.000 x 9 = 18.000 (A3.4) dan mengalikan harga pensil yang sudah 

di ketahui dikali dengan 7 sehingga 1.000 x 7 = 7.000 (A3.3). Kemudian 

A.L.M menjumlahkan hasil dari perkalian yaitu                    . 

Pernyataan ini juga di dukung melalui kegiatan wawancra untuk mengetahui 

cara subjek dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan 

matematika secara lisan sebagai berikut: 

Peneliti : Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

                peroleh ? 

A.L.M  : Iya yakin  

Peneliti : Bagaiman cara kamu untuk membuktikannya ? 

A.L.M  : Membuktikannya nilai x dan y nya di masukkan kedalam model  

                Matemaikanya 

Peneliti : Caranya bagaimana untuk memasukkannya ? 

A.L.M  : Hasilnya x dan y di masukkan di substitusi ke salah satu model  

                matematika. Kalau hasilnya sama seperti di model matematika  

                berarti sudah benar 

Peneliti : Coba kamu jelaskan yang jelas cara kamu membuktikan 

A.L.M  : Nilai x 2000; nilai y 1000. Dimasukkan ke model matematika 

                4x + 3y = 11.000 . 4(2.000) + 3(1.000) = 11.000 ;  

                8.000 + 3.000 = 11.000 hasilnya kan benar jadi nilai x dan y nya  

                juga benar. 

Peneliti : Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

                kerjakan ? 

A.L.M  : Harga 9 buku dan 7 pensil 25.000 

A4 
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Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai dan juga subjek bisa menjelaskan cara untuk mengecek apakah 

jawaban yang di tuliskan subjek sudah benar. Sehingga subjek sudah 

memenuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. 

Soal Nomor 2 

Harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00. Sedangkan harga 1 

celana dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah Rp 

210.000,00. Apabila Anis ingin membeli 2 celana dan 1 baju  berapa 

uang yang harus di bayar ? 



89 
 

 

 

 

 

 

Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek A.L.M dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahwa A.L.M sudah menyelesaiakn soal nomor 2 

dengan lengkap dan benar. Sehingga A.L.M sudah mampu memahami 

A1 

A3.1 

A3.2 

A3.4 

A3.3 

A1 

A4 

Gambar 4.5 Hasil Test Subjek A.L.M 
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gagasan matematis secara tulisan. Pada saat mengerjakan, langkah pertama 

yang A.L.M lakukan adalah memisalkan celana dengan variabel x dan baju 

dengan variabel y (A3.1). Kemudian subjek menuliskan model 

matematikanya dari soal yaitu 3x + 2y = 280.000 dan x + 3y = 210.000 

(A3.2). Kemudian subjek menggunakan metode eliminasi.  

Dengan menggunakan metode eliminasi, subjek bisa mencari nilai dari 

variabel x (A3.4) dan variabel y (A3.3) atau subjek bisa menemukan harga 

dari celana dan baju. Kemudian subjek menentukan dari soal apa yang 

ditanyakan yaitu harga 2 celana dan 1 baju dengan cara harga celana yang 

sudah diketahui tadi dikalikan dengan 2 dan harga baju yang sudah diketahui 

dikalikan 1 yaitu                  (A3.4) dan                  

(A3.3) yang kemudian hasilnya di jumlahkan sehingga bisa ketemu untuk 

harga dari 2 celana dan 1 baju                        (A4). 

Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui 

kemampuan subjek dalam memahami gagasan matematika dalam bentuk 

lisan. Hasil wawancara subjek A.L.M sebagai berikut: 

Peneliti : Apakah kamu sudah memahami, bagaimana cara mengerjakan  

                soal? 

A.L.M  : Sudah kak 

Peneliti : Apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal ? 

A.L.M  :  Iya sudah bisa  kak 

Peneliti :  Coba kamu jelaskan tahap awal yang harus kamu lakukan dalam  

                 mengerjakan itu bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan  

                 juga sudah bisa mengerjakan soal! 

A.L.M  : Dimisalkan celana dan baju. Celana x baju y , model matematika  

                terus dengan metode eliminasi 

A1 
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Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan dengan runtut dan sesuai 

dengan apa yang telah ia tulisakan dalam lembar jawaban hasil tes yang di 

berikan (A1) . Sehingga, subjek sudah memenuhi dalam salah satu indikator 

kemampuan komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika 

dalam bentuk tulisan maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan. 

Pada pengerjaan soal nomor 2 subjek A.L.M menggunakan metode 

eliminasi. Namun subjek tidak menuliskan denagn jelas metode yang ia 

gunakan di lembar jawaban. Tetapi subjek menuliskan dalam setiap 

pengerjaan untuk mencari variabel x subjek menuliskan metode yang di 

gunakan eliminasi (A3.4) untuk mencari variabel y subjek juga menuliskan 

metode yang akan di gunakan yaitu metode eliminasi (A3.4) Sehingga subjek 

sudah mampu menyatakan ide matematika kedalam bentuk tulisan. 

Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui 

kemampuan subjek dalam menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan. 

Hasil wawancara subjek A.L.M sebagai berikut: 

Peneliti : Metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaiakn  

                soal ini ? 

A.L.M   : Dengan metode eliminasi  
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Peneliti  : Kenapa kamu memilih metode itu untuk menyelesaikan soal ? 

A.L.M  :  Karena paling mudah itu pakai metode eliminasi 

Peneliti :  Mudahnya bagaimana ,sehingga menurutmu mudah ? 

A.L.M  : Eliminasi kan tinggal di kalikan kak persamaannya 

Peneliti : Memang ada berapa metode yang kamu ketahui ?  

A.L.M  : Substitusi, eliminasi, campuran, grafik ada 4 

Peneliti : Berarti menurutmu metode campuran, substitusi dan grafik itu  

                sulit? Kesulitannya di mananya ? 

A.L.M  : Substitusi harus membuat persamaan ke 3 , grafik lama karena      

                harus di gambar, campuran saya kadang lupa caranya di eliminasi    

                terus di substitusi. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk 

tulisan. Subjek dalam mengerjakan soal tes yang telah di gunakan 

menggunakan metode eliminasi dan ketika subjek di wawancara subjek juga 

menyebutkan bahwa metode yang di gunakan dalam mengerjakan soal subjek 

memilih menggunakan metode eliminasi dengan alasan metode tersebut 

paling mudah dalam proses pengerjaannya.. Sehingga subjek sudah memenuhi 

salah satu indikator komunikasi matematis dalam hal menyatakan ide 

matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk tulisan. 

3) mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa A.L.M sudah menyelesaikan soal nomor 2 

terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 
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Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal.  Subjek 

memisalkan celana dengan variabel x dan memisalkan baju dengan variabel y 

(A3.1). Kemudian subjek menulisakan model matematikanya dari soal yaitu 

              dan               (A3.2). Pernyataan ini juga 

didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek 

dalam  menyatakan soal yang  berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam 

bentuk lisan. Hasil wawancara subjek A.L.M sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk permisalan ? 

A.L.M : iya saya misalkan  

Peneliti: Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk permisalan ? 

A.L.M : Dari soal harga 3 celana dan 2baju adalah Rp 280.000,00.  

              Sedangkan harga 1 celana dan 3 baju seharga Rp 210.000,00. 

              Dimisalkan celana x, baju y. 

Peneliti: Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

A.L.M : biar mudah mengerjakan 

Peneliti: Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan kamu  

               lalukan dalam mengerjakan soal ? coba kamu jelaskan secara  

               rinci! 

A.L.M :  Model matematika kak 3x + 2y = 280.000 dan x + 3y = 210.000.  

   Kemudian mengeliminasi x,  3x + 2y = 280.000 semua di kali 1      

   hasilnya 3x + 2y = 280 .000. x + 3y = 210.000 semua di kali 3  

   hasilnya 3x + 9y = 630.000,  

   kemudian 3x – 3x = 0, 2y – 9y = -7y, 

   280.000 -  630.000 = -350.000, y = -350.000 : -7, y = 50.000 terus  

   50.000 x 1  = 50.000 

    Lalu mengeliminasi y  

    3x + 2y = 280.000 semua di kali 3 hasilnya 9x + 6y = 840.000.  

      x + 3y = 210.000 semua di kali 2 hasilnya 2x + 6y = 420.000,  

    9x – 2x = 7x , 6y- 6y = 0, 840.000 – 420.000 = 420.000 , 

     7x = 420.000, x = 420.000 : 7; x = 60.000; 60.000 x 2 = 120.000 

     Jadi harga 2 celana dan 1 baju 120.000 + 50.000 = 170.000 

 Peneliti: Dari kamu mengeliminasi x kenapa pada persamaan 1 kamu kalikan 

                          1 dan persamaan 2 kamu kalikan dengan 3 ? begitupula untuk  

                           eliminasi y kenapa persamaan 1 kamu kalikan dengan 3 dan  

A3.1 

A3.2 

A3.3 

A3.4 

A4 



94 
 

                          persamaan 2 kamu kalikan denan 3 ? 

 A.L.M : Untuk mengeliminasi x yang dihilangkan kan x nya jadi saya  

                           mencari kpk nya kak 1 dan 3 kpk nya kan 3, 3 supaya hasilnya 3  

                           kan dikalikan 1 jadi persamaan 1 saya kalikan denagn 1 dan 1  

                           supaya dapat 3 kan dikalikan 3 jadi yang persamaan 2 saya kalikan  

                           dengan 3, begitupula untuk eliminasi y karena yang di eliminasi y  

                            jadi saya mencari kpk dari 2 dan 3 kan 6 terus yang persamaan 1   

                            saya kalikan 3 dan yang persamaan 2 saya kalikan 3. 

Peneliti:  kenapa setelah kamu menemukan nilai x dan y. Langsung kamu  

               kalikan. Disini y kamu kalikan dengan 1 terus x kamu kalikan  

              dengan 2 ?  

A.L.M : yang di tanyakan harga 2 celana dan 1 baju jadi setelah hasilnya   

              ketemu langsung saya kalikan. Supaya di akhir tingal di jumlahkan 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan celana = x dan baju = y (A3.1), bisa merubah 

soal cerita dalam model matematika 3x + 2y = 280.000 dan x + 3y = 210.000 

(A3.2) dan tahap-tahap dari setiap pengerjaan soal (A3.3 , A3.4 dan A4) 

begitupula pada hasil wawancara subjek juga bisa menjelaskan maksud dan 

urutan dari setiap tahap pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan. Sehingga, 

subjek sudah memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam 

mampu menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam 

bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 



95 
 

4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa A.L.M sudah menyelesaikan soal nomor 2 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Untuk menentukan harga 2 celana dan 1 baju yang subjek lakukan yaitu 

dengan mengalikan harga celana yang sudah di ketahui dikali dengan 2 

sehingga 60.000 x 2 = 120.000 (A3.4) dan mengalikan harga baju yang sudah 

di ketahui dikali dengan 1 sehingga 50.000 x 1 = 50.000 (A3.3). Kemudian 

A.L.M menjumlahkan hasil dari perkalian yaitu 120.000+ 50.000 = 170.000. 

Pernyataan ini juga di dukung melalui kegiatan wawancra untuk mengetahui 

cara subjek dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan 

matematika secara lisan sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

              peroleh ? 

A.L.M : iya yakin  

Peneliti: Bagaiman cara kamu untuk membuktikannya ? 

A.L.M : membuktikannya nilai x dan y nya di masukkan kedalam model  

              matemaikanya 

Peneliti: caranya bagaimana untuk memasukkannya ? 

A.L.M : hasilnya x dan y di masukkan  ke salah satu model matematika.  

              Kalau hasilnya sama seperti di model matematika berarti sudah   

              benar 

Peneliti: coba kamu jelaskan yang jelas cara kamu membuktikan 

A.L.M : nilai x 60.000; nilai y 50.000. Dimasukkan ke model matematika 

              x + 3y = 210.000 . 1(60.000) + 3(50.000) = 210.000 ;  

              60.000 + 50.000 = 210.000 hasilnya kan benar jadi nilai x dan y  

              nya juga benar. 

Peneliti: Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

               kerjakan ? 

A.L.M : harga 2 celana dan 1 baju 120.000 + 50.000 = 170.000 
A4 
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Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai dan juga subjek bisa menjelaskan cara untuk mengecek apakah 

jawaban yang di tuliskan subjek sudah benar. Sehingga subjek sudah 

memnuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. 

Soal Nomor 3 

Jumlah uang Aqil dan uang Ari Rp 22.000,00. Jika uang Aqil di tambah uang 

dengan tiga kali lipat uang Ari sama dengan Rp42.000,00. Berapa selisih uang 

Aqil dan uang Ari ? 
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Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek A.L.M dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahwa A.L.M sudah menyelesaiakn soal nomor 3 

dengan lengkap dan benar. Sehingga A.L.M sudah mampu memahami 

gagasan matematis secara tulisan. Pada saat mengerjakan, langkah pertama 

yang A.L.M lakukan adalah memisalkan uang Aqil dengan variabel a dan 

A3.4 

A3.3 

A3.2 

A3.1 

A1 

Gambar 4.6 Hasil Test Subjek A.L.M 

A4 
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uang Ari dengan variabel b (A3.1). Kemudian subjek menuliskan model 

matematikanya dari soal yaitu a + b = 22.000 dan a + 3b = 42.000 (A3.2). 

Kemudian subjek menggunakan metode eliminasi.  

Dengan menggunakan metode eliminasi, subjek bisa mencari nilai dari 

variabel a (A3.4) dan variabel b (A3.3) atau subjek bisa menemukan uang 

Aqil dan uang Ari yang kemudian menentukan selisih uang Aqil dan uang 

Ari. Kemudian subjek menentukan dari apa yang ditanyakan di soal yaitu 

selisih uang Aqil dan uang Ari dengan cara mengurangi dari uang Aqil yang 

sudah diketahui di kurangi dengan uang Ari yang sudah di cari terlebih dahulu 

yaitu uang Aqil – uang Ari 12.000 –10.000 =  2.000 (A4). Pernyataan ini juga 

didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek 

dalam memahami gagasan matematika dalam bentuk lisan. Hasil wawancara 

subjek A.L.M sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah memahami bagaimana cara mengerjakan  

              soal? 

A.L.M : Iya sudah, masih agak bingung dengan soalnya kak 

Peneliti: bingungnya dimana? 

A.L.M :  ya dari kalimatnya dari soal itu masih bingung kak 

Peneliti: terus kamu bisa mengerjakan ini dari mana ? 

A.L.M : kan belajar kelompok kak, jadi ya saya tanya teman di jelaskan  

              sama teman 

Peneliti: apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal? 

A.L.M :  sudah kak 

Peneliti: tahap awal yang harus kamu lakukan dalam mengerjakan itu  

              bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan juga sudah bisa  

               mengerjakan soal  

A.L.M :  dimisalkan dahulu 

Peneliti: setelah kamu misalkan apa yang kamu lakukan ? 

A.L.M : menulsikan model matematikanya, di hitung mencari uang aqil dan  

              uang ari. 

A1 
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Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan dengan runtut dan sesuai 

dengan apa yang telah ia tulisakan dalam lembar jawban hasil tes yang di 

berikan (A1) . Sehingga, subjek sudah memenuhi dalam salah satu indikator 

kemampuan komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika 

dalam bentuk tulisan maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan. 

Pada pengerjaan soal nomor 3 subjek A.L.M menggunakan metode 

eliminasi. Namun subjek tidak menuliskan dengan jelas metode yang ia 

gunakan di lembar jawaban. Tetapi subjek menuliskan dalam setiap 

pengerjaan untuk mencari variabel x subjek menuliskan metode yang di 

gunakan eliminasi (A3.4) untuk mencari variabel y subjek juga menuliskan 

metode yang akan di gunakan yaitu metode eliminasi (A3.4). Sehingga subjek 

sudah mampu menyatakan ide matematika kedalam bentuk tulisan. 

Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui 

kemampuan subjek dalam menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan. 

Hasil wawancara subjek A.L.M sebagai berikut: 

Peneliti: Metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaikan  

               soal ini? 

A.L.M : Dengan metode eliminasi kak 
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Peneliti: Kenapa kamu memilih metode itu untuk menyelesaikan soal? 

A.L.M : Menurut saya itu lebih mudah kak metode eliminasi itu 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk 

tulisan. Subjek dalam mengerjakan soal tes yang telah di gunakan 

menggunakan metode eliminasi dan ketika subjek di wawancara subjek juga 

menyebutkan bahwa metode yang di gunakan dalam mengerjakan soal subjek 

memilih menggunakan metode eliminasi dengan alasan metode tersebut lebih 

mudah dalam proses pengerjaannya.. Sehingga subjek sudah memenuhi salah 

satu indikator komunikasi matematis dalam hal menyatakan ide matematika 

kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk tulisan. 

3) mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa A.L.M sudah menyelesaikan soal nomor 3 

terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal memisalkan uang 

Aqil dengan variabel a dan uang Ari dengan variabel b (A3.1). Kemudian 

subjek menuliskan model matematikanya dari soal yaitu  a + b = 22.000 dan  

a + 3b = 42.000 (A3.2). Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan 

wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam  menyatakan soal 



101 
 

yang  berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam bentuk lisan. Hasil 

wawancara subjek A.L.M sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk permisalan ? 

A.L.M :  Iya kak saya misalkan dulu 

Peneliti: Bagaimana cara kamu menyatakannya dalam bentuk permisalan ? 

A.L.M:  Jumlah uang Aqil dan uang Ari Rp 22.000,00. Jika  

              uang Aqil di tambah uang dengan tiga kali lipat uang Ari sama  

              dengan Rp 42.000,00. Jadi saya misalkan uang Aqil = a dan uang  

              Ari = b 

Peneliti: Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

A.L.M :  biar mudah mengerjakan 

Peneliti: maksudnya biar mudah dalam mengerjakan itu gimana sih, emang  

               kalau tidak dimisalkan terlebih dahulu apa tidak mudah dalam  

               mengerjakannya ? 

A.L.M : Biar idak bingung kak, kan harus membuat model matematikanya  

              juga  

Peneliti: Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan kamu  

               lakukan dalam mengerjakan soal ?coba kamu jelaskan secara  

               rinci! 

A.L.M : Setelah dimisalkan, model matematikanya dari soal jumlah uang   

Aqil dan uang Ari Rp 22.000,00 menjadi a + b =22.000. Dari soal        

selanjutnya jika uang Aqil dan uand Ari di tambh tig kali lipat uang  

Ari sama dengan Rp 42.000,00 model matematikanya 

 a + 3b =42.000. 

 Kemudiaan dengan menggunakan metode eliminasi 

 Mengeliminasi a karena nilai a sudah sama tidak perlu  

saya kalikan langsung saya kurangi sehingga hasilnya 

 -2b = - 20.000, b = -20.000 : -2 = 10.000. jadi nilai b nya 10.000,  

kemudian mengeliminasi b  

              a + b = 22.000 saya kalikan dengan 3 hasilnya 3a + 3b = 66.000 ,  

  selanjutnya a + 3b = 42.000 saya kalikan 1 hasilnya  

  a + 3b = 42.000. kemudian saya kurangi sehingga -2b = -24.000, 

  b = -24.000 : -2, b = 12.000.  

  kemudian selisih uang Aqil dan Ari berarti uang Aqil di kurangi   

  uang Ari 12.000 -  10.000 = 2.000 . jadi selisih selisih uang Aqil  

  dan uang Ari adalah 2.000 

Peneliti: dari mana kamu tahu uang Aqil 12.000 , dan uang Ari 10.000 ? 

A.L.M : Dari eliminasi a , a di eliminasi ketemunya b dan b tadi dimisalkan  

              Uang Ari ketemu 10.000.  dari eliminasi b , b di eliminasi  

              ketemunya kan a dan a adalah uang Aqil ketemu 12.000 

  pertanyaannya selisih uang Aqil dan uang Ari jadi 

A3.2 

A3.1 

A3.4 

A3.3 

A4 
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uang Aqil – uang Ari 12.000 – 10.000 = 2.000. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan (A3.1), bisa merubah soal cerita dalam model 

matematika (A3.2) dan tahap-tahap dari setiap pengerjaan soal (A3.3 , A3.4 

dan A4) begitupula pada hasil wawancara subjek juga bisa menjelaskan 

maksud dan urutan dari setiap tahap pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan. 

Sehingga, subjek sudah memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis 

dalam mampu menyatakan soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa A.L.M sudah menyelesaikan soal nomor 3 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Untuk mencari nilai dari uang Aqil dan uang Ari yang sudah diketahui, 

subjek mengurangkannya uang Aqil di kurangi uang Ari 12.000 – 10.000 = 

2.000. Karena yang akan di cari adalah selisih uang Aqil dan uang Ari. 

Sehingga, subjek A.L.M sudah mampu mengubah dan menafsirkan informasi 

matematis dalam representasi matematika yang berbeda. Pernyataan ini juga 

di dukung melalui kegiatan wawancra untuk mengetahui cara subjek dalam 
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mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika secara lisan 

sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

               peroleh? 

A.L.M :  iya yakin  

Peneliti: Bagaimana cara kamu untuk membuktikannya ? 

A.L.M :  nilai dari a nya tadi kan 12.000 dan b nya 10.000 jadi itu saya  

               masukkan ke salah satu persamaan . 

Peneliti: bagaimana cara kamu memasukkannya ? 

A.L.M :  a + b = 22.000, a nya saya ganti dengan  

               12.000 dan b nya saya ganti dengan 10.000 sehingga 

               12.000 + 10.000 = 22.000 ;  

               12.000 + 10.000 =22.000 benar, berarti jawabannya  

                benar nilai a nya tadi 12.000 dan b nya 10.000. 

Peneliti:  Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

                kerjakan ? 

A.L.M :   Jadi selisih dari uang Aqil dan unag Ari adalah  

                12.000 – 10.000 = 2.000 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai dan juga subjek bisa menjelaskan cara untuk mengecek apakah 

jawaban yang di tuliskan subjek sudah benar. Sehingga subjek sudah 

memenuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. 

2. Siswa Berkemampuan  Sedang 

Peneliti mengambil 2 subjek untuk siswa yang memiliki kemampuan sedang  

yaitu, E.Z.K dan N.A.N. 

A4 
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Paparan data dari hasil tes tulis dan hasil wawancara subjek adalah sebagai 

berikut:  

Kemampuan komunikasi matematis subjek E.Z.K 

Soal Nomor 1 

Andi membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00. 

Sedangkan Dino membeli 7 buku dan 1 pensil di toko yang sama 

dengan harga Rp 15.000,00. Apabila Andre ingin membeli 9 buku dan 

7 pensil di toko yang sama berapa uang yang harus dibayar oleh 

Andre? 
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Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek E.Z.K dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

 

E3.2 

E2 

E3.1 

E3.4 

E4 

  E3.3 

Gambar 4.7 Hasil Test Subjek E.Z.K 

E1 
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1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahwa E.Z.K sudah mengerjakan soal nomor 1 

dengan urutan yang lengkap. Sehingga E.Z.K sudah mampu memahami 

gagasan matematis secara tulisan. Pada saat mengerjakn langkah pertama 

yang E.Z.K lakukan adalah memisalkan buku denagn variabel x dan pensil 

denagn variabel y (E3.1). Kemudian subjek menuliskan model matematikanya 

dari soal yaitu 4x + 3y = 11.000 dan 7x + 1y = 15.000 (E3.2). Kemudian 

subjek menentukan metode yang akan di gunakan dalam mengerjakan soal 

yaitu dengan menggunakan metode eliminasi (E2). 

Dengan menggunkan metode eliminasi subjek bisa menemukan nilai dari 

variabel x (E3.4) dan y (E3.3) atau subjek bisa menemukan harga dari buku 

dan harga pensil. Kemudian subjek menentukan dari apa yang ditanyakan di 

soal yaitu harga   buku dan   pensil dengan cara mengalikan harga buku yang 

sudah di temukan dengan   dan mengalikan dari harga pensil yang sudah di 

temukan dengan   yaitu                 dan               yang 

kemudian hasilnya di jumlahkan sehingga bisa ketemu untuk harga dari 9 

buku dan 7 pensil                     (E4). Pernyataan ini juga 

didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek 
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dalam memahami gagasan matematika dalam bentuk lisan. Hasil wawancara 

subjek E.Z.K sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah memahami, bagaimana cara mengerjakan  

              soal? 

E.Z.K  :  (sambil berfikir)..sudah kak 

Peneliti: Apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal ? 

E.Z.K  :  mmm..sudah bisa kak 

Peneliti: kenapa kamu sepertinya ragu dalam menjawab setiap pertanyaan  

               yang saya ajukan 

E.Z.K  : iya tidak kenapa-kenapa , saya Cuma kurang yakin dalam  

              mengerjakan. 

Peneliti: coba kamu jelaskan tahap awal yang harus kamu lakukan dalam  

               mengerjakan itu bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan  

               juga sudah bisa mengerjakan soal! 

E.Z.K  : dimisalkan , membuat model matematika terus di kerjakan dengan   

              metode eliminasi 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan dengan runtut dan sesuai 

dengan apa yang telah ia tulisakan dalam lembar jawaban hasil tes yang di 

berikan (E1) . Sehingga, subjek sudah memenuhi dalam salah satu indikator 

kemampuan komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika 

dalam bentuk tulisan maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan 

Pada pengerjaan soal nomor 1 subjek E.Z.K menggunakan metode 

eliminasi (E2) dan untuk mencari nilai dari varibel y subjek juga menuliskan 

E1 
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dengan mengeliminasi variabel x (E3.3) dan untuk mencari nilai dari variabel 

x subjek juga menuliskan dengan mnegliminasi variabel y (E3.4). Sehingga 

subjek sudah mampu menyatakan ide matematika kedalam bentuk tulisan. 

Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui 

kemampuan subjek dalam menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan. 

Hasil wawancara subjek E.Z.K sebagai berikut: 

Peneliti: Metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaiakn  

              soal ini ? 

E.Z.K  :  dengan metode eliminasi kak 

Peneliti: Kenapa kamu memilih metode itu untuk menyelesaikan soal ? 

E.Z.K  :  ya yang gampang kak, tapi sebenarnya gampang yang metode  

               campuran tapi terlanjur kak 

Peneliti: Memang ada berapa metode yang kamu ketahui ?  

E.Z.K  : substitusi, eliminasi, campuran, grafik 

Peneliti: berarti menurutmu metode campuran, substitusi dan grafik itu  

              sulit? Kesulitannya di mananya ? 

E.Z.K  : yang sulit itu grafik kak, yang lain itu mudah 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk 

tulisan. Subjek dalam mengerjakan soal tes yang telah di gunakan 

menggunakan metode campuran (E2) dan ketika subjek di wawancara subjek 

juga menyebutkan bahwa metode yang di gunakan dalam mengerjakn soal 

subjek memilih menggunakan metode campuran dengan alasan metode 

tersebut lebih mudah dalam proses pengerjaannya.. Sehingga subjek sudah 

memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam hal menyatakan 

ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk tulisan. 

 

E2 
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3) mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa E.Z.K sudah menyelesaikan soal nomor 1 

terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal. Subjek 

memisalkan buku dengan variabel a dan memisalkan pensil dengan variabel b 

(E3.1). Kemudian subjek menulisakan model matematikanya dari soal yaitu 

             dan               (E3.2). Pernyataan ini juga 

didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek 

dalam  menyatakan soal yang  berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam 

bentuk lisan. Hasil wawancara subjek E.Z.K sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk permisalan ? 

E.Z.K  :  Iya saya misalkan  

Peneliti: Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk permisalan ? 

E.Z.K   : Dengan cara melihat apa yang di ketahui dari soal kak, kan  

               membeli buku dan pensil jadi buku dimisalkan x dan pensil  

               dimisalkan y 

Peneliti: Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ?  

E.Z.K  :  Ya biar tidak membingungkan lah kak 

Peneliti:  Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan kamu 

               lakukan dalam mengerjakan soal? coba kamu jelaskan secara  

               rinci! 

E.Z.K  :  Menentukan model matematikanya dari soal kak . dari kalimat   

               pertama andi membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga 11.000  

               tadi kan buku di misalkan x dan pensil dimisalkan y terus model     

E3.1 

E3.2 
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               matematikanya 4x + 3y = 11.000. dari kalimat selanjutnya dino  

               membeli7 buku dan 1pensil seharga 15.000 model matematikanya  

               7x + 1y = 15.000. 

               Dengan menggunakan metode eliminasi .  

               mengeliminasi x  

   4x + 3y = 11.000 dikali 7 hasilnya 28x + 21y = 77.000.  

   7x + 1y = 15.000 dikali 4 hasilnya 28x + 4y   = 60.000. 

   Kemudian tandanya di kurangi karena operasinya semua di   

   Jumlahkan 28x – 28x = 0, 21y -4y = 17y, 77.000 – 60.000 =  

   17.000. jadi 17y = 17.000; y = 17.000 : 17 = 1.000. selanjutnya, 

   mengeliminasi y 

   4x + 3y = 11.000 dikali 1 hasilnya 4x + 3y = 11.000.  

   7x + 1y = 15.000 dikali 3 hasilnya 21x + 3y   = 45.000.  

    Kemudian tandanya di kurangi  

    4x – 21x = -17x, 3y – 3y = 0, 11.000 – 45.000 = -34.000. 

    -17x =-34.000; x = -34.000 : -17 , x  = 2000 

     jadi harga 9 buku = 9 x 2000 = 18.000 dan  

    7 pensil = 7 x 1000 = 7.000. kemudian 18.000 + 7.000 = 25.000 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan buku = x dan buku = y (E3.1), bisa merubah 

soal cerita dalam model matematika 4a + 3b = 11.000 dan 7a + b = 15.000 

(E3.2) dan tahap-tahap dari setiap pengerjaan soal (E3.3 , E3.4 dan E4) 

begitupula pada hasil wawancara subjek juga bisa menjelaskan maksud dan 

urutan dari setiap tahap pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan. Sehingga, 

subjek sudah memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam 

mampu menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam 

bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

E2 

E3.4 

E3.3 

E4 
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4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa E.Z.K sudah menyelesaikan soal nomor 1 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Untuk menentukan harga 9 buku dan 7 pensil yang subjek lakukan yaitu 

dengan mengalikan harga buku yang sudah di ketahui dikali dengan 9 dan 

mengalikan harga pensil yang sudah di ketahui diklai dengan 7. Kemudian 

E.Z.K menjumlahkan hasil dari perkalian               dan    

         . Pernyataan ini juga di dukung melalui kegiatan wawancra 

untuk mengetahui cara subjek dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide 

gagasan matematika secara lisan sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

              peroleh ? 

E.Z.K  : iya yakin  

Peneliti: Bagaiman cara kamu untuk membuktikannya ? 

E.Z.K : setelah ketemu nilai x dan y nya di substitusikan ke slah satu model  

              matematikanya kak seperti yang pernah kamu ajarkan kak. 

Peneliti: bagaimana cara menbustitusikannya ? 

E.Z.K  : 4(2000) + 3(1000) = 11.000; 4(3000) + 3(1000) itu hasilnya kalau  

              di hitung berpa nnati kalau hasilnya 11.000 berarti benar 

peneliti: coba kamu hitung hasilnya itu benar apa tidak ? 

E.Z.K  : benar kak 8000 + 3000 = 11.000 

Peneliti: Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

               kerjakan ? 

E.Z.K   : x= 2000, y= 1000 harga 9 buku dan 7 pensil = 25.000 

Peneliti:  prosesmu kok bisa tau 9 buku dan 7 pensil 25.000 itu prosesmu  

               bagaimana ? 

E.Z.K  : 9 buku berarti 9 x 2000 = 18.000, 7 pensil 7 x 1000 = 7000 terus  

                saya jumlahkan hasilnya 25.000 
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Peneliti: kamu bisa tau kalau buku itu 9 x 2000 dan pensil 7 x 1000 , kamu      

               tau dari mana ? 

E.Z.K  : maksudnya bagaimana ya kak ? 

Peneliti: iya kamu tau 9 x 2000 , 2000 itu kamu dapat dari mana ? terus 7 x  

              1000 , 1000 kmu dapat darimana ? 

E.Z.K  : 2000 dari x , x itu buku, terus 1000 dari y, y itu pensil. Jadi  

              kalau 9 buku 9 x 2000 , 7 pensil 7 x 1000 

Peneliti: Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

              kerjakan ? 

E.Z.K  : Harga 9 buku dan 7 pensil Rp 25.000,00 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai dan juga subjek bisa menjelaskan cara untuk mengecek apakah 

jawaban yang di tuliskan subjek sudah benar. Sehingga subjek sudah 

memenuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. 

Soal Nomor 2 

Harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00. Sedangkan harga 1 

celana dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah Rp 

210.000,00. Apabila Anis ingin membeli 2 celana dan 1 baju berapa 

uang yang harus di bayar ? 

A4 
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Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek E.Z.K dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahwa E.Z.K sudah menyelesaiakn soal nomor 2 

belum lengkap dan benar (E1). Sehingga E.ZK belum mampu memahami 

gagasan matematis secara tulisan  dan tidak menuliskan metode apa yang akan 

E3.1 

E3.2 

E4 

E3.3 

E1 

Gambar 4.8 Hasil Test SubjeE.Z.K 
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digunakan untuk mengerjakan soal. Pada saat mengerjakan, langkah pertama 

yang E.Z.K lakukan adalah memisalkan celana dengan variabel x dan baju 

dengan variabel y (E3.1). Kemudian subjek langsung mencari nilai variabel y 

dengan mengeliminasi variabel x (E3.2) dan selanjutnya menggunakan 

metode substitusi untuk mencari nilai x (E3.3). 

 Kemudian subjek menentukan dari apa yang ditanyakan di soal yaitu harga 

  celana dan   baju dengan cara mengalikan harga celana yang sudah di 

temukan dengan   dan mengalikan dari harga baju yang sudah di temukan 

dengan   yaitu                   dan                  yang 

kemudian hasilnya di jumlahkan sehingga bisa ketemu untuk harga dari 2 

celana dan 1 baju                        (A4). Pernyataan ini juga 

didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek 

dalam memahami gagasan matematika dalam bentuk lisan. Hasil wawancara 

subjek E.Z.K sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah memahami bagaimana cara mengerjakan  

               soal? 

E.Z.K : Iya sudah kak 

Peneliti: apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal? 

E.Z.K :  alhamdulilah sudah  

Peneliti: Tahap awal yang harus kamu lakukan dalam mengerjakan itu    

               bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan juga sudah bisa  

               mengerjakan soal  

E.Z.K :   Dimisalkan terlebih dahulu kak  

Peneliti:  Setelah kamu misalkan ? 

E.Z.K :   Menuliskan model matematika. Tapi disini langsung saya hitung  

               tidak ada model matematikanya 

Peneliti: Kenapa kamu tidak menuliskan model matematikanya ?  

E.Z.K  : Ya nggak kenapa- kenapa kak. Biar lebih cepat kak 

E1 
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Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan namun belum memahami dalam 

bentuk tulisan. Pada kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan 

yang akan ia gunakan dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan dengan 

runtut namun tidak sesuai dengan apa yang telah ia tulisakan dalam lembar 

jawaban hasil tes yang di berikan (E1) . Sehingga, subjek belum memenuhi 

dalam salah satu indikator kemampuan komunikasi matematis dalam 

memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan. 

Pada pengerjaan soal nomor 2 subjek E.Z.K tidak menuliskan metode apa 

yang akan di pakai dalam mengerjakan soal. Tetapi subjek menuliskan dalam 

setiap pengerjaan untuk mencari variabel x subjek menuliskan metode yang di 

gunakan substitusi (E3.3) untuk mencari variabel y subjek juga menuliskan 

metode yang akan di gunakan yaitu metode eliminasi (E3.2) 

 Sehingga subjek mampu menyatakan ide matematika kedalam bentuk 

tulisan. Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk 

mengetahui kemampuan subjek dalam menyatakan ide matematika kedalam 

bentuk lisan. Hasil wawancara subjek E.Z.K sebagai berikut: 

Peneliti: Metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaikan  

              soal ini? 

E.Z.K :  Eliminasi kak 
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Peneliti: Tahap dalam mengerjakan kalau memakai metode eliminasi itu  

               bagaimana? 

E.Z.K  :  Di kalikan yang mau di eliminasi di cari kpk terlebih dahulu. 

Peneliti:  Itu kamu eliminasi x ya yang pertama, yang cara berikutnya ? 

E.Z.K  :  Di substitusi. Salah kak saya saya memakai metode campuran yang  

               benar itu  

peneliti:  Eliminasi apa campuran ? 

E.Z.K  :  Campuran kak. Maaf tidak saya tuliskan metode yang di pakai jadi  

               saya kurang fokus   

peneliti: Kenapa kamu memilih metode itu untuk menyelesaikan soal ? 

E.Z.K  : Lebih mudah dalam mengerjakannya 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek belum mampu menyatakan 

ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk tulisan. Subjek dalam 

mengerjakan soal tes tidak menuliskan secara detail metode yang akan di gunakan 

dalam mengerjakan soal tes Tetapi subjek menuliskan dalam setiap pengerjaan untuk 

mencari variabel x subjek menuliskan metode yang di gunakan substitusi (A3.3) 

untuk mencari variabel y subjek juga menuliskan metode yang akan di gunakan yaitu 

metode eliminasi (A3.2) dan ketika subjek di wawancara subjek juga salah dalam 

menyebutkan untuk metode yang akan di gunakan subjek mengatakan menggunkan 

metode eliminasi tetapi subjek mampu membenarkan bahwa salah metode yang akan 

di pakai adalah metode campuran dengan alasan subjek lupa dalam  menyebutkan. 

Sehingga subjek belum memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam 

hal menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk tulisan. 
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3) Mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa E.Z.K sudah menyelesaikan soal nomor 2 

terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal. Subjek 

memisalkan celana dengan variabel x dan memisalkan baju dengan variabel y 

(E3.1). Kemudian subjek langsung mengerjakannya untuk mencari nilai dari 

variabel x (E.3.3) dan variabel y (E3.2). Pernyataan ini juga didukung melalui 

kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam   

menyatakan soal yang  berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam bentuk 

lisan. Hasil wawancara subjek E.Z sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk permisalan ? 

E.Z.K  : Iya kak 

Peneliti: Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk permisalan ? 

E.Z.K  : dari soal kak, kan yang dibeli celana sama baju jadi yang di  

              misalkan ya celana = x dan baju =  y 

Peneliti: Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

E.Z.K  :  Ya biar tidak bingung kak nanti waktu menjawab harga 2 celana  

               dan 1 baju 

Peneliti: Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan kamu  

               lakukan dalam mengerjakan soal ? coba kamu jelaskan secara  

               rinci! 

E.Z.K :   setelah dimisalkan terus model matematikanya kak, (sambil  

               tertawa) saya lupa kak tidak ada model matematikanya tapi  

               langsung ke caranya saya eliminasi x nya kak 3x + 2y = 280.000  

               dikali 1 hasilnya 3x + 2y = 280.000 

   1x + 3y =210.000 dikali 3 hasilnya  3x + 9y = 630.000 

   Tandanya dikurangi karena sama-sama  penjumlahan 3x – 3x = 0;     

E3.1 

E3.2 
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   2y – 9y = -7y; 280.000 – 630.000 = -350.000 

   jadi y  = -350.000 : -7 , nilai y = 50.000 kemudian saya 

   substitusikan  ke persamaan 1 : 3x + 2y = 280.000 untuk nilai y  

   nya di ganti dengan 50.000  

   jadi 3x + 2(50.000) = 280.000, kemudian 2 x 50.000 kan 100.000,   

  sehingga 3x+ 100 = 280.000, yang mengandung variabel di taruh   

  sebelah kiri dan yang konstanta di sebelah kanan sehingga3x =  

  280.000 – 100.000, 3x =180.000,  x nya biar nilainya 1 di bagi 3  

  Jadi 180.000 nya juga di bagi 3 sehingga x = 180.000 :3 = 60.000.  

  kemudian harga 2 celana = 2 x 60.000 = 120.000 dan harga 1 baju  

  = 1 x 50.000 = 50.000 karena yang di tanyakan baju dan celana jadi   

  120.000 + 50.000 = 170.000 

Peneliti: kenapa dalam lembar jawabanmu tidak kamu tuliskan jadi secara  

              lengkap? 

E.Z.K  : iya kenapa ya kak saya ya lupa kak, tapi itu kan sudah benar kak ya  

              kak jawabannya 

Peneliti : iya tapi untuk selanjutnya kalau ada soal cerita harus lengkap ya  

               tahapan-tahapannya dalam mengerjakan , biar kamu tidak lupa  

               nanti kalau ada teman yang bertanya ya,  

E.Z.K  :  iya kak, saya itu soalnya selalu tidak teliti kak. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan celana = x dan baju = y (E3.1), bisa merubah 

soal cerita dalam model matematika 3x + 2y = 280.000 dan 1x + 3y = 210.000 

namun subjek tidak menuliskan untuk model matematika sendiri tetapi 

langsung mengerjakan soal sesuai dengan apa yang di tanyakan dan tahap-

tahap dari setiap pengerjaan soal (E3.2 , E3.3 dan E4) begitupula pada hasil 

wawancara subjek juga bisa menjelaskan maksud dan urutan dari setiap tahap 

pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan. Sehingga, subjek sudah memenuhi 

salah satu indikator komunikasi matematis dalam mampu menyatakan soal 

E4 

E3.3 
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yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa maupun simbol 

matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa E.Z.K sudah menyelesaikan soal nomor 2 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan.Untuk menentukan 

harga 2 celana dan 1 baju yang subjek lakukan yaitu dengan mengalikan harga 

celana yang sudah di ketahui dikali dengan 2 dan mengalikan harga baju yang 

sudah di ketahui dikali dengan 1. Kemudian E.Z.K menjumlahkan hasil dari 

perkalian                   dan                  sehingga untuk 

hasil akhirnya 170.000. Pernyataan ini juga di dukung melalui kegiatan 

wawancra untuk mengetahui cara subjek dalam mengungkapkan 

(mempresentasikan) ide gagasan matematika secara lisan sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

              peroleh ? 

E.Z.K  : iya kak tadi sudah saya cek 

Peneliti: Bagaiman cara kamu untuk membuktikannya ? 

E.Z.K  : seperti yang di ajarkan kemarin nilai x dan y nya di substitusi ke  

              salah satu model matematikanya apa bila jawabannya sama sberarti  

              sudah benar. x =  60.000; y = 50.000 di masukkan ke 1x+ 3y =  

               210.000; jadi 60.000 + 150.000 = 210.000 benar kak   

Peneliti: Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

              kerjakan ? 

E.Z.K  :  harga 2 celana dan 1 baju 170.000 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

E4 
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hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai dan juga subjek bisa menjelaskan cara untuk mengecek apakah 

jawaban yang di tuliskan subjek sudah benar. Sehingga subjek sudah 

memnuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. 

Soal Nomor 3 

Jumlah uang Aqil dan uang Ari Rp 22.000,00. Jika uang Aqil di 

tambah uang dengan tiga kali lipat uang Ari sama dengan 

Rp42.000,00. Berapa selisih uang Aqil dan uang Ari ? 

 

 

 

E1 

E3.3 

E4 

E3.2 

E3.1 

E3.2a 

Gambar 4.9 Hasil Test Subjek E.Z.K 
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Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek E.Z.K dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahwa E.Z.K sudah menyelesaiakn soal nomor 3 

dengan belum lengkap (E1). Sehingga E.Z.K belum mampu memahami 

gagasan matematis secara tulisan. Pada saat mengerjakan, langkah pertama 

yang E.Z.K lakukan adalah memisalkan Aqil dengan variabel x dan Ari 

dengan variabel y (A3.1). Kemudian subjek mengurangi x + y = 22.000 

dikurangi x + 3y = 42.000 dalam mengerjkan pengurangan tersebut ada satu 

permasalahan subjek kurang memberikan tanda negatif dalam proses 

menghitungnya (E3.2a) kemudian subjek mensubstitusikan tetapi subjek tidak 

menuliskan apa yang akan di substitusikan (E3.3). Dengan begitu subjek bisa 

menemukan nilai dari variabel x dan variabel y. Pernyataan ini juga didukung 

melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam 

memahami gagasan matematika dalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek 

E.Z.K sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah memahami, bagaimana cara mengerjakan  

              soal? 

E.Z.K  : sudah faham kak 

Peneliti: Apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal ? 

E.Z.K  : bisa kak tetapi masih belum terlalu yakin kak 

Peneliti: tahap awal yang harus kamu lakukan dalam mengerjakan itu  

              bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan juga sudah bisa  

               mengerjakan soal  
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E.Z.K  :  dimisalkan dahulu kak 

Peneliti: setelah kamu misalkan apa yang kamu lakukan ? 

E.Z.K  : menulsikan model matematikanya  

Peneliti: punyamu mana model matematikanya ? 

E.Z.K  : tidak saya kasih kak, tapi langsung saya tuliskan modelnya dan  

              langsung saya hitung 

Peneliti: kenapa tidak kamu tuliskan ? 

E.Z.K  : saya terburu-buru kak. 

Peneliti: kan dalam mengerjakan soal ini berkelompok apa semua  

              anggotamu tidak mau berkelompok ? kok bisa punyamu itu beda  

              dengan temanmu 

E.Z.K  : iya berkelompk kak tapi saya tadi kan sudah tau caranya seperti  

              biasanya itu, jadi saya mengerjakan sendiri tidak tanya kepada  

              teman sekelompok. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan namun belum memahami dalam 

bentuk tulisan. Pada kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan 

yang akan ia gunakan dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan dengan 

runtut namun secara tulisan atau hasil tes masih belum benar (E1) . Sehingga, 

subjek belum memenuhi dalam salah satu indikator kemampuan komunikasi 

matematis dalam memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan 

maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan 

Pada pengerjaan soal nomor 3 subjek E.Z.K tidak menuliskan metode yang 

akan di gunakan dalam mengerjakan soal. Sehingga subjek belum mampu 

menyatakan ide matematika kedalam bentuk tulisan. Pernyataan ini juga 

didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek 

E1 



123 
 

dalam menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan. Hasil wawancara 

subjek E.Z.K sebagai berikut: 

Peneliti: Metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaiakn  

              soal ini ? 

E.Z.K  : Dengan metode campuran kak, di sini tidak saya tuliskan kak  

              metode yang saya gunakan, tidak apa-apa ya kak ? 

Peneliti: iya seharusnya kamu tuliskan kamu menggunkan metode apa, terus  

              kenapa kamu memilih metode itu untuk menyelesaikan soal ? 

E.Z.K  : karena metode itu mudah digunakan kak daripada yang lain.  

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek belum mampu 

menyatakan ide matematika kedalam bentuk tulisan, tetapi ketika subjek di 

wawancara subjek menyebutkan bahwa metode yang di gunakan dalam 

mengerjakn soal subjek memilih menggunakan metode campuran dengan 

alasan metode tersebut lebih mudah dalam proses pengerjaannya. Sehingga 

subjek belum memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam hal 

menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk 

tulisan. 

3) mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa E.Z.K belum menyelesaikan soal nomor 3 

terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal. Subjek 

memisalkan Aqil dengan variabel x dan memisalkan Ari dengan variabel y 
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(E3.1). Kemudian subjek langsung mengcari nilai x (E3.3) dan nilai y (E3.2). 

Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui 

kemampuan subjek dalam  menyatakan soal yang  berkaitan dengan peristiwa 

sehari-hari dalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek E.Z.K sebagai 

berikut: 

Peneliti: Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk permisalan ? 

E.Z.K  : iya kak saya misalkan terlebih dahulu 

Peneliti: Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk permisalan ? 

E.Z.K  : kan di soal yang di ketahui uang aqil dan uang ari jadi yang saya  

              misalkan uang aqil dan ari  kak, aqil = x , ari= y.  

Peneliti: Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

E.Z.K  : iya supaya tidak bingung kak dalam menghitungnya 

Peneliti: Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan kamu  

               lakukan dalam mengerjakan soal ? coba kamu jelaskan secara  

   rinci!  

E.Z.K  :  model matematika kak, tapi disini tidak saya tuliskan model  

               matematikanya kak.Saya langsung mencari nilai y dengan  

               menggunkan metode eliminasi  

               x + y = 22.000 dan x + 3y = 42.000 karena kan x nya sudah sama 

               sama nilainya 1 jadi tinggal saya kurangkan kak sehingga hsilnya  

               –2y = -20.000 jadi  y = -20.000 :  2 , y = 10.000 

    kemudian y nya saya substitusi ke persamaan x + y =22.000, y nya  

              di ganti dengan 10.000 sehingga x + 10.000 = 22.000, 10.000 nya  

               pindah ke kanan jadi negatif sehinnga 22.000 – 10.000 ; 

   x = 12. 000, kan yang di tanyakan selisih jadi  

   12.000 – 10.000 =2000 

 Peneliti: sekarang saya ingin kamu untuk mengecek ulang pekerjaan kamu  

               dari yang di eliminasi apakah itu sudah benar ? coba kamu  

               perhatikan lagi 

E.Z.K   : Iya kak sudah benar -20.000 : 2 = 10.000, oh iya kak angka 2 nya  

               kurang tanda negatif kak 

Peneliti: selanjutnya yang di tanyakan apa dari soal ? 

E.Z.K  : selisih uang Aqil dan uang Ari kak, tapi tidak saya tuliskan kak  

              jadinya tapi hitungannya ada kak 

peneliti: iya kan seharusnya di tulis secara rinci jadi mudah juga yang akan  

              mengoreksi atau nanti kalau di tanya kan kamu juga tidak bingung. 

E.Z.K  : iya kak saya itu memang masih belum teliti kak dalam mengerjakan  

             soal, nanti insya allah kalau ada soal lagi akan saya tulis secara rinci. 

E3.1 

E3.2 

E3.3 

E4 
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Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek belum mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan Aqil = x dan Ari = y (E3.1), kemudian subejk 

langsung mengerjakan tahap-tahap dari setiap pengerjaan soal (E3.3 , E3.4 

dan E4) begitupula pada hasil wawancara subjek juga bisa menjelaskan 

maksud dan urutan dari setiap tahap pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan 

dan juga bisa membenarkan apabila ada kesalahan. Sehingga, subjek belum 

memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa E.Z.K belum menyelesaikan soal nomor 3 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Untuk menentukan uang Aqil dan uang Ari dalam hasil tes tidak ada 

pengerjaan dari soal yang menyangkut dari apa yang di tanyakn pada soal 

yaitu selisih uang Aqil dan uang Ari hanya ada di akhir pengerjaan seperti ada 

proses dalam perhitungan (E4). Pernyataan ini juga di dukung melalui 

kegiatan wawancra untuk mengetahui cara subjek dalam mengungkapkan 

(mempresentasikan) ide gagasan matematika secara lisan sebagai berikut: 
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Peneliti: Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu       

              peroleh ? 

E.Z.K  : insya alloh yakin kak, iya yakin kak saya yakin 

Peneliti: Bagaiman cara kamu untuk membuktikannya ? 

              nilai x nya atau niai y kalau sudah ketemu di masukkan lagi ke soal   

              apabila jawabnnya sama dengan soal berarti benar kak 

Peneliti: Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

              kerjakan ? 

E.Z.K  : Uang aqil kan 12.000 terus uang Ari  10.000 jadi selisih uang Aqil  

              dan uang Ari kak 2.000. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek belum mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

hasil pengerjaan tes subjek tidak menjelaskan secara detail hasil akhir dari apa 

yang ditanyakan namun ketika subjek diwawancara subejk bisa menjelaskan 

maksud dari hasil akhir yang subjek tuliskan (E4). Sehingga subjek belum 

memenuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. 

Kemampuan komunikasi matematis subjek N.A.N 

Soal Nomor 1 

Andi membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00. 

Sedangkan Dino membeli 7 buku dan 1 pensil di toko yang sama 

dengan harga Rp 15.000,00. Apabila Andre ingin membeli 9 buku dan 

7 pensil di toko yang sama berapa uang yang harus dibayar oleh 

Andre? 

E4 
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Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek N.A.N dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahawa N.A.N sudah menyelesaiakn soal nomor 1 

dengan lengkap (N1) namun masih ada yang kurang benar (N4). Sehingga 

N.A.N sudah mampu memahami gagasan matematis secara tulisan. Pada saat 

mengerjakan, langkah pertama yang N.A.N lakukan adalah memisalkan buku 

dengan variabel x dan pensil dengan variabel y (N3.1). Kemudian subjek 

 

 
  

N3.1 

N4 

N3.2 

N3.4 

N3.3 

N1 

N2 

Gambar 4.10 Hasil Test Subjek N.A.N 
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menuliskan model matematikanya dari soal yaitu              dan 

             (N3.2). Kemudian subjek menentukan metode yang akan 

di gunakan dalam mengerjakan soal yaitu dengan menggunakan metode 

eliminasi (N2). 

Dengan menggunakan metode eliminasi subjek bisa menemukan nilai dari 

variabel x (N3.4) dan variabel y (N3.3) atau subjek bisa menemukan harga 

dari buku dan harga pensil. Kemudian subjek menentukan dari apa yang 

ditanyakan di soal yaitu harga   buku dan   pensil dengan cara mengalikan 

harga buku yang sudah di temukan dengan   dan mengalikan dari harga pensil 

yang sudah di temukan dengan  , namun subjek salah dalam memasukkan 

angka sehingga untuk hasil akhir masih belum benar yaitu          

      dan                 yang kemudian hasilnya di jumlahkan 

sehingga bisa ketemu untuk harga dari 9 buku dan 7 pensil              

       (N4). Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan wawancara 

untuk mengetahui kemampuan subjek dalam memahami gagasan matematika 

dalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek N.A.N sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah memahami, bagaimana cara mengerjakan  

  soal ? 

N.A.N :  sudah kak, yang dimisalkan dulu dan ada model matematikanya   

               itu ya kak 

Peneliti:  Apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal ? 

N.AN  :  Bisa kak 

Peneliti:  Tahap awal yang harus kamu lakukan dalam mengerjakan itu  

                bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan juga sudah bisa  

                mengerjakan soal  
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N.A.N : dengan cara dimisalkan terlebih dahulu 

Peneliti: setelah kamu misalkan kamu apakan lagi ? 

N.A.N:  membuat model matematikanya 

Peneliti:  setelah model matematika selesai ? 

N.A.N :   ya terus dihitung  

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan dengan runtut dan sesuai 

dengan apa yang telah ia tulisakan dalam lembar jawaban hasil tes yang di 

berikan (N1) . Sehingga, subjek sudah memenuhi dalam salah satu indikator 

kemampuan komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika 

dalam bentuk tulisan maupun lisan walaupun ada kesalahan dalam 

memasukkan angkanya 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan 

Pada pengerjaan soal nomor 1 subjek N.A.N menggunakan metode 

eliminasi (N2). Sehingga subjek sudah mampu menyatakan ide matematika 

kedalam bentuk tulisan. Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan 

wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam menyatakan ide 

matematika kedalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek N.A.N sebagai 

berikut: 

Peneliti: metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaikan  

              soal ini? 

N.A.N : metode eliminasi 

N1 

N2 
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Peneliti: kenapa kamu meimlih metode itu untuk menyelesaikan soal? 

N.A.N : karena lebih mudah. 

Peneliti: Sepengetahuan kamu ada berapa metode yang kamu ketahui bisa  

              untuk mengerjakan soal SPLDV ? 

N.A.N : Ada 4 substitusi, eliminasi , campuran , grafik 

Peneliti: Alasan kamu mengatakan bahwa metode eliminasi itu tadi lebih  

               mudah itu apa ? 

N.A.N:  Karena tinggal di cari kpk yang akan di eliminasi terus tinggal di  

              kalikan. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk 

tulisan. Subjek dalam mengerjakan soal tes yang telah di gunakan 

menggunakan metode eliminasi (N2) dan ketika subjek di wawancara subjek 

juga menyebutkan bahwa metode yang di gunakan dalam mengerjakn soal 

subjek memilih menggunakan metode eliminasi dengan alasan metode 

tersebut lebih mudah dalam proses pengerjaannya.. Sehingga subjek sudah 

memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam hal menyatakan 

ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk tulisan 

3) mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa N.A.N sudah menyelesaikan soal nomor 1 

terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal. Subjek memisalkan 

buku dengan variabel x dan memisalkan pensil dengan variabel y (N3.1). 
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Kemudian subjek menulisakan model matematikanya dari soal yaitu    

          dan              (N3.2). Pernyataan ini juga didukung 

melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam  

menyatakan soal yang  berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam bentuk 

lisan. Hasil wawancara subjek N.A.N sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk permisalan ? 

N.A.N : iya kak kan caraya harus dengan dimisalkan 

Peneliti: Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk permisalan ? 

N.A.N  : ya yang di ketahui buku dan pensil jadi yang saya misalkan  

               buku = x dan pensil = y 

Peneliti: Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

N.A.N :  ya kenapa ya kak, caranya kan dimisalkan dulu 

 Peneliti: Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan kamu  

               lalukan dalam mengerjakan soal ?coba kamu jelaskan secara rinci! 

N.A.N :  model matematika kak 4x + 3y = 11.000 ; 7x + 1y = 15.000  

               kemudian dengan menggunakan metode eliminasi,  

               4x + 3y = 11.000 dikali 7 =28x + 21y = 77.000. 7x + 1y = 15.000   

               dikali 4 = 28x + 4y = 60.000. 28x -28x = 0 ; 21y – 4y = 17y ;  

               77.000 – 60.000 =  17.000 ; 17y = 17.000; y = 1000.  

   Kemudian 4x + 3y = 11.000 dikali 1 = 4x + 3y = 11.000 ;  

   7x +1y = 15.000 dikali 3 =21x + 3y = 45.000; 4x – 21x = -17 ;  

   3y – 3y = 0; 11.000 – 45.000 = -34.000; x = -34.000 : -17 = 2.000. 

   9x dikali 1.000 = 9000 

   7y dikali 2.000 = 14.000 

   9000 + 14.000 = 25.000 ;  

   jadi yang harus di bayar Andre adalah 25.000 

Peneliti: ketika kamu mengerjakan dengan metode eliminasi ini, kenapa  

              kamu menuliskan dengan tanda kurang (-), atau kamu mengerjakan  

              dengan operasi pengurangan, kenapa tidak dengan operasi  

              penjumlahan ? 

N.A.N : karena semuanya positif kak  

Peneliti: maksudnya ? apa yang semua positif ? 

N.A.N  : dari 4x + 3y = 11.000 dan 7x + 1y = 15.000 semua nilainya positif. 

N3.1 

N2 

N3.2 

N3.3 

N3.4 

N4 



132 
 

. Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan buku = x dan pensil = y (N3.1), bisa merubah 

soal cerita dalam model matematika 4x + 3y = 11 dan 7x + 1b = 15.000 

(N3.2) dan tahap-tahap dari setiap pengerjaan soal (N3.3 , N3.4 dan N4) 

begitupula pada hasil wawancara subjek juga bisa menjelaskan maksud dan 

urutan dari setiap tahap pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan. Sehingga, 

subjek sudah memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam 

mampu menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam 

bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa N.A.N sudah menyelesaikan soal nomor 1 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Untuk menentukan harga 9 buku dan 7 pensil yang subjek lakukan yaitu 

dengan mengalikan harga buku yang sudah di ketahui dikali dengan 9 dan 

mengalikan harga pensil yang sudah di ketahui dikali dengan 7, namun subjek 

salah dalam memasukkan angkanya. Kemudian N.A.N menjumlahkan hasil 

dari perkalian               dan               . Pernyataan ini 

juga di dukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui cara subjek 
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dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika secara 

lisan sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

              peroleh ? 

N.A.N:   (sambil tertawa) iya kak yakin 

Peneliti: Bagaiman cara kamu untuk membuktikannya ? 

N.A.N:  ya tadi sudah benar kak , kan tadi kebalik itu kak 

Peneliti: Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

               kerjakan ? 

N.A.N:   harga 9 buku dan 7 pensil 25.000 kak  

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai dan juga subjek bisa menjelaskan cara untuk mengecek apakah 

jawaban yang di tuliskan subjek sudah benar. Sehingga subjek sudah 

memnuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika tetapi dalam 

menghitung subjek masih harus lebih teliti lagi. 

Soal Nomor 2 

Harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00. Sedangkan harga 1 

celana dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah Rp 

210.000,00. Apabila Anis ingin membeli 2 celana dan 1 baju berapa 

uang yang harus di bayar ? 

N4 
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Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek N.A.N dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

 

 

 

N3.1 

N3.3 

N3.4 

N3.2 

N3.1 

N2 

N1 

Gambar 4.11 Hasil Test Subjek N.A.N 
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1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahawa N.A.N sudah menyelesaiakn soal nomor 2 

dengan lengkap dan benar (N1). Sehingga N.A.N sudah mampu memahami 

gagasan matematis secara tulisan. Pada saat mengerjakan, langkah pertama 

yang N.A.N lakukan adalah memisalkan celana dengan variabel x dan baju 

dengan variabel y (N3.1). Kemudian subjek menuliskan model 

matematikanya dari soal yaitu               dan               

(N3.2). Kemudian subjek menentukan metode yang akan di gunakan dalam 

mengerjakan soal yaitu dengan menggunakan metode eliminasi (N2). 

Dengan menggunakan metode eliminasi subjek bisa menemukan nilai dari 

variabel x (N3.4) dan variabel y (N3.3) atau subjek bisa menemukan harga 

dari celana dan harga baju. Kemudian subjek menentukan dari apa yang 

ditanyakan di soal yaitu harga   celana dan   baju dengan cara mengalikan 

harga celana yang sudah di temukan dengan   dan mengalikan dari harga baju 

yang sudah di temukan dengan   yaitu 

                  dan                 yang kemudian hasilnya 

di jumlahkan sehingga bisa ketemu untuk harga dari 2 celana dan 1 baju 

                       (N4). Pernyataan ini juga didukung melalui 

kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam memahami 
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gagasan matematika dalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek N.A.N 

sebagai berikut: 

Peneliti:  Apakah kamu sudah memahami, bagaimana cara mengerjakan  

   soal ? 

N.A.N :  sudah kak. 

Peneliti:  Apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal ? 

N.AN  :   sudah bisa 

Peneliti:  tahap awal yang harus kamu lakukan dalam mengerjakan itu  

               bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan juga sudah bisa  

               mengerjakan soal  

N.A.N :  dengan cara dimisalkan terlebih dahulu 

Peneliti:  setelah kamu misalkan kamu apakan lagi ? 

N.A.N:   membuat model matematikanya 

Peneliti:  setelah model matematika selesai ? 

N.A.N :   dihitung kak 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan dengan runtut dan sesuai 

dengan apa yang telah ia tulisakan dalam lembar jawaban hasil tes yang di 

berikan (N1) . Sehingga, subjek sudah memenuhi dalam salah satu indikator 

kemampuan komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika 

dalam bentuk tulisan maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan 

Pada pengerjaan soal nomor 2 subjek N.A.N menggunakan metode 

eliminasi (N2). Sehingga subjek sudah mampu menyatakan ide matematika 

kedalam bentuk tulisan. Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan 

N1 
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wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam menyatakan ide 

matematika kedalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek N.A.N sebagai 

berikut: 

Peneliti: metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaikan  

              soal ini? 

N.A.N : metode eliminasi 

Peneliti: kenapa kamu meimlih metode itu untuk menyelesaikan soal? 

N.A.N : karena lebih mudah. 

Peneliti:  alasan kamu mengatakan bahwa metode eliminasi itu tadi lebih  

               mudah itu apa ? 

N.A.N:  karena tinggal di cari kpk yang akan di eliminasi terus tinggal di  

              Kalikan. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk 

tulisan. Subjek dalam mengerjakan soal tes yang telah di gunakan 

menggunakan metode eliminasi (N2) dan ketika subjek di wawancara subjek 

juga menyebutkan bahwa metode yang di gunakan dalam mengerjakn soal 

subjek memilih menggunakan metode eliminasi dengan alasan metode 

tersebut lebih mudah dalam proses pengerjaannya.. Sehingga subjek sudah 

memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam hal menyatakan 

ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk tulisan. 

3) mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa N.A.N sudah menyelesaikan soal nomor 2 

terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

N2 
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dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal. Subjek 

memisalkan celana dengan variabel x dan memisalkan baju dengan variabel y 

(N3.1). Kemudian subjek menulisakan model matematikanya dari soal yaitu 

              dan                (N3.2). Pernyataan ini juga 

didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek 

dalam  menyatakan soal yang  berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam 

bentuk lisan. Hasil wawancara subjek N.A.N sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk permisalan ? 

N.A.N : iya kak kan harus dimisalkan terlebih dahulu 

Peneliti: Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk permisalan ? 

N.A.N  : yang di ketahui buku dan pensil jadi yang saya misalkan  

               celana = x dan baju = y 

Peneliti: Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

N.A.N :  ya kenapa ya kak, caranya kan dimisalkan dulu 

 Peneliti: Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan kamu  

               lalukan dalam mengerjakan soal ?coba kamu jelaskan secara rinci! 

N.A.N :  model matematika kak 3x + 2y = 280.000 ; 1x + 3y = 210.000  

               kemudian dengan menggunakan metode eliminasi,  

               3x + 2y = 210.000 dikali  1= 3x + 2y = 280.000;  

               1x + 3y = 210.000 dikali  3= 3x + 9y = 630.000.  

               3x -3x = 0 ; 2y – 9y = -7y ; 280.000 – 630.000 =  -350.000 ;  

               -7y = -350.000; y = 50.000.  

   Kemudian 3x + 2y = 280.000 dikali 3 = 9x + 6y = 840.000 ;  

   1x + 3y = 210.000 dikali 2 = 2x + 6y = 420.000; 9x – 2x = 7x ;  

   6y – 6y = 0; 840.000 – 420 = 420.000; x = 420.000 : 7 = 60.000. 

   2x dikali 60.000 = 120.000 

   1y dikali 50.000 = 50.000 

   120.000 + 50.000 = 170.000 ; jadi yang harus di bayar Andre  

   adalah 170.000 

Peneliti: ketika kamu mengerjakan dengan metode eliminasi ini, kenapa  

N3.1 

N3.2 

N2 

N3.3 

N3.4 

N4 
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              kamu menuliskan dengan tanda kurang (-), atau kamu mengerjakan  

              dengan operasi pengurangan, kenapa tidak dengan operasi  

              penjumlahan ? 

N.A.N : karena semuanya positif kak  

Peneliti: maksudnya ? apa yang semua positif ? 

N.A.N  : dari 3x + 2y = 280.000 dan 1x + 3y = 210.000 semuanya kan  

              nilainya Positif 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan celana = x dan baju = y (N3.1), bisa merubah 

soal cerita dalam model matematika 3x + 2y = 280.000 dan 1x + 3y = 210.000 

(N3.2) dan tahap-tahap dari setiap pengerjaan soal (N3.3 ,N3.4 dan N4) 

begitupula pada hasil wawancara subjek juga bisa menjelaskan maksud dan 

urutan dari setiap tahap pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan. Sehingga, 

subjek sudah memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam 

mampu menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam 

bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa N.A.N sudah menyelesaikan soal nomor 2 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 
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Untuk menentukan harga 2 celana dan 1 baju yang subjek lakukan yaitu 

dengan mengalikan harga celana yang sudah di ketahui dikali dengan 2 dan 

mengalikan harga baju yang sudah di ketahui dikali dengan 1. Kemudian 

N.A.N menjumlahkan hasil dari perkalian                   dan 

                . Pernyataan ini juga di dukung melalui kegiatan 

wawancra untuk mengetahui cara subjek dalam mengungkapkan 

(mempresentasikan) ide gagasan matematika secara lisan sebagai berikut: 

Peneliti:  Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

               peroleh ? 

N.A.N:   iya kak yakin 

Peneliti: Bagaiman cara kamu untuk membuktikannya ? 

N.A.N:   Di masukkan nilai x dan y nya yang sudah di ketahui di salah satu  

               model matematika 

Peneliti:  Caranya bagaimana ? 

N.A.N:   Nilai x = 60.000 dan y = 50.000 kak kemudian di masukkan ke  

               saah satu model matematikanya 1x + 3y 210.000 jadinya kan  

               60.000 + 150.000 = 210.000 

Peneliti: Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

               kerjakan ? 

N.A.N:   harga 2 celana dan 1 baju 170.000 kak. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai dan juga subjek bisa menjelaskan cara untuk mengecek apakah 

jawaban yang di tuliskan subjek sudah benar. Sehingga subjek sudah 

memnuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. 

N4 



141 
 

 

 

 

Soal Nomor 3 

Jumlah uang Aqil dan uang Ari Rp 22.000,00. Jika uang Aqil di 

tambah uang dengan tiga kali lipat uang Ari sama dengan 

Rp42.000,00. Berapa selisih uang Aqil dan uang Ari ? 

 
 

 

Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek N.A.N dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

N3.1 

N3.2 

N4 

N3.3 

N3.4 

N2 

N1 

Gambar 4.12 Hasil Test Subjek N.A.N 
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1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahawa N.A.N sudah menyelesaiakn soal nomor 3 

dengan lengkap dan benar (N1). Sehingga N.A.N sudah mampu memahami 

gagasan matematis secara tulisan. Pada saat mengerjakan, langkah pertama 

yang N.A.N lakukan adalah memisalkan uang Aqil  dengan variabel x dan 

Uang Aril dengan variabel y (N3.1). Kemudian subjek menuliskan model 

matematikanya dari soal yaitu            dan              (N3.2). 

Kemudian subjek menentukan metode yang akan di gunakan dalam 

mengerjakan soal yaitu dengan menggunakan metode eliminasi (N2). 

Dengan menggunakan metode eliminasi subjek bisa menemukan nilai dari 

variabel x (N3.4) dan variabel y (N3.3) atau subjek bisa menemukan uang 

Aqil dan uang Ari. Kemudian subjek menentukan dari apa yang ditanyakan di 

soal yaitu selisih uang Aqil dan uang Ari dengan cara mengurangi uang Aqil 

yang sudah di ketahui di kurangi dengan uang Ari yang juga sudah di ketahui 

yaitu                      (A4). Pernyataan ini juga didukung melalui 

kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek N.A.N 

sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah memahami bagaimana cara mengerjakan  

              soal? 

N.A.N : Sudah kak 

Peneliti: apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal? 
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N.A.N:  sudah kak 

Peneliti: tahap awal yang harus kamu lakukan dalam mengerjakan itu  

              bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan juga sudah bisa  

               mengerjakan soal  

N.A.N :  dimisalkan terlebih dahulu 

Peneliti: setelah kamu misalkan apa yang kamu lakukan ? 

N.A.N : menulsikan model matematikanya  

Peneliti: setelah model matematika ? 

N.A.N : di hitung mencari uang aqil dan uang ari 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan dengan runtut dan sesuai 

dengan apa yang telah ia tulisakan dalam lembar jawaban hasil tes yang di 

berikan (N1) . Sehingga, subjek sudah memenuhi dalam salah satu indikator 

kemampuan komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika 

dalam bentuk tulisan maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan 

Pada pengerjaan soal nomor 3 subjek N.A.N menggunakan metode 

eliminasi (N2). Sehingga subjek sudah mampu menyatakan ide matematika 

kedalam bentuk tulisan. Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan 

wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam menyatakan ide 

matematika kedalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek N.A.N sebagai 

berikut: 

 

N1 
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Peneliti: metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaikan  

               soal ini? 

N.A.N :  dengan metode eliminasi kak 

Peneliti:  kenapa kamu memilih metode itu untuk menyelesaikan soal? 

N.A.N :   karena nilai x nya kan sudah sama 1 semua jadi langsung saya  

                eliminasi biar mudah tinggal saya kurangi  

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk 

tulisan. Subjek dalam mengerjakan soal tes yang telah di gunakan 

menggunakan metode eliminasi (N2) dan ketika subjek di wawancara subjek 

juga menyebutkan bahwa metode yang di gunakan dalam mengerjakn soal 

subjek memilih menggunakan metode eliminasi dengan alasan karena nila x 

nya sudah sama sehingga lebih mudah menggunkan metode eliminasi yang 

tinggal mengurangi x nya atau mengeliminasi x nya sehingga metode tersebut 

lebih mudah dalam proses pengerjaannya.. Sehingga subjek sudah memenuhi 

salah satu indikator komunikasi matematis dalam hal menyatakan ide 

matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk tulisan 

3) mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa N.A.N sudah menyelesaikan soal nomor 3 

terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

N2 
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Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal. Subjek memisalkan 

uang Aqil dengan variabel x dan memisalkan uang Ari dengan variabel y 

(N3.1). Kemudian subjek menulisakan model matematikanya dari soal yaitu 

           dan              (N3.2). Pernyataan ini juga didukung 

melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam  

menyatakan soal yang  berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam bentuk 

lisan. Hasil wawancara subjek N.A .N sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk permisalan ? 

N.A.N :  Iya saya misalkan  

Peneliti:  Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk permisalan ? 

N.A.N:   Soalnya kan Jumlah uang Aqil dan uang Ari Rp 22.000,00.  

               Jadi saya misalkan uang Aqil = x dan uang Ari = y 

Peneliti: Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

N.A.N :  biar mudah kalau mengerjakan 

Peneliti: maksudnya biar mudah dalam mengerjakan itu gimana sih, emang  

               kalau tidak dimisalkan terlebih dahulu apa tidak mudah dalam  

               mengerjakannya ? 

N.A.N : iya biar mudah, biar tidak bingung uang aqil a uang ari b lebih  

              gampang 

Peneliti: Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan kamu  

               lakukan dalam mengerjakan soal ?coba kamu jelaskan secara  

               rinci! 

N.A.N : Model matematika x + y =22.000; x + 3y =42.000.  

              Kemudian dengan menggunakan metode eliminasi.  

    x + y =22.000 dikurangi  x + 3y =42.000 hasilnya -2y = -20.000 

    y = -20.000 : -2 ; y = 10.000 

   kemudian x + y =22.000 dikalikan 3 , x + 3y =42.000 dikalikan 1.  

   Hasilnya 3x + 3y = 66.000 dan x + 3y = 42.000 kemudian di  

   kurangi 3x – x = 2x ; 3y – 3y = 0; 66.000 – 42.000 = 24.000; 2x =  

   24.000 ; x = 24.000 : 2;  x = 12.000 

   Uang Aqil – uang Ari = 12.000 – 10.000 =  2.000 

   Jadi selisih uang mereka 2.000 

Peneliti: dari mana kamu tahu uang Aqil 12.000 , dan uang Ari 10.000 ? 

N.A.N :  sudah di hitung dengan eliminasi tadi, uang Aqil yang x ,  uang Ari  

               yang y. 

N3.1 

N3.3 

N2 

N3.2 

N4 

N3.4 
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Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan uang Aqil = x dan uang Ari = y (N3.1), bisa 

merubah soal cerita dalam model matematika x + y = 22.000 dan x + 3y = 

42.000 (N3.2) dan tahap-tahap dari setiap pengerjaan soal (N3.3 , N3.4 dan 

N4) begitupula pada hasil wawancara subjek juga bisa menjelaskan maksud 

dan urutan dari setiap tahap pengerjaan soal yang telah ia kerjakan. Sehingga, 

subjek sudah memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam 

mampu menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam 

bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa N.A.N sudah menyelesaikan soal nomor 3 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Untuk menentukan selisih uang Aqil dan uang Ari subjek mecari terlebih 

dahulu uang Aqil dan uang Ari yang kemudian subjek mengurangi uan 

mereka yaitu uang Aqil di kurangi uang Ari karena yang di tanyakan adalah 

selsiih uang Aqil dan uang Ari sehingga                     

Pernyataan ini juga di dukung melalui kegiatan wawancra untuk mengetahui 
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cara subjek dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan 

matematika secara lisan sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

               peroleh ? 

N.A.N :  yakin kak Insya Alloh 

Peneliti: Bagaimana cara kamu untuk membuktikannya ? 

N.A.N :  nilai dari x nya tadi kan 12.000 dan y nya 10.000 di substitusi ke  

               salah satu model matematika 

Peneliti: bagaimana cara kamu mensubstitusi ? 

N.A.N : x + y = 22.000, x nya diganti dengan  

             12.000 dan y nya diganti dengan 10.000 sehingga 

             12.000 + 10.000 = 22.000 ;  

             12.000 + 10.000 =22.000 hasilnya benar, berarti jawabannya  

             benar nilai x  12.000 dan y  10.000. 

Peneliti: Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

               kerjakan ? 

N.A.N : selisih uang Aqil dan uang Ari 2.000 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai dan juga subjek bisa menjelaskan cara untuk mengecek apakah 

jawaban yang di tuliskan subjek sudah benar. Sehingga subjek sudah 

memnuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. 

3. Siswa Berkemampuan  Rendah 

Peneliti mengambil 2 subjek untuk siswa yang memiliki kemampuan rendah 

yaitu, I.M dan M.N.A.A. 

Paparan data dari hasil tes tulis dan hasil wawancara subjek adalah sebagai 

berikut:  

N4 
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Kemampuan komunikasi matematis subjek I.M 

Soal Nomor 1 

Andi membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00. 

Sedangkan Dino membeli 7 buku dan 1 pensil di toko yang sama   

dengan harga Rp 15.000,00. Apabila Andre ingin membeli 9 buku dan 

7 pensil di toko yang sama berapa uang yang harus dibayar oleh 

Andre? 

 

 

 

 

I3.1 

I1 

I3.2 

I3.3 

I3.4 
I4 

Gambar 4.13 Hasil Test Subjek I.M 
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Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek I.M dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahwa I.M sudah menyelesaiakn soal nomor 1 

belum lengkap dan benar (I1). Sehingga I.M belum mampu memahami 

gagasan matematis secara tulisan  dan tidak menuliskan metode apa yang akan 

digunakan untuk mengerjakan soal. Pada saat mengerjakan, langkah pertama 

yang I.M lakukan adalah memisalkan buku dengan variabel x dan pensil 

dengan variabel y (I3.1). Kemudian subjek menuliskan model matematikanya 

yaitu                  dan                 (I3.2). Setelah subjek 

menuliskan model matematikanya subjek langsung mencari nilai variabel x 

dengan mengeliminasi variabel y (I3.3) dan selanjutnya menggunakan metode 

substitusi untuk mencari nilai y  (I3.4). 

Kemudian subjek menentukan dari apa yang ditanyakan di soal yaitu harga 

  buku dan   pensil dengan cara mengalikan harga bukuyang sudah di 

temukan dengan   dan mengalikan dari harga pensil yang sudah di temukan 

dengan   yaitu                dan               yang kemudian 

hasilnya di jumlahkan sehingga bisa ketemu untuk harga dari 9 buku dan 7 

pensil                     (I4). Pernyataan ini juga didukung melalui 

kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam memahami 
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gagasan matematika dalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek I.M sebagai 

berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah memahami, bagaimana cara mengerjakan  

  soal ? 

I.M :  Iya sudah  

Peneliti:  Apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal ? 

I.M :   sudah bisa 

Peneliti: tahap awal yang harus kamu lakukan dalam mengerjakan itu  

              bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan juga sudah bisa  

              mengerjakan soal  

I.M : mmmmm….dimisalkan dahulu 

Peneliti: setelah kamu misalkan kamu apakan lagi ? 

I.M :  model matematika 

Peneliti:  setelah model matematika selesai ? 

I.M :   mencari harga buku dan pensil  

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek belum memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan dan dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan tetapi masih belum runtut 

(I1). Subjek tidak menyebutkan dengan metode apa harus mengerjakan soal. 

Shingga, subjek belum memenuhi dalam salah satu indikator kemampuan 

komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika dalam bentuk 

tulisan maupun lisan. 

 

 

 

 

I1 
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2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan. 

Pada pengerjaan soal nomor 1 subjek I.M tidak menuliskan metode apa 

yang akan di pakai dalam mengerjakan soal. Tetapi subjek menuliskan dalam 

setiap pengerjaan untuk mencari variabel x subjek menuliskan metode yang di 

gunakan eliminasi (I3.3) untuk mencari variabel y subjek juga menuliskan 

metode yang akan di gunakan yaitu metode substitusi (I3.4). Sehingga subjek 

mampu menyatakan ide matematika kedalam bentuk tulisan. Pernyataan ini 

juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan 

subjek dalam menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan. Hasil 

wawancara subjek I.M sebagai berikut: 

Peneliti: metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaikan  

              soal ini? 

I.M :   metode campuran, belum saya tulis metodenya kak 

Peneliti: kenapa kamu meimlih metode itu untuk menyelesaikan soal? 

I.M :   karena lebih mudah kak 

Peneliti:sepengetahuan kamu ada berapa metode yang kamu ketahui bisa  

             untuk mengerjakan soal SPLDV ? 

I.M :   ada 4 substitusi, eliminasi , campuran , grafik 

Peneliti: alasan kamu mengatakan bahwa metode campuran itu tadi lebih  

               mudah itu apa ? 

I.M :   karena di cari kpk nya di kalikan terus hasilnya di substitusikan 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek  mampu menyatakan 

ide matematika kedalam bentuk tulisan walaupun subjek tidak menuliskan 

metode secara lengkap tetapi dlam mencari nilai x subjek menggunkan 

metode eliminas (I3.3) dan untuk mencari nilai y subjek menggunakna 
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metode substitusi (I3.4) dan subjek bisa menyebutkan yang di pakai dalam 

mengerjakan soal nomor 1 yaitu dengan menggunakan metode campuran. 

Subjek dalam mengerjakan soal tes tidak menuliskan secara detail metode 

yang akan di gunakan dalam mengerjakan soal tes tetapi ketika di wawancara 

subjek bisa menyampaiakn metode yang dipakai dalam mengerjakan dan juga 

subjek  bisa menyebutkan metode apa saja yang bisa digunakan dalam 

mengerjakan soal matematika terkait materi SPLDV  dan subjek juga 

menyampaikan alasan kenapa memilih metode campuran untuk mengerjakan 

soal dengan alasan metode tersebut merupakan metode yang mudah. Sehingga 

subjek memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam hal 

menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk 

tulisan. 

3) Mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa I.M sudah menyelesaikan soal nomor 1 

terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal. Subjek 

memisalkan buku dengan variabel x dan memisalkan pensil dengan variabel y 

(I3.1). Kemudian subjek menuliskan model matemtikanya yaitu   
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                 dan                 (I3.2). Setelah subjek 

menuliskan model matematikanya subjek langsung mencari nilai variabel x 

dengan mengeliminasi variabel y (I3.3) dan selanjutnya menggunakan metode 

substitusi untuk mencari nilai y  (I3.4). 

Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk 

mengetahui kemampuan subjek dalam   menyatakan soal yang  berkaitan 

dengan peristiwa sehari-hari dalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek I.M 

sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk permisalan ? 

I.M :  iya kak dimisalkan 

Peneliti: Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk permisalan ? 

I.M : yang di cari harga buku dan pensil jadi yang saya misalkan  

               buku = x dan pensil = y 

Peneliti: Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

I.M :  biar lebih mudah kak tidak membingungkan 

Peneliti: Maksudnya membingungkan bagaimana? 

I.M :  biar mudah kak x buku, y pensil jadi tidak bingung 

Peneliti: Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan kamu  

               lalukan dalam mengerjakan soal ?coba kamu jelaskan secara rinci! 

I.M :  model matematika 4x + 3y = 11.000 ; 7x + 1y = 15.000  

               Kemudian eliminasi y 

               4x + 3y = 11.000 dikali 1 = 4x + 3y = 11.000; 7x + 1y = 15.000   

               dikali 3 = 21x + 3y = 45.000; 4x -27x = -17x ; 3y – 3y = 0 ;  

               11.000 – 45.000 =  -34.000 ; -17x = -34.000; x = 2000.  

   Kemudian substitusi persamaan Satu 

    4x + 3y = 11.000 kemudian nilai x nya di masukkan 

    4(2000) + 3y = 11.000 

    8000 + 3y      = 11.000 

                3y   = 11.000 – 8.000 

     3y      = 3.000 

       y        = 3.000 : 3 

     y        = 1.000 

     jadi harga 9 buku  = 2.000 x 9 = 18.000 

 harga 7 pensil = 1.000 x 7 = 7.000 

I3.1 

I3.4 

I3.3 

I3.2 

I4 
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    18.000 + 7.000 = 25.000 

Peneliti: ketika kamu mengerjakan dengan metode eliminasi ini, kenapa  

              kamu menuliskan dengan tanda kurang (-), atau kamu mengerjakan  

              dengan operasi pengurangan, kenapa tidak dengan operasi  

              penjumlahan ? 

 I.M : karena semuanya positif tandanya jadi memakai pengurangan. 

Peneliti: Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

              peroleh ? 

I.M : mmm iya kak yakin 

Peneliti: coba kamu cek bagian metode eliminasi 

I.M :  iya kak 7 x 3 seharusnya 21  

Peneliti: tetapi jawaban kamu kok benar ? itu gimana ? 

I.M :  saya juga tidak tau kak, saya cocokan denagn teman sekelompok  

               tadi  

Peneliti: Bagaiman cara kamu untuk membuktikannya ? 

I.M :   nilai x dan y nya di substitusi ke salah satu moel matematika 

Peneliti: Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

               kerjakan ? 

I.M :   jadi harga 9 buku dan 7 pensil 25.000 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan buku = x dan pensil = y (I3.1), bisa merubah 

soal cerita dalam model matematika 4x + 3y = 11.000 dan 7x + 1y = 15.000 

tetapi subjek langsung mengerjakan soal sesuai dengan apa yang di tanyakan 

dan tahap-tahap dari setiap pengerjaan soal (I3.3 , I3.4 dan I4) begitupula pada 

hasil wawancara subjek juga bisa menjelaskan maksud dan urutan dari setiap 

tahap pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan. Sehingga, subjek sudah 

memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam mampu 
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menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

4) Mampu mengungkapkan mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa I.M sudah menyelesaikan soal nomor 1 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan.Untuk menentukan 

harga 9 buku dan 7 pensil yang subjek lakukan yaitu dengan mengalikan 

harga buku yang sudah di ketahui dikali dengan 9 dan mengalikan harga 

pensil yang sudah di ketahui dikali dengan 7. Kemudian I.M menjumlahkan 

hasil dari perkalian                 dan                sehingga 

untuk hasil akhirnya 18.000 + 7.000 = 25.000. Pernyataan ini juga di dukung 

melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui cara subjek dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika secara lisan 

sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

              peroleh ? 

I.M : mmm iya kak yakin 

Peneliti: Coba kamu cek bagian metode eliminasi 

I.M :  Iya kak 7 x 3 seharusnya 21  

Peneliti: Tetapi jawaban kamu kok benar ? itu gimana ? 

I.M :  Saya juga tidak tau kak, saya cocokan denagn teman sekelompok  

               tadi  

Peneliti:  Bagaiman cara kamu untuk membuktikannya ? 

I.M :  Nilai x dan y nya di substitusi ke salah satu moel matematika 

Peneliti:  Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

               kerjakan ? 

I.M :   jadi harga 9 buku dan 7 pensil 25.000 
I4 
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Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai dan juga subjek bisa menjelaskan cara untuk mengecek apakah 

jawaban yang di tuliskan subjek sudah benar. Sehingga subjek sudah 

memnuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. 

Soal Nomor 2 

Harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00. Sedangkan harga 1 

celana dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah Rp 

210.000,00. Apabila Anis ingin membeli 2 celana dan 1 baju berapa 

uang yang harus di bayar ? 

 

I3.1 

I3.2 

I4 

I3.3 

I3.4 

I1 

Gambar 4.14 Hasil Test Subjek I.M 
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Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek I.M dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahwa I.M sudah menyelesaiakn soal nomor 2 

belum lengkap dan benar (I1). Sehingga I.M belum mampu memahami 

gagasan matematis secara tulisan  dan tidak menuliskan metode apa yang akan 

digunakan untuk mengerjakan soal. Pada saat mengerjakan, langkah pertama 

yang I.M lakukan adalah memisalkan celana dengan variabel x dan baju 

dengan variabel y (I3.1). Kemudian subjek menuliskan model matematikanya 

yaitu 3x + 2y = 280.000 dan 1x +3y = 210.000 (I3.2). Setelah subjek 

menuliskan model matematikanya subjek langsung mencari nilai variabel y 

dengan mengeliminasi variabel x (I3.3) dan selanjutnya menggunakan metode 

substitusi untuk mencari nilai x  (I3.4). 

Kemudian subjek menentukan dari apa yang ditanyakan di soal yaitu harga 

  celana dan   baju dengan cara mengalikan harga celana yang sudah di 

temukan dengan   dan mengalikan dari harga baju yang sudah di temukan 

dengan   yaitu                  dan        untuk harga baju yang 

kemudian hasilnya di jumlahkan sehingga bisa ketemu untuk harga dari 2 

celana dan 1 baju                        (I4). Pernyataan ini juga 

didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek 
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dalam memahami gagasan matematika dalam bentuk lisan. Hasil wawancara 

subjek I.M sebagai berikut: 

Peneliti:  Apakah kamu sudah memahami, bagaimana cara mengerjakan  

   soal ? 

I.M      :  sudah kak. 

Peneliti:  Apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal ? 

I.M      :   sudah bisa 

Peneliti:  tahap awal yang harus kamu lakukan dalam mengerjakan itu  

               bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan juga sudah bisa  

               mengerjakan soal  

I.M      :  dimisalkan terlebih dahulu 

Peneliti:  setelah kamu misalkan kamu apakan lagi ? 

I.M      :  model matematika 

Peneliti:  setelah model matematika selesai ? 

I.M      :   mencari harga celana dan baju 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek belum memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan dan dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan tetapi masih belum runtut 

(I1). Subjek tidak menyebutkan dengan metode apa harus mengerjakan soal. 

Shingga, subjek belum memenuhi dalam salah satu indikator kemampuan 

komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika dalam bentuk 

tulisan maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan. 

Pada pengerjaan soal nomor 2 subjek I.M tidak menuliskan metode apa 

yang akan di pakai dalam mengerjakan soal. Tetapi subjek menuliskan dalam 

I1 
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setiap pengerjaan untuk mencari variabel x subjek menuliskan metode yang di 

gunakan substitusi (I3.4) untuk mencari variabel y subjek juga menuliskan 

metode yang akan di gunakan yaitu metode eliminasi (I3.3). Sehingga subjek 

mampu menyatakan ide matematika kedalam bentuk tulisan. Pernyataan ini 

juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan 

subjek dalam menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan. Hasil 

wawancara subjek I.M sebagai berikut: 

Peneliti: metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaikan  

              soal ini? 

I.M      :  hehe metode campuran, lupa saya tidak menuliskan metodenya 

Peneliti: kenapa kamu memilih metode itu untuk menyelesaikan soal? 

I.M      :  karena lebih mudah. 

 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek mampu menyatakan ide 

matematika kedalam bentuk tulisan tetapi subjek bisa menyebutkan yang di 

pakai dalam mengerjakan soal nomor 2 yaitu dengan menggunakan metode 

campuran. Subjek dalam mengerjakan soal tes tidak menuliskan secara detail 

metode namun subjek menuliskan untuk mencari nilai dari variabel x subjek 

menggunakan metode substitusi (I3.4) dan untuk mencari nilai dari variabel y 

subjek menggunakan metode eliminasi (I3.4) yang di gunakan dalam 

mengerjakan soal tes, tetapi ketika di wawancara subjek bisa menyampaiakn 

metode yang dipakai dalam mengerjakan dan juga subjek  bisa memberikan 

alasan bahwa metode tersebut merupakan metode yang mudah. Sehingga 

subjek memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam hal 
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menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk 

tulisan. 

3) Mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa I.M sudah menyelesaikan soal nomor 2 

terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal. Subjek 

memisalkan celana dengan variabel x dan memisalkan baju dengan variabel y 

(I3.1). Kemudian subjek langsung mengerjakannya untuk mencari nilai dari 

variabel x (I.3.2) dan variabel y (E3.3). Pernyataan ini juga didukung melalui 

kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam   

menyatakan soal yang  berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam bentuk 

lisan. Hasil wawancara subjek I.M sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk permisalan ? 

I.M      :  iya kak dimisalkan terlebih dahulu 

Peneliti: Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk permisalan ? 

I.M      :  yang di cari harga celana dan baju jadi yang saya misalkan  

               celana = x dan baju = y 

Peneliti: Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

I.M      :  biar lebih mudah tidak bingung 

Peneliti: Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan kamu  

               lalukan dalam mengerjakan soal ?coba kamu jelaskan secara rinci! 

I.M :  model matematika  3x + 2y = 280.000 ; 1x + 3y = 210.000  

               Eliminasi x,  

               3x + 2y = 280.000 dikali 1 = 3x + 2y = 280.000; 

   1x + 3y = 210.000 dikali 3 = 3x + 9y = 630.000.  

I3.1 

I3.3 

I3.2 
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   Tandanya di kurangi 3x -3x = 0 ; 2y – 9y = -7y ;  

               280.000 – 630.000 =  -350.000 ; -7y = -350.000; y = 50.000.  

Kemudian substitusi ke persamaan 2 

   3x + 2y = 280.000  nilai y nya dimasukkan 

   3x + 2(50.000) = 280.000 

   3x + 100.000    = 280.000 

                  3x      = 280.000 – 100.000 

         x      =180.000 

         x      = 180.000 : 3 

         x      = 60.000 

    jadi harga 2 celana 60.000 x 2 = 120.000 

           harga 1 baju    50.000 x 1  = 50.000 

      120.000 + 50.000 = 170.000 

  Peneliti: coba kamu jelaskan lagi yang x = 180.000; kenapa di bawahnya  

                          masih kamu hitung x = 180.000 : 3, bukannya kalau x = 180.000  

                          berarti itu menandakan sudah hasil ahir nilai x tapi punyamu  

                          kenapa maish kamu teruskan lagi  pada bagian substitusi 

  I.M :  ooh iya kak hehehe itu di depan x kurrang angka 3 kak  

 Peneliti: Terus seharusnya bagaimana ? 

 I.M :  3x = 18.000 terus x = 180.000 : 3 

Peneliti: Ketika kamu mengerjakan dengan metode eliminasi ini, kenapa  

              kamu menuliskan dengan tanda kurang (-), atau kamu mengerjakan  

              dengan operasi pengurangan, kenapa tidak dengan operasi  

              penjumlahan ? 

I.M : Karena semuanya positif kak  

Peneliti: Maksudnya ? apa yang semua positif ? 

I.M : Dari 3x + 2y = 280.000 dan 1x + 3y = 210.000 semuanya 

               nilainya Positif 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

I3.4 

I4 
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menuliskan untuk permisalan celana = x dan baju = y (I3.1), bisa merubah 

soal cerita dalam model matematika 3x + 2y = 280.000 dan 1x + 3y = 210.000 

namun subjek tidak menuliskan untuk model matematika sendiri tetapi 

langsung mngerjkan soal sesuai dengan apa yang di tanyakan dan tahap-tahap 

dari setiap pengerjaan soal (I3.2 , I3.3 dan I4) begitupula pada hasil 

wawancara subjek juga bisa menjelaskan maksud dan urutan dari setiap tahap 

pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan. Sehingga, subjek sudah memenuhi 

salah satu indikator komunikasi matematis dalam mampu menyatakan soal 

yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa maupun simbol 

matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa I.M sudah menyelesaikan soal nomor 2 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan.Untuk menentukan 

harga 2 celana dan 1 baju yang subjek lakukan yaitu dengan mengalikan harga 

celana yang sudah di ketahui dikali dengan 2 dan mengalikan harga baju yang 

sudah di ketahui diklai dengan 1. Kemudian I.M  menjumlahkan hasil dari 

perkalian                   dan                  sehingga untuk 

hasil akhirnya 170.000. Pernyataan ini juga di dukung melalui kegiatan 

wawancra untuk mengetahui cara subjek dalam mengungkapkan 

(mempresentasikan) ide gagasan matematika secara lisan sebagai berikut: 
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Peneliti:  Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

               peroleh ? 

I.M :  iya sudah yakin 

Peneliti: Bagaiman cara kamu untuk membuktikannya ? 

I.M :  nilai x dan y nya di substitusi ke salah satu model matematikanya.  

               x= 60.000; y= 50.000 dimasukkan ke 1x + 3y = 210.000 ;  

              60.000 + 3(50.000) =  210.000; 60.000 + 150.000 = 210.000 

   benar jawabannya 120.000 kak 60.000 + 150.000 

Peneliti: Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

               kerjakan ? 

I.M :  harga 2 celana dan 1 baju 170.000. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai dan juga subjek bisa menjelaskan cara untuk mengecek apakah 

jawaban yang di tuliskan subjek sudah benar. Sehingga subjek sudah 

memnuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. 

Soal nomor 3 

Jumlah uang Aqil dan uang Ari Rp 22.000,00. Jika uang Aqil di 

tambah uang dengan tiga kali lipat uang Ari sama dengan Rp 

42.000,00. Berapa selisih uang Aqil dan uang Ari  

I4 
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I1 

I4 

I3.4 

I3.3 

I3.2 

I3.1 

Gambar 4.15 Hasil Test Subjek I.M 
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Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek I.M dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahwa I.M sudah menyelesaiakn soal nomor 3 

belum lengkap dan benar (I1). Sehingga I.M belum mampu memahami 

gagasan matematis secara tulisan  dan tidak menuliskan metode apa yang akan 

digunakan untuk mengerjakan soal. Pada saat mengerjakan, langkah pertama 

yang I.M lakukan adalah memisalkan uang Aqil dengan variabel x dan uang 

Ari dengan variabel y (I3.1). Kemudian subjek menuliskan model 

matematikanya yaitu                dan                (I3.2). 

Setelah subjek menuliskan model matematikanya subjek langsung mencari 

nilai variabel y dengan mengeliminasi variabel x (I3.3) dan selanjutnya 

mencari nilai variabel x dengan mengeliminasi variabel y (I3.4). 

Kemudian subjek menentukan dari apa yang ditanyakan di soal yaitu 

selisih uang Aqil dan uang Ari dengan cara mengurangi uan Aqil yang sudah 

di ketahui di kurangi dengan uang Ari yang sudah diketahui yaitu uang Aqil 

       dan uang Ari        untuk selisih uang Aqil dan uang Ari yang 

kemudian hasilnya di kurangi sehingga bisa ketemu untuk selisih uang Aqil 

dan uang Ari                     (I4). Pernyataan ini juga didukung 

melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam 
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memahami gagasan matematika dalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek 

I.M sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah memahami bagaimana cara mengerjakan  

              soal? 

I.M : Sudah 

Peneliti: apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal? 

I.M :  Maih bingung 

Peneliti: kamu bingungnya dibagian apa ? 

I.M :  bingung dalam menuliskan model matematika, tapi tadi sudah  

               diskusi kelompok jadi bisa kak 

Peneliti: Bagaimana tahap awal yang harus kamu lakukan dalam  

              mengerjakan soal ? 

I.M : Dimisalkan terlebih dahulu 

Peneliti: setelah kamu misalkan apa yang kamu lakukan ? 

I.M :  model matematika  

Peneliti: setelah model matematika ? 

I.M :   di hitung mencari uang aqil dan uang ari 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek belum memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan dan dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan tetapi masih belum runtut 

(I1). Subjek tidak menyebutkan dengan metode apa harus mengerjakan soal. 

Shingga, subjek belum memenuhi dalam salah satu indikator kemampuan 

komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika dalam bentuk 

tulisan maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan. 

Pada pengerjaan soal nomor 3 subjek I.M tidak menuliskan metode apa 

yang akan di pakai dalam mengerjakan soal. Sehingga subjek belum mampu 

I1 
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menyatakan ide matematika kedalam bentuk tulisan. Pernyataan ini juga 

didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek 

dalam menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan. Hasil wawancara 

subjek I.M sebagai berikut: 

Peneliti: metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaikan  

               soal ini? 

I.M :  dengan metode eliminasi  

Peneliti:  kenapa kamu memilih metode itu untuk menyelesaikan soal? 

I.M :   karena nilai x nya sudah sama 1 semua jadi bisa saya  

                eliminasi biar mudah tinggal saya kurangi , langkah ke 2 nya  

                tinggal saya eliminasi mencari  x nya. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek mampu menyatakan ide 

matematika kedalam bentuk tulisan dan subjek bisa menyebutkan yang di 

pakai dalam mengerjakan soal nomor 2 yaitu dengan menggunakan metode 

eliminasi. Subjek dalam mengerjakan soal tes tidak menuliskan secara detail 

metode yang akan di gunakan dalam mengerjakan soal tes tetapi subjek 

menuliskan dalam setiap pengerjaan untuk mencari variabel x subjek 

menuliskan metode yang di gunakan eliminasi (I3.4) untuk mencari variabel y 

subjek juga menuliskan metode yang akan di gunakan yaitu metode eliminasi 

(13.3) dan ketika di wawancara subjek bisa menyampaiakn metode yang 

dipakai dalam mengerjakan dan juga subjek  bisa memberikan alasan bahwa 

metode tersebut merupakan metode yang mudah. Sehingga subjek belum 

memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam hal menyatakan 

ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk tulisan. 
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3) Mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa I.M sudah menyelesaikan soal nomor 3 

terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal. Subjek 

memisalkan uan Aqil dengan variabel x dan memisalkan uang Ari dengan 

variabel y (I3.1). Kemudian subjek menulisakan model matematikanya dari 

soal yaitu x + y = 22.000 dan x +3y = 42.000 (I3.2). Subjek langsung 

mengerjakannya untuk mencari nilai dari variabel x (I.3.3) dan variabel y 

(I3.4). Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk 

mengetahui kemampuan subjek dalam   menyatakan soal yang  berkaitan 

dengan peristiwa sehari-hari dalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek I.M 

sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk permisalan ? 

I.M :  Iya dimisalkan. 

Peneliti:  Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk permisalan ? 

I.M :   Di soal yang di cari selisih uang Aqil dan uang Ari 

               Jadi saya misalkan uang Aqil = x dan uang Ari = y 

Peneliti: Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

N.A.N  :  biar mudah kalau mengerjakan 

Peneliti: maksudnya biar mudah dalam mengerjakan itu gimana sih, emang  

               kalau tidak dimisalkan terlebih dahulu apa tidak mudah dalam  

               mengerjakannya ? 

I.M :   iya biar mudah tidak bingung  

Peneliti: Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan kamu  

               lakukan dalam mengerjakan soal ?coba kamu jelaskan secara  

I3.1 

I3.2 
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               rinci! 

I.M :   Model matematika              ;               .  

                Kemudian eliminasi x. 

                   dikurangi                 hasilnya 

                               

                     ;            

   kemudian mengeliminasi y 

                   dikalikan 3 =                   
                  dikalikan 1                   

   kemudian di kurangi    –              –           

          –                               ; x =             
              Jadi uang Aqil        

          uang Ari            
   Selisihnya adalah       

Peneliti: dari mana kamu tahu uang Aqil 12.000 , dan uang Ari 10.000 ? 

I.M :  sudah di hitung dengan eliminasi tadi, uang Aqil yang x ,  uang  

               Ari yang y 

Peneliti: di lembar jawaban kamu langsung menuliskan selisih 2.000,  

               bagaimana cara kamu menemukan selisih uang mereka ? 

I.M :  Selisih uang Aqil dan uang Ari berarti uang Aqil – uang Ari 

                                         

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan uang Aqil = x dan uang Ari = y (I3.1), bisa 

merubah soal cerita dalam model matematika                dan    

            (I3.2) dan tahap-tahap dari setiap pengerjaan soal (I3.3 , I3.4 

dan I4) begitupula pada hasil wawancara subjek juga bisa menjelaskan 

maksud dan urutan dari setiap tahap pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan. 

Sehingga, subjek sudah memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis 

I3.3 

I3.4 

I4 
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dalam mampu menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa I.M sudah menyelesaikan soal nomor 3 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Untuk selisih uang Aqil dan uang Ari dengan cara mengurangi uang Aqil 

yang sudah di ketahui di kurangi dengan uang Ari yang sudah diketahui yaitu 

uang Aqil        dan uang Ari        untuk selisih uang Aqil dan uang Ari 

yang kemudian hasilnya di kurangi sehingga bisa ketemu untuk selisih uang 

Aqil dan uang Ari                     (I4). Pernyataan ini juga di 

dukung melalui kegiatan wawancra untuk mengetahui cara subjek dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika secara lisan 

sebagai berikut: 

Peneliti: Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

               peroleh ? 

I.M :  Iya sudah yakin 

Peneliti: Bagaimana cara kamu untuk membuktikannya ? 

I.M :  nilai x dan y nya  di substitusikan ke salah satu model matematika  

                          ;            di substitusi ke  

               salah satu model matematika                berarti           
                                berarti benar  

Peneliti: kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

              kerjakan? 

I.M :   selisih uang Aqil dan Uang Ari adalah       

I4 
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Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai dan juga subjek bisa menjelaskan cara untuk mengecek apakah 

jawaban yang di tuliskan subjek sudah benar. Sehingga subjek sudah 

memenuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. 

Kemampuan komunikasi matematis subjek M.N.A.A 

Soal Nomor 1 

Andi membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp 11.000,00. Sedangkan 

Dino membeli 7 buku dan 1 pensil di toko yang sama   dengan harga Rp 

15.000,00. Apabila Andre ingin membeli 9 buku dan 7 pensil di toko yang 

sama berapa uang yang harus dibayar oleh Andre? 
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Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek M.N.A.A dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahwa M.N.A.A sudah menyelesaiakn soal nomor 

1 belum lengkap dan benar (M1). Sehingga M.N.A.A belum mampu 

memahami gagasan matematis secara tulisan  dan tidak menuliskan metode 

apa yang akan digunakan untuk mengerjakan soal. Pada saat mengerjakan, 

langkah pertama yang M.N.A.A lakukan adalah memisalkan buku dengan 

variabel a dan pensil dengan variabel b (M3.1). Kemudian subjek menuliskan 

M1 

M3.1 

M3.4 

M3.3 

M4 

M3.2 

M4.1 

Gambar 4.16 Hasil Test Subjek M.N.A.A 
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model matematikanya yaitu                  dan                 

(M3.2). Setelah subjek menuliskan model matematikanya subjek langsung 

mencari nilai variabel  dengan mengeliminasi variabel a (M3.3) dan 

selanjutnya mengeliminasi b untuk mencari nilai variabel a  (M3.4). 

Kemudian subjek menentukan dari apa yang ditanyakan di soal yaitu harga 

  buku dan   pensil dengan cara mengalikan harga buku yang sudah di 

temukan dengan   dan mengalikan dari harga pensil yang sudah di temukan 

dengan   yaitu                dan                 yang kemudian 

hasilnya di jumlahkan sehingga bisa ketemu untuk harga dari 9 buku dan 7 

pensil                     (M4). Subjek melakukan kesalahan dalam 

penjumlahan pada bagian (M4.1) yang seharusnya        subjek 

menuliskannya       . Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan 

wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam memahami gagasan 

matematika dalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek M.N.AA sebagai 

berikut: 

Peneliti     : Apakah kamu sudah memahami, bagaimana cara mengerjakan  

       soal ? 

M.N.A.A  : Sudah kak 

Peneliti     :  Apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal ? 

M.N.A.A  : iya kak sudah bisa 

Peneliti     : tahap awal yang harus kamu lakukan dalam mengerjakan itu  

                   bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan juga sudah   

                   bisa mengerjakan soal  

M.N.A.A  : iya dimisalkan dahulu 

Peneliti     : setelah kamu misalkan kamu apakan lagi ? 

M.N.A.A  : Menuliskan model matematika 

Peneliti     : setelah model matematika selesai ? 

M1 
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M.N.A.A  : mengeliminasi a , kemudian mengeliminasi b,  

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek belum memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan dan dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan tetapi masih belum runtut 

(M1). Subjek tidak menyebutkan dengan metode apa harus mengerjakan soal. 

Sehingga, subjek belum memenuhi dalam salah satu indikator kemampuan 

komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika dalam bentuk 

tulisan maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan. 

Pada pengerjaan soal nomor 1 subjek M.N.A.A tidak menuliskan metode 

apa yang akan di pakai dalam mengerjakan soal. Tetapi subjek menuliskan 

metode yang digunakan dalam mencari variabel a menggunkan metode 

eliminasi (M3.4) dan untuk mencari nilai dari variabel b menggunakan 

metode eliminasi (M3.3). Sehingga subjek mampu menyatakan ide 

matematika kedalam bentuk tulisan. Pernyataan ini juga didukung melalui 

kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam menyatakan 

ide matematika kedalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek M.N.A.A 

sebagai berikut: 

Peneliti      : metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaikan  

                    soal ini? 

M.N.A.A  :  dengan metode eliminasi 
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Peneliti     : kenapa kamu memilih metode itu untuk menyelesaikan soal? 

M.N.A.A  : karena etode eliminasi lebih mudah kak 

Peneliti      :sepengetahuan kamu ada berapa metode yang kamu ketahui bisa  

                  untuk mengerjakan soal SPLDV ? 

M.N.A.A  : ada 4 eliminasi, substitusi , campuran , grafik 

Peneliti      : alasan kamu mengatakan bahwa metode eliminasi itu tadi lebih  

                   mudah itu apa ? 

M.N.A.A  : karena di cari kpk nya  terus di kalikan  

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek mampu menyatakan ide 

matematika kedalam bentuk tulisandan subjek bisa menyebutkan yang di 

pakai dalam mengerjakan soal nomor 1 yaitu dengan menggunakan metode 

campuran. Subjek dalam mengerjakan soal tes tidak menuliskan secara detail 

metode yang akan di gunakan dalam mengerjakan soal tes tetapi subjek 

menuliskan metode yang kan di gunakan dalam mencari variabel a yaitu 

dengan metode elimnasi (M3.4) dan untuk mencari nilai dari variabel b subjek 

menggunakan metode eliminasi (M3.3) dan ketika di wawancara subjek bisa 

menyampaiakn metode yang dipakai dalam mengerjakan dan juga subjek  bisa 

menyebutkan metode apa saja yang bisa digunakan dalam mengerjakan soal 

matematika terkait materi SPLDV  dan subjek juga menyampaikan alasan 

kenapa memilih metode campuran untuk mengerjakan soal dengan alasan 

metode tersebut merupakan metode yang mudah. Sehingga subjek memenuhi 

salah satu indikator komunikasi matematis dalam hal menyatakan ide 

matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk tulisan. 
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3) Mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa M.N.A.A sudah menyelesaikan soal nomor 

1 terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal. Subjek 

memisalkan buku dengan variabel a dan memisalkan pensil dengan variabel b  

(M3.1). Kemudian subjek menuliskan model matemtikanya yaitu   

                 dan                 (M3.2). Setelah subjek 

menuliskan model matematikanya subjek langsung mencari nilai variabel b 

dengan mengeliminasi variabel a (M3.3) dan selanjutnya mencari nilai 

variabel a dengan mengeliminasi variabel b  (M3.4). 

Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk 

mengetahui kemampuan subjek dalam   menyatakan soal yang  berkaitan 

dengan peristiwa sehari-hari dalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek 

M.N.A.A sebagai berikut: 

Peneliti     : Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk  

                   permisalan ? 

M.N.A.A  : iya dimisalkan kak 

Peneliti     : Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk  

                   permisalan ? 

M.N.A.A  : yang di beli dari soal adalah buku dan pensil jadi yang saya  

                   misalkan buku = a dan pensil = b 

Peneliti     : Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

M3.1 
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M.N.A.A  : biar lebih mudah kak untuk mengerjakan 

Peneliti     : setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan  

                   kamu lakukan dalam mengerjakan soal ? coba kamu jelaskan    

                   secara rinci! 

M.N.A.A  : model matematika                 persamaan 1 ;  

                                   persamaan 2 

                   Kemudian eliminasi a 

                                    dikali 7                      ;  

                                    dikali 4 =                     

        Kemudian di kurangi karena semua positif  

           –                        ;  

              –                                           

                   eliminasi b 

                                    dikali 1 =                    ;  

                                     dikali 3 =                    

                   Kemudian di kurangi karena semua positif    –              

                      –        ;                              ;  

                                   ;           

       jadi uang yang harus di bayar oleh Andre         ;  

                                                       

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan buku = a dan pensil = b (M3.1), bisa merubah 

soal cerita dalam model matematika                  dan         

        tetapi subjek langsung mengerjakan soal sesuai dengan apa yang di 

tanyakan dan tahap-tahap dari setiap pengerjaan soal (M3.3 , M3.4 dan M4). 

Namun, pada (M4.1) subjek masih salah dalam menghitung dari hasil akhir 

soal  tetapi pada hasil wawancara subjek juga bisa menjelaskan maksud dan 

urutan dari setiap tahap pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan. Sehingga, 

subjek sudah memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam 

M4 

M3.4 

M3.2 

M3.3 
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mampu menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam 

bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa M.N.A.A sudah menyelesaikan soal nomor 

1 terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan.Untuk menentukan 

harga 9 buku dan 7 pensil yang subjek lakukan yaitu dengan mengalikan 

harga buku yang sudah di ketahui dikali dengan 9 dan mengalikan harga 

pensil yang sudah di ketahui dikali dengan 7. Kemudian M.N.AA 

menjumlahkan hasil dari perkalian                 dan         

      sehingga untuk hasil akhirnya                        . tetapi 

disini subjek slah dalam menjumlahkan yang seharusnya hasilnya 

       subjek menuliskannya        (M4.1) Pernyataan ini juga di dukung 

melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui cara subjek dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika secara lisan 

sebagai berikut: 

Peneliti     : Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

                   peroleh ? 

M.N.A.A  :iya sudah yakin 

Peneliti     : Bagaiman cara kamu untuk membuktikannya ? 

M.N.A.A  : nilai a dan b nya di substitusi ke salah satu persamaan  

                   Matematika 

Peneliti     : coba caranya bagaimana ? 

M.N.A.A : a dan b di substitusi ke persamaan 2 ,                 
                              itu hasilnya sudah benar  
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Peneliti     : Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

                   kerjakan ? 

M.N.A.A  : jadi harga 9 buku dan 7 pensil        

Peneliti     : coba kamu cek lagi untuk kesimpulan akhirnya 

M.N.A.A  :                        . salah menghitung 

Peneliti     : yang benar jawabanyya yang mana? 

M.N.A.A  : yang 25.000 , saya salah menghitung. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

yang subjek kerjakan masih belum benar tetapi subjek bisa menjelaskan cara 

untuk mengecek apakah jawaban yang di tuliskan subjek dan bisa 

membenarkan jawaban yang seharusnya sehingga hasilnya menjadi benar. 

Sehingga subjek sudah memnuhi salah satu indikator dari komunikasi 

matematis dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan 

matematika. 

Soal Nomor 2 

Harga 3 celana dan 2 baju adalah Rp 280.000,00. Sedangkan harga 1 

celana dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah Rp 

210.000,00. Apabila Anis ingin membeli 2 celana dan 1 baju berapa 

uang yang harus di bayar ? 

M4 
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Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek M.N.A.A dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahwa M.N.A.A sudah menyelesaiakn soal nomor 

2 belum lengkap dan benar (I1). Sehingga M.N.A.A belum mampu 

memahami gagasan matematis secara tulisan  dan tidak menuliskan metode 

apa yang akan digunakan untuk mengerjakan soal. Pada saat mengerjakan, 

langkah pertama yang M.N.A.A lakukan adalah memisalkan celana dengan 

variabel a dan baju dengan variabel b (M3.1). Kemudian subjek menuliskan 

model matematikanya yaitu                   dan                 

M1 

M3.4 

M3.3 M4 

M3.2 

M3.1 

M4.1 

M3.4.1 

Gambar 4.17 Hasil Test Subjek M.N.A.A 
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(M3.2). Setelah subjek menuliskan model matematikanya subjek langsung 

mencari nilai variabel b dengan mengeliminasi variabel a (M3.3) dan 

selanjutnya mencari nilai variabel a dengan mengeliminasi variabel b (M3.4) 

disini subjek melakukan kesalahn atau kurang teliti dalam menghitung angka 

yang seharusnya subjek tulis adalah         yang di peroleh dari 

pengurangan         –         , tetapi subejk menuliskannya dengan 

       sehingga hal ini mengakibatkan nilai dari variabel a menjadi salah 

(M3.4.1) dan berakibat pada hasil akhir (M4.) pengerjaan menjadi salah yang 

seharusnya  

                                                         subjek 

menuliskannya dengan                                      

                 (M4.1) 

Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan wawancara untuk 

mengetahui kemampuan subjek dalam memahami gagasan matematika dalam 

bentuk lisan. Hasil wawancara subjek M.N.A.A sebagai berikut: 

Peneliti     :  Apakah kamu sudah memahami, bagaimana cara mengerjakan  

        soal ? 

M.N.A.A  :   sudah kak. 

Peneliti     :  Apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal ? 

M.N.A.A  : sudah bisa kak 

Peneliti     :  tahap awal yang harus kamu lakukan dalam mengerjakan itu  

                   bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan juga sudah     

                   bisa  mengerjakan soal  

M.N.A.A  : dimisalkan terlebih dahulu 

Peneliti     :  setelah kamu misalkan kamu apakan lagi ? 

M.N.A.A  :  menuliskan model matematika 

Peneliti     :  setelah model matematika selesai ? 

M1 
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M.N.A.A  :  mengeliminasi a dan b 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek belum memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan dan dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan tetapi masih belum runtut 

(M1). Subjek tidak menyebutkan dengan metode apa harus mengerjakan soal. 

Sehingga, subjek belum memenuhi dalam salah satu indikator kemampuan 

komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika dalam bentuk 

tulisan maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan. 

Pada pengerjaan soal nomor 2 subjek M.N.A.A tidak menuliskan metode 

apa yang akan di pakai dalam mengerjakan soal tetapi dalam setiap 

mengerjakan untuk mencari variabel a subjek menggunkan metode eliminasi 

(M3.4) dan untuk mencari nilai variabel b subjek menggunakan metode 

eliminasi (M3.3). Sehingga subjek mampu menyatakan ide matematika 

kedalam bentuk tulisan. Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan 

wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam menyatakan ide 

matematika kedalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek M.N.A.A sebagai 

berikut: 

Peneliti     : metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaikan  

                   soal ini? 

M.N.A.A  : dengann metode eliminasi 
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Peneliti     : kenapa kamu memilih metode itu untuk menyelesaikan soal? 

M.N.A.A  : karena metode eliminasi   lebih mudah. 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek  mampu menyatakan 

ide matematika kedalam bentuk tulisan tetapi dalam setiap mengerjakan untuk 

mencari variabel a subjek menggunakan metode eliminasi (M3.4) dan untuk 

mencari nilai variabel b subjek menggunakan metode eliminasi (M3.3) dan 

subjek bisa menyebutkan yang di pakai dalam mengerjakan soal nomor 2 

yaitu dengan menggunakan metode eliminasi Tetapi subjek ketika di 

wawancara subjek bisa menyampaiakn metode yang dipakai dalam 

mengerjakan dan juga subjek  bisa memberikan alasan bahwa metode tersebut 

merupakan metode yang mudah. Sehingga subjek memenuhi salah satu 

indikator komunikasi matematis dalam hal menyatakan ide matematika 

kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk tulisan. 

3) Mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa M.N.A.A sudah menyelesaikan soal nomor 

2 terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal. Subjek 

memisalkan celana dengan variabel a dan memisalkan baju dengan variabel b 

(M3.1). Kemudian subjek menuliskan model matematika dari soal yaitu 
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                                       (M3.2) kemudian di 

lanjutkan dengan mengerjakannya untuk mencari nilai dari variabel a (M.3.4) 

dan variabel b (M3.3). Pernyataan ini juga didukung melalui kegiatan 

wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam   menyatakan soal 

yang  berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam bentuk lisan. Hasil 

wawancara subjek M.N.A.A sebagai berikut: 

Peneliti     : Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk  

                    permisalan ? 

M.N.A.A  : iya dimisalkan  

Peneliti     : Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk  

                    permisalan ? 

M.N.A.A  : yang dibeli di soal adalah baju dan celana jadi yang saya  

                   misalkan baju = a celana = b 

Peneliti     : Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

M.N.A.A  : biar lebih mudah dalam mengerjakan. 

Peneliti     : Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan  

                    kamu lalukan dalam mengerjakan soal ?coba kamu jelaskan  

                    secara rinci! 

M.N.A.A  : model matematika                    ;                   

                   Eliminasi a,  

                                     dikali                        
                          dikali                         

      Tandanya di kurangi            ;    –           ;  

                          –                      ;               ;  

                                  ;            

 Kemudian eliminasi b 

                                    dikali 3 =                  ; 

                         dikali 2 =                     
      tandanya dikurangi             ;            

              –                  ;            ;             ;  

                
      jadi uang yang harus di bayar  

              

                           

                                 

M3.4 

M4 

M3.2

M3.3 

M3.1
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Peneliti    : ketika kamu mengerjakan dengan metode eliminasi ini, kenapa  

                    kamu menuliskan dengan tanda kurang (-), atau kamu   

                    mengerjakan dengan operasi pengurangan, kenapa tidak      

                    dengan operasi penjumlahan ? 

M.N.A.A  : karena semuanya positif tandanya                   dan  

                                    

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan celana = a dan baju = b (M3.1), bisa merubah 

soal cerita dalam model matematika                   dan         

         (M3.2) namun subjek tidak menuliskan untuk model matematika 

sendiri tetapi langsung mngerjkan soal sesuai dengan apa yang di tanyakan 

dan tahap-tahap dari setiap pengerjaan soal (M3.3, M3.4 dan  M4) begitupula 

pada hasil wawancara subjek juga bisa menjelaskan maksud dan urutan dari 

setiap tahap pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan. Sehingga, subjek sudah 

memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis dalam mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

Hasil tes menunjukkan bahwa M.N.AA sudah menyelesaikan soal nomor 2 

terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 
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hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan.Untuk menentukan 

harga 2 celana dan 1 baju yang subjek lakukan yaitu dengan mengalikan harga 

celana yang sudah di ketahui dikali dengan 2 dan mengalikan harga baju yang 

sudah di ketahui diklai dengan 1. Kemudian M.N.A.A  menjumlahkan hasil 

dari perkalian                 dan                  sehingga 

untuk hasil akhirnya       . Pernyataan ini juga di dukung melalui kegiatan 

wawancra untuk mengetahui cara subjek dalam mengungkapkan 

(mempresentasikan) ide gagasan matematika secara lisan sebagai berikut: 

Peneliti    :  Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

                   peroleh ? 

M.N.A.A  : iya sudah yakin 

Peneliti     : Bagaiman cara kamu untuk membuktikannya ? 

M.N.A.A  : nilai a dan b nya di substiusi ke salah satu persamaan  

                   Matematika ke persamaan                               

                                            

Peneliti     : apa sudah benar kalau                          

M.N.A.A  : iya salah kak, berarti jawaban saya ada yang salah kak 

Peneliti     : kamu tahu dimana letak kesalahanmu ? 

M.N.A.A  : salah satu nilai a atau b nya ada yang salah kak 

Peneliti     : coba kamu teliti lagi di bagian pengerjaanmu 

M.N.A.A  : iya kak nilai a salah menghitung kurang 0 kak, seharusnya  

                           nilai a nya ketemu        bukan       

Peneliti     : Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

                   kerjakan ? 

M.N.A.A  : harga 2 celana dan 1 baju        salah kak itu 

Peneliti     : terus berapa yang benar ? 

M.N.A.A :        ;                      ;                   
                              kak yang benar 

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

M4 
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hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai denan hasil pekerjaan pada lembar tes dan juga subjek bisa 

menjelaskan cara untuk mengecek apakah jawaban yang di tuliskan subjek 

sudah benar dan subjek mampu untuk membenarkan jawabannya yang semula 

subjek menuliskan        untuk harga 2 celana dan 1 baju tetapi subjek bisa 

membenarkan bahwa jawaban yang benar         kesalahan ini sebenarnya 

hasil dari pekerjaan subjek pada bagian (M3.4.1) yang seharusnya hasil dari 

pengurangan         –                     tetapi subjek menuliskan 

       sehingga berakibat untuk nilai dari variabel a yang seharusnya 

       menjadi salah karena subjek menuliskan      . Sehingga subjek 

sudah memnuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. 

Soal nomor 3 

Jumlah uang Aqil dan uang Ari Rp 22.000,00. Jika uang Aqil di 

tambah uang dengan tiga kali lipat uang Ari sama dengan Rp 

42.000,00. Berapa selisih uang Aqil dan uang Ari ? 
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Berdasarkam hasil analisis tes tulis diatas, maka subjek M.N.A.A dalam 

menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linier Dua Variabel sebagai berikut: 

1) Mampu memahami gagasan matematika dalam bentuk tulisan maupun 

lisan. 

Hasil tes menunjukkan bahwa M.N.A.A sudah menyelesaiakn soal nomor 

3 belum lengkap dan benar (M1). Sehingga M.N.A.A belum mampu 

memahami gagasan matematis secara tulisan  dan tidak menuliskan metode 

apa yang akan digunakan untuk mengerjakan soal. Pada saat mengerjakan, 

langkah pertama yang M.N.A.A lakukan adalah memisalkan uang Aqil 

dengan variabel a dan uang Ari dengan variabel b (M3.1). Kemudian subjek 

M3.1 

M1 

M3.2 

M4 

M3.4 

M3.3 

Gambar 4.18 Hasil Test Subjek M.N.A.A 
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menuliskan model matematikanya yaitu                dan        

        (M3.2). Setelah subjek menuliskan model matematikanya subjek 

langsung mencari nilai variabel b dengan mengeliminasi variabel a (M3.3) 

dan selanjutnya mencari nilai variabel a dengan mengeliminasi variabel b 

(M3.4). 

Kemudian subjek menentukan dari apa yang ditanyakan di soal yaitu 

selisih uang Aqil dan uang Ari dengan cara mengurangi uan Aqil yang sudah 

di ketahui di kurangi dengan uang Ari yang sudah diketahui yaitu uang Aqil 

       dan uang Ari        untuk selisih uang Aqil dan uang Ari yang 

kemudian hasilnya di kurangi sehingga bisa ketemu untuk selisih uang Aqil 

dan uang Ari                     (M4). Pernyataan ini juga didukung 

melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam 

memahami gagasan matematika dalam bentuk lisan. Hasil wawancara subjek 

M.N.A.A sebagai berikut: 

Peneliti    : Apakah kamu sudah memahami bagaimana cara mengerjakan  

                    soal? 

M.N.A.A  : Sudah bisa kak 

Peneliti     : apakah kamu sudah bisa dalam mengerjakan soal? 

M.N.A.A  :  iya sudah bisa kak 

Peneliti     : tahap awal yang harus kamu lakukan dalam mengerjakan itu  

                   bagaimana kalau memang kamu sudah paham dan juga sudah  

                   bisa mengerjakan soal  

M.N.A.A  : dimisalkan dahulu 

Peneliti     : setelah kamu misalkan apa yang kamu lakukan ? 

M.N.A.A  : menulsikan model matematika 

Peneliti     : setelah model matematika ? 

M.N.A.A  : mengeliminasi a, kemudian mengeliminasi b 

M1 
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Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek belum memahami 

gagasan matematika dalam bentuk lisan dan dalam bentuk tulisan. Pada 

kegiatan wawancara subjek bisa menyebutkan tahapan yang akan ia gunakan 

dalam megerjakan soal tes yang telah di berikan tetapi masih belum runtut 

(M1). Subjek tidak menyebutkan dengan metode apa harus mengerjakan soal. 

Shingga, subjek belum memenuhi dalam salah satu indikator kemampuan 

komunikasi matematis dalam memahami gagasan matematika dalam bentuk 

tulisan maupun lisan. 

2) Menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan atau kedalam  bentuk 

tulisan. 

Pada pengerjaan soal nomor 3 subjek M.N.A.A tidak menuliskan metode 

apa yang akan di pakai dalam mengerjakan soal tetapi ketika mengerjakan, 

subjek menuliskan metode yang dipakai dalam mencari nilai dari variabel a 

dengan metode eliminasi (M3.4) dan untuk mencari nilai dari variabel b 

dengan menggunkan metode eliminasi (M3.3). Sehingga subjek mampu 

menyatakan ide matematika kedalam bentuk tulisan. Pernyataan ini juga 

didukung melalui kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek 

dalam menyatakan ide matematika kedalam bentuk lisan. Hasil wawancara 

subjek M.N.A.A sebagai berikut: 

Peneliti     : metode yang mana yang akan kamu pilih dalam menyelesaikan  

                   soal ini? 

M.N.A.A  : dengan metode eliminasi kak 

Peneliti     :  kenapa kamu memilih metode itu untuk menyelesaikan soal? 

M.N.A.A  : karena metode eliminasi lebih mudah 
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Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek mampu menyatakan ide 

matematika kedalam bentuk tulisan  dan subjek bisa menyebutkan yang di 

pakai dalam mengerjakan soal nomor 3 yaitu dengan menggunakan metode 

eliminasi. Subjek dalam mengerjakan soal tes tidak menuliskan secara detail 

metode yang akan di gunakan dalam mengerjakan soal tes tetapi tetapi ketika 

mengerjakan, subjek menuliskan metode yang dipakai dalam mencari nilai 

dari variabel a dengan metode eliminasi (M3.4) dan untuk mencari nilai dari 

variabel b dengan menggunkan metode eliminasi (M3.3). Ketika di 

wawancara subjek bisa menyampaiakn metode yang dipakai dalam 

mengerjakan dan juga subjek  bisa memberikan alasan bahwa metode tersebut 

merupakan metode yang mudah. Sehingga subjek  memenuhi salah satu 

indikator komunikasi matematis dalam hal menyatakan ide matematika 

kedalam bentuk lisan atau kedalam bentuk tulisan. 

3) Mampu menyatakan soal yang berkaitan denagn peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). 

Hasil tes menunjukkan bahwa M.N.A.A sudah menyelesaikan soal nomor 

3 terkait dalam mengubah soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, istilah) hal ini di 

ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Subjek terlebih dahulu menuliskan permisalan dari soal. Subjek 

memisalkan uan Aqil dengan variabel a dan memisalkan uang Ari dengan 

variabel b (M3.1). Kemudian subjek menulisakan model matematikanya dari 
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soal yaitu                dan                (M3.2). Subjek 

langsung mengerjakannya untuk mencari nilai dari variabel b dengan cara 

mengeliminasi variabel b (M.3.3) dan  mencari nilai variabel y dengan cara 

mengeliminasi variabel a (M3.4). Pernyataan ini juga didukung melalui 

kegiatan wawancara untuk mengetahui kemampuan subjek dalam   

menyatakan soal yang  berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam bentuk 

lisan. Hasil wawancara subjek M.N.A.A sebagai berikut: 

Peneliti    : Apakah kamu menyatakan soal ini kedalam bentuk  

                   permisalan ? 

M.N.A.A  : Iya saya misalkan 

Peneliti     : Bagaimana cara kamu meyatakannya dalam bentuk 

                    permisalan ? 

M.N.A.A  : yang di tanyakan uang Aqil dan uang Ari kak, jadi uang Aqil  

                   saya misalkan a terus uag Ari saya misalkan b 

Peneliti     : Mengapa kamu perlu menyatakan dalam bentuk permisalan ? 

M.N.A.A  : biar mudah mengerjakan 

Peneliti     : Setelah kamu misalkan, apa langkah selanjutnya yang akan  

                    kamu lakukan dalam mengerjakan soal ?coba kamu jelaskan  

                    secara rinci! 

M.N.A.A  : model matematikanya               dan a + 3b =42.000   

                   Kemudian eliminasi a 

                                    dikali 1=                 
                                   dikali 1=                   
                   kemudian dikurangi karena tandanya positif 

                     –       ;   –          ;        –                  ; 

                                  ;               ;             
                     Eliminasi b 

                                      dikali 3=                   

                                     dikali 1=                    

                     kemudian dikurangi karena tandanya positif 

                        –        ;    –                 –                   
                                ;             ;            

                     Jadi selisih uang Aqil dan uang Ari,  

                     uang Aqil – uang Ari =        –                 

M3.4 

M3.1 

M4 

M3.2 

M3.3 
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Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari dalam bahasa 

maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah). Subjek sudah bisa 

menuliskan untuk permisalan uang Aqil = a dan uang Ari = b (M3.1), bisa 

merubah soal cerita dalam model matematika                dan    

            (M3.2) dan tahap-tahap dari setiap pengerjaan soal (M3.3 , 

M3.4 dan M4) begitupula pada hasil wawancara subjek juga bisa menjelaskan 

maksud dan urutan dari setiap tahap pnegerjaan soal yang telah ia kerjakan. 

Sehingga, subjek sudah memenuhi salah satu indikator komunikasi matematis 

dalam mampu menyatakan soal yang berkaitan dengan peritiwa sehari-hari 

dalam bahasa maupun simbol matematika (notasi, lambang, dan istilah) 

4) Mampu mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

. Hasil tes menunjukkan bahwa M.N.A.A sudah menyelesaikan soal nomor 

3 terkait dalam mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika 

hal ini di ketahui melalui hasil tes yang subjek kerjakan. 

Untuk selisih uang Aqil dan uang Ari dengan cara mengurangi uang Aqil 

yang sudah di ketahui di kurangi dengan uang Ari yang sudah diketahui yaitu 

uang Aqil        dan uang Ari        untuk selisih uang Aqil dan uang Ari 

yang kemudian hasilnya di kurangi sehingga bisa ketemu untuk selisih uang 

Aqil dan uang Ari                     (I4). Pernyataan ini juga di 

dukung melalui kegiatan wawancra untuk mengetahui cara subjek dalam 



194 
 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika secara lisan 

sebagai berikut: 

Peneliti     : Apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu  

                   peroleh ? 

M.N.A.A  : iya sudah yakin 

Peneliti     : Bagaimana cara kamu untuk membuktikannya ? 

M.N.A.A  : nilai  a dan b di substitusi ke persamaan 1 ,                    
                          , jawabannya benar kak karena hasilnya benar 22.000. 

Peneliti     : Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari soal yang telah kamu  

                   kerjakan ? 

M.N.A.A  : jadi selisih uang Aqil dan uang Ari  

                          –                  

Dari hasil tes dan wawancara terlihat bahwa subjek sudah mampu 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. Terlihat dari  

hasil pengerjaan tes dan wawancara bahwa hasil akhir dari pengerjaan soal 

sudah sesuai dan juga subjek bisa menjelaskan cara untuk mengecek nilai  a 

dan b di substitusi ke persamaan 1 ,                          , 

jawabannya benar kak karena hasilnya benar        jawaban yang di tuliskan 

subjek sudah benar yaitu        –                 Sehingga subjek sudah 

memenuhi salah satu indikator dari komunikasi matematis dalam 

mengungkapkan (mempresentasikan) ide gagasan matematika. 

C. Temuan Penelitian 

Berdasarkan dari kegiatan penelitian yang peneliti lakukan melalui hasil tes dan 

wawancara, peneliti menemukan temuan lain. temuan lain didapat dari hasil 

pengamatan ketika pengecekan lembar jawaban, wawancara dan pengematan secara 

langsung saat penelitian berlangsung. Temuan lain tidak menjadi bahasan untuk 

M4 
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peneliti karena berada diluar fokus penelitian. Tetapi, temuan penelitian tersebut 

setidaknya dapat menjadi pengetahuan agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. 

Adapun temuann penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Subjek dengan kemampuan matematika yang tinggi sudah mampu dalam 

mengerjakan soal yang telah diberikan terkait materi Sistem Persamaan Linier 

Dua Variabel (SPLDV). Subjek ketika mengerjakan soal nomor 1, 2, 3 sudah 

mampu memenuhi keempat indikator komunikasi matematis. Dari hasil 

pekerjaan soal tes, subjek berkemampuan matematika tingi sudah memahami 

gagasan, mampu menyatakan ide , mampu menyatakan soal yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakanbahasa maupun simbol, 

dan subjek berkemmpuan tinggi juga mampu dalam mempresentasikan ide 

gagasan matematika. Dengan demikian subjek dengan kemampuan 

matematika tingi mampu memenuhi semua indikator komunikasi matematis. 

2. Subjek dengan kemampuan matematika yang sedang ketika mengerjakan soal 

nomor 1 sudah mampu dalam mengerjakan soal yang telah di berikan terkait 

materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) dan subjek sudah 

memenuhi keempat indikator dari komunikasi matematis yaitu sudah 

memahami gagasan, mampu menyatakan ide , mampu menyatakan soal yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakanbahasa maupun 

simbol, dan juga mempu dalam mempresentasikan ide gagasan matematika. 

Tetapi pada saat mengerjakan soal nomor 2 dan 3 salah satu subjek belum 

memenuhi indiktor komunikasi matematis terkait dalam mampu menyatakan 
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soal yang berkaitan dengan peristiwa sehari-hari dalam simbol matematika. 

Dengan demikian subjek kemampuan matematika sedang belum memenuhi 

indikator komunikasi matematis pada indikator ketiga yaitu mampu 

menyatakan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan 

menggunakanbahasa maupun simbol. 

3.  Subjek dengan kemampuan matematika yang rendah ketika mengerjakan soal 

tes sudah mampu dalam mengerjakan soal yang telah di berikan terkait materi 

Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) dan subjek belum 

memenuhi  indikator dari komunikasi matematis yaitu mampu menyatakan 

ide matematika, dan subjek terlihat kurang teliti dalam mengitung dari soal 

telah di kerjakan.  

 


