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ABSTRAK 
Anintya, Yolanda, Astrid 2016. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis 

Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa Kelas VIII Pada Model Pembelajaran Resource 

Based Learning. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dra Emi 

Pujiastuti, M.Pd dan Pembimbing Pendamping Drs Mashuri, M.Si 

 

Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi Matematis, Model Pembelajaran Resource 

Based Learning, Gaya Belajar. 
 

Kemampuan komunikasi matematis sangat penting. Komunikasi matematis 

adalah cara siswa untuk berbagi ide matematis yang telah dipelajari dan 

diklarifikasi dalam pemahaman. Melalui komunikasi, ide-ide menjadi objek 

refleksi, dapat diperbaiki, didiskusikan, dan diubah. Penggunaan model 

pembelajaran yang tepat dapat menumbuhkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. Pada model pembelajaran resource based learning siswa dapat 

menggunakan berbagai sumber baik itu cetak maupun non cetak untuk membantu 

siswa dalam menyelesaiakan permasalahan. Seorang guru juga harus mengetahui 

gaya belajar siswa agar pembelajaran menjadi lebih optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan komunikasi 

matematis siswa kelas VIII pada model resource based learning dapat mencapai 

ketuntasan yang ditentukan, serta mengetahui kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas VIII ditinjau dari gaya belajar pada model pembelajaran resource based 

learning. Gaya belajar yang dimaksut adalah gaya belajar visual, auditorial dan 

kinestetik. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methode, dengan desain 

penelitian squential explanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII SMP 1 Jekulo, pengambilan sampel dilakukan dengan random sampling. 

Diperoleh sampelnya adalah kelas VIII-E. Kemudian untuk subjek penelitian 

dilakukan dengan teknik porposive yaitu dengan pertimbangan dari skor tertinggi 

gaya belajar siswa dan keaktifan siswa saat pembelajaran sehingga diperoleh 6 

subjek yang terbagi menjadi 2 subjek untuk tiap gaya belajar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kemampuan komunikasi matematis 

siswa dengan model pembelajaran resource based learning mencapai ketuntasan 

klasikal. (2) Kemampuan komunikasi matematis siswa dengan gaya belajar visual 

dan auditorial mampu menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika, 

mampu menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam 

menyajikan ide-ide matematika, mampu menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan 

relasi matematika secara tertulis dengan gambar, kurang mampu memahami dan 

mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan dan kurang 

mampu mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sehari-hari sesuai 

dengan pertanyaan. Begitupula dengan siswa gaya belajar kinestetik, namun 

mereka kurang mampu dalam menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-

simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika. Sehingga siswa dengan 

gaya belajar visual dan auditorial berada pada tingkat pencapaian 4 dan untuk siswa 

dengan gaya belajar kinestetik berada pada tingkat pencapaian 3. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Aliyah (2013: 11), matematika memiliki peran penting dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Mempersiapkan manusia dalam menghadapi keadaan 

yang semakin berkembang merupakan salah satu peran dari matematika. 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat didasari dari perkembangan 

matematika di berbagai bidang seperti teori bilangan, analisis, teori peluang, aljabar 

dan geometri.  Oleh karena itu penguasaan matematika diperlukan untuk menguasai 

dan menciptakan teknologi baru di masa depan. 

Tujuan pembelajaran matematika menurut National Council of Teachers of 

Mathematics atau NCTM (2000: 28), yaitu siswa harus mempelajari matematika 

melalui pemahaman serta aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dimilikinya. Salah satu usaha dalam mewujudkan hal 

tersebut dirumuskan lima standar pokok pembelajaran matematika diantaranya 

pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, dan 

representasi. Menurut NCTM (2000: 60), komunikasi matematis adalah cara siswa 

untuk berbagi ide matematika yang telah dipelajari dan diklarifikasi dalam 

pemahaman. Melalui komunikasi, ide-ide menjadi objek refleksi, dapat diperbaiki, 

didiskusikan, dan dirubah. Ketika siswa ditantang untuk mengkomunikasikan hasil 
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pemikiran mereka kepada orang lain secara lisan atau tertulis, mereka belajar 

menjelaskan, meyakinkan, dan menggunakan bahasa matematika dengan tepat. 

Mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa merupakan salah 

satu hal yang perlu diperhatikan oleh para guru. Menurut Qohar (2011: 1), 

kemampuan komunikasi matematika akan membuat seseorang bisa menggunakan 

matematika untuk kepentingan sendiri maupun orang lain, sehingga akan 

meningkatkan sikap positif terhadap matematika. Sedangkan pentingnya memiliki 

kemampuan komunikasi matematis menurut Greenes dan Schulman dalam 

Tandililing (2011: 918), menyatakan bahwa komunikasi matematika adalah (1) 

Kekuatan utama bagi siswa dalam merumuskan konsep dan strategi matematika; 

(2) kunci keberhasilan siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam 

eksplorasi dan penyidikan matematika; (3) cara siswa untuk berkomunikasi dengan 

teman-teman mereka dalam memperoleh informasi, berbagi dan menemukan ide-

ide, menilai dan memperbaiki ide untuk meyakinkan orang lain. 

Rendahnya kemampuan komunikasi matematis ditunjukkan dalam studi 

Rohaeti sebagaimana dikutip oleh Fachrurazi (2011: 78), bahwa rata-rata 

kemampuan komunikasi matematis siswa berada dalam kualifikasi kurang. 

Menurut  Fachrurazi (2011: 78), ini dikarenakan soal-soal komunikasi matematis 

dianggap sebagai hal yang baru bagi siswa, sehingga mereka kesulitan dalam 

menyelesaikannya. Selain itu menurut Kadir (2013: 77), kemampuan komunikasi 

matematis siswa sekolah menengah pertama di daerah pesisir masih dianggap 

rendah karena kurangnya pemberian masalah kontekstual dalam pembelajaran 

matematika.  
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Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2016 kepada bapak Amin Mustoha 

selaku guru kelas VIII diketahui bahwa komunikasi matematis siswa di SMP 1 

Jekulo masih belum optimal. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya rasa ingin tahu 

mereka terhadap sesuatu yang baru. Masih banyak siswa saat melakukan 

pembelajaran hanya duduk, diam, dan mencatat, sedikit dari mereka yang terlihat 

aktif dalam pembelajaran. Rata-rata siswa masih ragu-ragu dan pasif dalam 

menyampaikan ide-ide matematis mereka. Tidak hanya itu belum optimalnya 

kemampuan matematis siswa juga dapat dilihat dari nilai hasil ulangan harian dan 

ulangan semester, dalam satu kelas siswa yang mendapat skor maksimal saat 

ulangan semester terutama pada romawi II yang berkaitan dengan soal cerita 

kontekstual hanya sekitar 40% siswa yang mampu menjawab dengan benar. 

Kebanyakan siswa masih belum bisa menyampaikan dan menghubungkan ide-ide 

matematis yang mereka punya dengan ide-ide matematis yang dapat ditemukan 

pada permasalahan. 

Berdasarkan hal tersebut guru haruslah memberikan kesempatan pada siswa 

untuk belajar secara aktif. Sehingga siswa dapat melihat dan mengalami sendiri 

kegunaan matematika dalam kehidupan nyata, serta memberi kesempatan pada 

siswa agar dapat mengkonstruksi pengetahuan yang dimilikinya melalui berbagai 

aktivitas seperti pemecahan masalah, penalaran, berkomunikasi yang mengarah 

pada berpikir kritis dan kreatif. 

Moussa (2014: 19) menyatakan bahwa gaya belajar telah terbukti 

memberikan peran penting dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan setiap 

orang memiliki gaya belajarnya sendiri yang menentukan bagaimana ia berinteraksi 
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dengan  lingkungan belajarnya. Menurut De Porter & Hernacki (2015: 110), gaya 

belajar adalah cara seseorang dalam menerima, menyerap dan memproses 

informasi. Gaya belajar menurut De Porter & Hernacki (2015:112) terbagi menjadi 

tiga jenis, ketiga jenis tersebut ialah gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik.  

Menurut penelitian Hasrul (2009: 1), gaya belajar merupakan modalitas 

seseorang yang “built up” sejak manusia lahir. Ketika guru mampu mengenali gaya 

belajar siswa, maka akan lebih mudah untuk mengarahkan siswa dalam belajar. 

Menurut Moussa (2014: 19), memahami karakteristik peserta didik pada setiap 

dimensi tidak hanya akan meningkatkan pengajaran, tetapi proses pembelajaran 

secara keseluruhan.  

Materi geometri ruang sisi datar merupakan salah satu materi yang ada di 

dalam kurikulum KTSP kelasVIII. Menurut Kennedy sebagaimana dikutip oleh 

Nur’aeni (2010: 28), menyatakan bahwa dengan mempelajari geometri dapat 

menumbuhkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan kemampuan 

pemecahkan masalah dan pemberian alasan (komunikasi matematis) serta dapat 

mendukung banyak topik lain dalam matematika. Kenyataan dilapangan yang 

ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara kepada guru SMP 1 Jekulo 

bahwa geometri kurang disukai oleh sebagian besar siswa.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru SMP 

1 Jekulo menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam materi kubus dan balok 

belum tergolong baik. Kesulitan siswa dalam masalah ini yaitu saat mereka 

menemui soal cerita yang berkaitan dengan kubus dan balok, yang menuntut siswa 

memahami masalah yang terjadi untuk dapat mengkomunikasikan kembali menjadi 
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kalimat matematika. Pemahaman dengan menggunakan langkah-langkah yang 

sistematis juga merupakan salah satu kendala bagi mereka karena belum dapat 

memahaminya. Hal tersebut yang menunjukkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa SMP 1 Jekulo pada materi kubus dan balok tergolong masih belum 

optimal. 

Guru dapat berkreasi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. 

Pengelolaan kelas dengan baik dari seorang guru dapat menumbuhkan minat dan 

motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Contoh dari 

pengelolaan kelas yaitu dengan menerapkan model-model pembelajaran, salah 

satunya model pembelajaran resource based learning (RBL). Pada model 

pembelajaran RBL menurut Butler (2012: 9), guru bertindak sebagai fasilitator untuk 

memandu siswa belajar melalui siklus belajar.  

Model pembelajaran resource based learning atau pembelajaran berbasis 

sumber mencakup berbagai cara dan sarana dimana siswa dapat belajar dari 

berbagai cara mulai dari mendapat bantuan dari guru hingga belajar secara mandiri. 

Menurut Butler (2012: 9), siswa bekerja dalam kelompok kolaboratif kecil dan 

mempelajari apa yang mereka perlu tahu untuk memecahkan masalah. Menurut 

Fathurrohman (2015: 143), resource based learning merupakan suatu sistem 

belajar yang berorientasi pada siswa yang menggunakan aneka sumber dalam 

proses pembelajarannya. Menurut Hannafin (2007: 529), resource based learning 

dirancang untuk menyeleksi sumber serta menyediakan alat untuk mengeksplor dan 

memperbaiki pemahaman serta penalaran siswa. Menurut Aliyah (2014: 11), 

dengan model pembelajaran resource based learning peserta didik dapat 
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menentukan dan menyimpulkan sendiri pengetahuan yang baru diperoleh. Oleh 

karena itu model resouce based learning (RBL) dapat digunakan untuk 

menumbuhkan kemampuan komunikasi matematis siswa.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti perlu melakukan penelitian yang berjudul 

“ Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis ditinjau dari Gaya Belajar 

Siswa kelas VIII pada model pembelajaran Resource Based Learning (RBL)” 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kemampuan komunikasi matematis 

ditinjau dari gaya belajar siswa menurut De Porter & Hernacki (2015: 10). Analisis 

kemampuan komunikasi matematis pada penelitian ini  hanya fokus pada 

kemampuan komunikasi matematis tulis. Analisis dilakukan dengan melihat 

ketercapaian indikator yang telah ditentukan dengan melihat hasil pekerjaan siswa 

dalam menyelesaikan soal tes kemampuan komunikasi matematis pada materi 

kubus dan balok.  Setelah mengetahui ketercapaian indikator kemudian 

dihubungkan dengan tingkat pencapaian kemampuan komunikasi matematis. Pada 

penelitian ini menerapkan model pembelajaran resource based learning pada kelas 

VIII-E SMP 1 Jekulo dengan materi pokok bangun ruang sisi datar, sub bab luas 

permukaan dan volume kubus dan balok. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang disusunlah permasalahan dalam penelitian ini 

yang dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut. 
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1. Apakah kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII dengan model 

pembelajaran resource based learning dapat mencapai ketuntasan? 

2. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII ditinjau dari 

gaya belajar pada model pembelajaran resource based learning? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui apakah kemampuan komunikasi matematis pada siswa kelas VIII 

yang diajar dengan model resource based learning dapat mencapai ketuntasan 

yang ditentukan. 

2. Mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII ditinjau dari 

gaya belajar pada model pembelajaran resource based learning. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan.  

2. Dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis. 

3. Dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.  

4. Dapat dijadikan bahan pertimbangan guru dalam penyusunan model 

pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematis. 
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1.6 Penegasan Istilah 

Untuk mendapatkan pengertian yang sama tentang istilah-istilah dalam 

penelitian dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca, maka 

diperlukan penegasan istilah. Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1.6.1 Analisis 

Secara umum analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah 

bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Menurut KBBI 

menyebutkan bahwa analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman dalam arti keseluruhan. 

Analisis dalam penelitian ini yang dimaksud adalah penguraian kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas VIII ditinjau dari gaya belajar dengan model 

pembelajaran resource based learning, sehingga nantinya diperoleh gambaran yang 

tepat dan sesuai. 

1.6.2 Kemampuan Komunikasi Matematis 

Menurut NCTM (2000: 60), kemampuan komunikasi matematis merupakan 

kemampuan siswa dalam menggunakan matematika sebagai alat komunikasi 

(bahasa matematika), dan kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan 

matematika yang dipelajarinya sebagai isi pesan yang harus disampaikan. 

Kemampuan komunikasi merupakan salah satu syarat yang membantu proses 

penyusunan pikiran dalam menghubungkan gagasan-gagasan, sehingga orang lain 

dapat mengerti tentang pikiran tersebut.  
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1.6.3 Gaya Belajar 

Menurut De Porter & Hernacki (2015: 110), gaya belajar adalah cara 

seseorang dalam menerima, menyerap dan memproses informasi. Cara belajar yang 

dimaksud adalah cara termudah yang dimiliki oleh setiap siswa dalam menyerap, 

mengatur dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar dalam penelitian ini 

adalah gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik atau yang sering dikenal 

dengan gaya belajar tipe V-A-K. 

1.6.4 Model Pembelajaran Resource Based Learning 

Model pembelajaran resource based learning atau pembelajaran berbasis 

sumber mencakup berbagai cara dan sarana dimana siswa dapat belajar dari 

berbagai cara mulai dari mendapat bantuan dari guru hingga belajar secara mandiri. 

Menurut Fathurrohman (2015: 143), resource based learning merupakan suatu 

sistem belajar yang berorientasi pada siswa yang menggunakan aneka sumber 

dalam proses pembelajarannya.  

1.6.5 Ketuntasan  

Ketuntasan dalam penelitian ini yang dimaksud adalah ketuntasan belajar 

siswa. Menurut BSNP (2007: 7), tentang standar penilaian pendidikan, kriteria 

ketuntasan belajar (KKB) disebut juga dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Ketuntasan individual yang digunakan 

adalah ketuntasan yang disesuaikan dengan KKM yang berlaku pada sekolah 

penelitian yaitu 78. Sedangkan untuk ketuntasan klasikal, disesuaikan dengan 

kriteria ketuntasan klasikal menurut Buku Saku KTSP (2009: 20), yaitu 75%. Selain 

itu menurut Masrukan (2013:18), juga menyebutkan bahwa kriteria yang ditetapkan 
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adalah sekurang-kurangnya 75% peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

mencapai KKM. Uji ketuntasan dalam penelitian ini yang diukur adalah uji 

ketuntasan individual dan uji ketuntasan klasikal. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir. Masing-masing bagian tersebut diuraikan 

sebagai berikut. 

1.7.1 Bagian Awal 

Bagian awal terdiri atas halaman judul, halaman pernyataan, halaman 

pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, 

daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi 

Bagian isi merupakan bagian inti dalam penulisan skripsi. Bagian isi terdiri 

atas lima BAB yaitu sebagai berikut.  

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB 2   : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan teoritis dalam 

penulisan skripsi, penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan 

hipotesis penelitian. 
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BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metode penelitian, desain penelitian, latar penelitian, data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, prosedur penelitian, 

instrumen penelitian, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data. 

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

BAB 5 : PENUTUP 

Berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti. 

1.7.3 Bagian Akhir 

Bagian ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan 

dalam penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Belajar 

Menurut Rifa’i (2012: 82), belajar merupakan proses penting bagi perubahan 

perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan 

persepsi seseorang. Belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, salah satu 

pertanda bahwa seseorang telah belajar yaitu  terjadi perubahan tingkah laku pada 

diri seseorang yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat 

pengetahuan, keterampilan,maupun perubahan pada sikapnya. 

Menurut Purwanto (2007: 84 – 85), beberapa elemen penting yang mencirikan 

pengertian tentang belajar antara lain: 

(1) belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku dimana perubahan itu dapat 

mengarah pada tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemugkinan 

mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk; 

(2) belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman;  

(3) agar dapat disebut sebagai belajar, maka perubahan itu harus relatif mantap, 

harus cukup panjang. Lamanya periode itu berlangsung sulit ditentukan dengan 
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pasti tetapi hendaknya perubahan itu sebuah akhir dari suatu periode yang 

mungkin berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Ini 

berarti kita harus mengenyampingkan perubahan-perubahan tingkah laku yang 

disebabkan oleh motivasi, kelelahan, adaptasi, ketajaman perhatian atau 

kepekaan seseorang, yang biasanya hanyaberlangsung sementara; 

(4) tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai 

aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti perubahan dalam 

pengertian, pemecahan suatu masalah berpikir, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan, ataupun sikap. 

Perumusan dan tafsiran tentang belajar oleh para ahli berbeda satu sama lain. 

Menurut William Burton sebagaimana dikutip oleh Hamalik (2005: 28), 

mengemukakan bahwa, situasi belajar yang baik terdiri dari pengalaman belajar 

yang banyak dan beragam, serta bersatu di sekitar orang yang memiliki banyak 

pengalaman dan berada dalam interaksi yang bervariasi, dan lingkungan provokatif.  

Menurut Wiliam sebagaimana dikutip oleh Hamalik (2005: 28), juga 

mengemukakan bahwa, belajar didefinisikan sebagai modifikasi atau penguatan 

perilaku melalui pengalaman. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Arends (2012: 

17), belajar merupakan kegiatan sosial budaya dimana siswa membangun makna 

yang dipengaruhi oleh interaksi dari pengetahuan sebelumnya serta peristiwa baru 

dalam pembelajaran.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh interaksi 
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dari pengetahuan yang dimiliki dengan peristiwa baru dan lingkungannya untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkah laku dalam berbagai bidang. 

2.1.2 Kemampuan Komunikasi Matematis  

NCTM (2000: 60), kemampuan siswa dalam menggunakan matematika 

sebagai alat komunikasi dan kemampuan siswa mengkomunikasikan matematika 

yang telah dipelajarinya sebagai isi pesan yang harus disampaikan disebut dengan 

komunikasi matematis. Menurut Tandililing (2011: 923), kemampuan komunikasi 

matematika adalah kemampuan siswa dalam menggambar, membuat ekspresi 

matematika, atau menulis jawaban mereka dengan bahasa mereka sendiri terkait 

dengan berbagai situasi atau matematika ide yang disajikan dalam bentuk gambar, 

diagram, grafik, simbol, barang cerita, atau model matematika. Siswa yang 

memiliki kesempatan, dorongan, dan dukungan dalam berbicara, menulis, 

membaca, dan mendengarkan matematika di kelas mempunyai manfaat ganda yaitu 

mereka berkomunikasi untuk belajar matematika, dan mereka belajar untuk 

berkomunikasi secara matematis.  

Greenes dan Shulman sebagaimana dikutip oleh Tandililing (2011: 918), 

menyatakan bahwa komunikasi matematika adalah (1) Kekuatan utama bagi siswa 

dalam merumuskan konsep dan strategi matematika; (2) kunci keberhasilan siswa 

terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi dan penyidikan 

matematika; (3) cara siswa untuk berkomunikasi dengan teman-teman mereka 

dalam memperoleh informasi, berbagi dan menemukan ide-ide, menilai dan 

memperbaiki ide untuk meyakinkan orang lain. 
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Salah satu syarat penting yang membantu proses penyusunan ide-ide dalam 

menghubungkan gagasan-gagasan agar dapat dimengerti orang lain adalah 

komunikasi matematis. Komunikasi matematis merupakan salah satu standar yang 

diterpkan oleh National Coucil of Theachers of Mathematics (NCTM) untuk semua 

lembaga pendidikan yang mengajarkan matematika kepada siswa khususnya 

sekolah. Standar proses yang ditetapkan oleh NCTM yaitu kemampuan pemecahan 

masalah, kemampuan menalar dan membuktikan, kemampuan komunikasi, 

kemampuan koneksi, serta kemampuan representasi.  

Qohar (2011: 2), menyatakan bahwa komunikasi matematis diperlukan untuk 

memahami ide-ide matematis dengan benar. Keterampilan komunikasi matematis 

yang lemah akan mengakibatkan kurangnya kemampuan matematika lainnya. 

Siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis yang baik akan mampu 

menciptakan representasi yang beragam, akan lebih mudah dalam mencari 

alternatif dalam memecahkan masalah. Kemampuan komunikasi matematis akan 

membuat seseorang bisa menggunakan matematika untuk dirinya sendiri dan juga 

untuk orang lain, sehingga akan meningkatkan sikap positif terhadap matematika 

baik dari dalam diri sendiri maupun orang lain. 

Silver, sebagaimana dikutip oleh Kosko (2012: 79), menyatakan bahwa 

menulis dipandang sebagai cara bagi individu untuk merenungkan atau 

menjelaskan secara rinci ide-ide matematis yang mereka punya. Hal yang sama juga 

ditegaskan oleh Ahmad (2008: 229), bahwa siswa perlu belajar bahasa tertulis 

untuk menyampaikan solusi atau ide-ide mereka. Mereka harus menggunakan 

sintaks yang benar dan akurat dan tata bahasa dari bahasa matematika. Ia juga 
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mengemukakan bahwa cara efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

adalah secara tertulis karena secara formal penggunaan bahasa lebih mudah 

diimplementasikan dengan cara  tertulis. Jordak, sebagaimana dikutip oleh Kosko 

(2012: 81), juga menambahkan bahwa kemampuan komunikasi matematis tertulis 

akan membantu siswa untuk mengekspresikan ide-ide matematis mereka untuk 

menjelaskan strategi, meningkatkan pengetahuan dalam menuliskan algoritma, dan 

secara umum dapat meningkatkan kemampuan kognitif. Oleh karena itu 

komunikasi matematis memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran 

matematika.  

Menurut Sumarmo (2006: 3-4), indikator komunikasi matematis sebagai 

berikut. 

(1) Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. 

(2) Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik, secara lisan atau tulisan, dengan 

benda nyata, gambar, grafik dan aljabar.  

(3) Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematik. 

(4) Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika.  

(5) Membaca presentasi matematika tertulis dan memyusun pertanyaan yang 

relevan. 

(6) Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan 

generalisasi. 

Menurut menurut NCTM (2000: 60), indikator kemampuan komunikasi 

matematis siswa sebagai berikut. 

(1) Mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan ide-ide matematik. 
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(2) Mengkomunikasikan ide-ide matematik secara koheren dan jelas kepada 

teman-temannya, guru dan orang lain. 

(3) Menganalisis dan mengevaluasi ide-ide matematik secara lisan dan tulisan. 

(4) Menggunakan bahasa matematik dalam mengekspresikan ide-de matematik 

secara benar. 

Berdasarkan indikator dari Sumarmo (2006) dan NCTM (2000) indikator 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika. Pada 

penelitian ini siswa dapat menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 

atau tujuan dari permasalahan.  

(2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematik secara tertulis. Pada 

penelitian ini siswa dapat menggunakan simbol-simbol matematika saat 

menuliskan informasi yang diperoleh dari soal dan saat menyelesaikan 

permasalahan. 

(3) Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematik, secara 

tertulis, dengan gambar. Pada penelitian ini siswa dapat meggambarkan bangun 

yang sesuai pada permasalahan yaitu gambar bangun ruang sisi datar kubus 

dan balok. 

(4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. Pada penelitian ini 

siswa dapat menuliskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
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permasalahan, dapat menggunakan langkah-langkah penyelesaian dengan baik 

serta dapat melalukan perhitungan dengan benar. 

(5) Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-

hari sesuai dengan pertanyaan. Pada penelitian ini siswa dapat menuliskan 

simpulan hasil penyelesaian yang sesuai dengan tujuan dari permasalahan. 

Berdasarkan uraian di atas komunikasi matematis sangatlah penting. Hal ini 

dikarenakan dengan komunikasi matematis yang baik siswa dapat memahami 

tujuan dari permasalahan yang ada, dapat menyusun setrategi dalam menyelesaikan 

permasalahan, dapat menggunakan bahasa matematika seperti simbol-simbol 

matematika dalam menyelesaikan permasalahan, dapat mengevaluasi konsep yang 

digunakan, dapat melakukan perhitungan dengan benar serta dapat menyampaikan 

hasil penyelesaian dengan baik dan menyempaikan ide-ide matematika yang 

mereka punya sehingga dapat dipahami oleh orang lain.  

International Baccalaureate (2012) menyatakan bahwa kriteria kemampuan 

kolunikasi matematis dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan. Kriteria 

tersebut mengkaji beberapa hal yaitu (1) menggunakan bahasa matematika yang 

tepat baik lisan maupun tulisan; (2) menggunakan berbagai bentuk representasi 

matematis seperti menuliskan rumus, menggambar diagram, tabel, bagan, grafik 

dan gambar; dan (3) dapat menggunakan berbagai bentuk representasi yaitu siswa 

didorong untuk memilih dan menggunakan alat-alat ICT yang tepat seperti 

kalkulator tampilan grafis,  screenshot, grafik, spreadsheet, database, gambar dan 

perangkat lunak pengolah kata, yang sesuai, untuk meningkatkan komunikasi.  

Tingkatan kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. 
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Table 2.2 Tingkat Kemampun komunikasi Matematis Menurut IB  

Tingkat 

Pencapaian 
Deskripsi 

0 Siswa tidak mencapai standar yang dijelaskan oleh salah satu 

deskriptor yang diberikan di bawah.  

1-2 Siswa menunjukkan penggunaan dasar bahasa matematika dan / 

atau bentuk representasi matematis.  

Memberikan alur pikiran yang sulit untuk dimengerti.  

3-4 Siswa cukup dalam menunjukkan penggunaan bahasa 

matematika dan bentuk representasi matematis.  

Memberikan alur pikiran yang jelas meskipun tidak selalu logis 

atau lengkap.  

Siswa menggunakan berbagai bentuk representasi dengan 

beberapa keberhasilan.  

5-6 Siswa menunjukkan dengan baik penggunaan bahasa matematika 

dan bentuk representasi matematis.  

Memberikan alur pikiran yang ringkas, logis dan lengkap.  

Siswa menggunakan secara efektif antara berbagai bentuk 

representasi.  

  

Kriteria kemampuan komunikasi matematis menurut IB (2012: 35) pada 

Tabel 2.2  juga memuat tentang kriteria kemampuan komunikasi lisan. Padahal 

pada penelitian ini hanya membahas tentang kemampuan komunikasi matematis 

secara tertulis. Sehingga dalam hal ini peneliti membuat kriteria kemampuan 

komunikasi matematis tulis berdasarkan kriteria dari IB (2012). Jadi kriteria yang 

digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Kriteria Kemampuan Komunikasi Matematis yang Digunakan 

Tingkat 

Pencapaian 
Deskripsi 

0 Siswa tidak mencapai standar yang dijelaskan oleh salah satu 

deskriptor yang diberikan di bawah.  

1 Siswa menunjukkan penggunaan dasar bahasa matematika. Dapat 

diartikan siswa hanya dapat menuliskan bahasa matematika 

walaupun masih salah. 

2 Siswa menunjukkan penggunaan dasar bahasa matematika dan 

bentuk representasi matematis. Dapat diartikan siswa hanya dapat 
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Tingkat 

Pencapaian 
Deskripsi 

menuliskan bahasa matematika dan menuliskan rumus-rumus atau 

gambar yang digunakan tetapi tidak lengkap dan masih salah. 

3 Siswa cukup dalam menunjukkan penggunaan bahasa matematika 

dan bentuk representasi matematis. Artinya dapat menuliskan 

simbol-simbol matematika, rumus-rumus yang digunakan serta 

dapat menggambarkan bangun yang sesuai walaupun masih ada 

yang salah. 

Memberikan alur pikiran yang jelas meskipun tidak selalu logis 

atau lengkap. Artinya siswa dapat menggunakan representasi 

matematika dengan disertai langkah-langkah walaupun tidak 

lengkap dan masih salah. 

Siswa menggunakan berbagai bentuk representasi dengan 

beberapa keberhasilan. Artinya siswa dapat melakukan 

perhitungan akan tetapi masih ada beberapa kesalahan, ia juga 

dapat menuliskan simpulan walaupun masih salah. 

4 Siswa menunjukkan dengan baik menunjukkan penggunaan 

bahasa matematika dan bentuk representasi matematis. Artinya 

dapat menuliskan simbol-simbol matematika, rumus-rumus yang 

digunakan serta dapat menggambarkan bangun yang sesuai 

walaupun masih ada yang salah. 

Memberikan alur pikiran yang jelas meskipun tidak selalu logis 

atau lengkap.  

Siswa menggunakan berbagai bentuk representasi dengan 

beberapa keberhasilan.  

5 Siswa menunjukkan dengan baik penggunaan bahasa matematika 

dan bentuk representasi matematis. Artinya siswa dapat 

menuliskan simbol-simbol matematika, rumus-rumus yang 

digunakan dan gambar dengan benar. 

Memberikan alur pikiran yang ringkas, logis dan lengkap. 

Artinya siswa dapat menuliskan langkah-langkah yang 

digunakan dengan lengkap. 

Siswa menggunakan berbagai bentuk representasi dengan 

beberapa keberhasilan. 

6 Siswa menunjukkan dengan baik penggunaan bahasa matematika 

dan bentuk representasi matematis.  

Memberikan alur pikiran yang ringkas, logis dan lengkap.  

Siswa menggunakan secara efektif antara berbagai bentuk 

representasi. Artinya siswa dapat melakukan semua perhitungan 

dan membuat simpulan akhir dengan benar. 

 

Kriteria kemampuan komunikasi matematis tulis yang berupa tingkatan 

pencapaian pada Tabel 2.3 yang nantinya akan digunakan peneliti dalam membahas 
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kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII di SMP 1 Jekulo. Sehingga 

akan mempermudah peneliti dalam mengetahui kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 

2.1.3 Model Pembelajaran Resource Based Learning 

Menurut Joyce sebagaimana dikutip oleh Trianto (2007: 5), model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial 

dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya 

buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Ia juga menyatakan bahwa 

setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran 

untuk membantu siswa sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

Menurut Sutrisno (2010: 1), resource based learning (RBL) atau belajar 

berdasarkan sumber adalah suatu proses pembelajaran yang langsung 

menghadapkan siswa dengan suatu atau sejumlah sumber belajar secara individu 

atau kelompok dengan segala kegiatan yang bertalian dengan sumber belajar. RBL 

adalah model pendidikan yang dirancang oleh instruktur, untuk melibatkan para 

siswa secara aktif dengan aneka ragam sumber belajar, baik cetak maupun non-

cetak. Hal ini juga ditegaskan oleh Fathurrohman (2015: 143), yang menyatakan 

bahwa model pembelajaran resource based learning atau pembelajaran berbasis 

sumber mencakup berbagai cara dan sarana dimana siswa dapat belajar dari 

berbagai cara mulai dari mendapat bantuan dari guru hingga belajar secara mandiri.  

Selain itu menurut Rake sebagaimana dikutip oleh Chang (2007: 3), model 

resource based learning  berimplikasi memeriksa topik dan mencari informasi 
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untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

topik juga merupakan suatu sistem belajar yang berorientasi pada siswa yang 

menggunakan aneka sumber dalam proses pembelajarannya. 

Menurut Fathurrohman (2015: 145), pembelajaran berbasis sumber sangat 

diperlukan dan mutlak diterapkan dalam pendidikan karena adanya perubahan 

paradigma pendidikan, yaitu dari pendidikan yang berfokus pada penguasaan isi 

mata pelajaran bergeser pada pendidikan yang berfokus pada pengalaman belajar 

yang berorientasi untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. 

Menurut Hannafin (2007: 533), komponen resource based learning dirancang 

untuk memberi contoh seleksi sumber belajar siswa dan makna pembuatan dengan 

menyediakan konteks dan alat untuk mengeksplorasi dan memperbaiki pemahaman 

dan cara untuk memandu dan memberikan dukungan penalaran.  

Resource based learning tidak meniadakan peran guru. Tidak berarti bahwa 

guru dapat duduk bermalas-malasan. Menurut Nasution (2011: 28), guru terlibat 

dalam setiap langkah proses belajar, dari perencanaan, penentuan dan 

mengumpulkan  sumber-sumber informasi, memberi motivasi, memberi bantuan 

apabila diperlukan dan bila dirasanya perlu memperbaiki kesalahan. Jadi, dalam 

resource based learning kegiatan pembelajaran tidak lagi dilakukan dengan cara 

dimana guru menyampaikan bahan pelajaran kepada murid. Tugas utama guru 

adalah sebagai fasilitatot dan membimbing siswa untuk menemukan dan 

menyimpulkan sendiri melalui sumber belajar yang tersedia. Segala sumber 

informasi sekarang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai sumber belajar. 

Pemanfaatan sumber belajar diharapkan dapat mempermudah siswa dalam 
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memahami konsep materi pembelajaran serta mampu menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan.   

Menurut Butler (2012: 5), pada dasarnya, dalam resource based learning ini 

pengetahuan diasumsikan tidak ditransmisikan tetapi pengetahuan itu dibangun 

oleh siswa. Menurut Chang (2007: 13), model pembelajaran resource based 

learning memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi dan melatih 

argumen mereka. Siswa dapat memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada 

disekitar guna membangun pengetahuan, mengeksplorasi pengetahuan dan 

membuat argumen mereka dalam menyelesaikan permasalahan. 

Menurut Chang (2007: 3), model resource based learning menekankan pada 

enam poin yaitu guru sebagai fasilitator, memanfaatkan berbagai sumber, 

pertanyaan primer, penemuan informasi, penekanan proses, dan penilaian. Menurut 

Fathurrohman (2015: 146), langkah-langkah yang harus dilakukan dalam model 

pembelajaran resource based learning sebagai berikut. 

(1) Mengidentifikasi masalah.  

Mengidentifikasi masalah yang dimaksut yaitu siswa dapat menentukan 

informasi yang dibutuhkan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Pada penelitian ini identifikasi masalah dapat dilihat dari cara siswa dalam 

menuliskan informasi yang diketahui pada soal, kemudian mereka juga dapat 

menentukan apa tujuan dari permasalahan yang ada. 

(2) Merencanakan cara mencari informasi 

Merencanakan cara mencari informasi yang dimaksut yaitu siswa difasilitasi 

untuk mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang potensial (dapat 
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digunakan), dapat berupa media cetak, noncetak maupun orang. Pada penelitian ini 

siswa dapat merencanakan mencari informasi dengan mengumpulkan bahan-bahan 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. 

(3) Mengumpulkan informasi 

Mengumpulkan informasi yang dimaksud yaitu siswa dituntut untuk memilih 

dan memilah informasi dan fakta apa saja yang penting dan relevan dengan 

pertanyaan penelitian dan mengategorikan hasil temuannya tersebut. Pada 

penelitian ini siswa dapat mengumpulkan informasi berupa buku-buku penunjang, 

internet, bertukar pengalaman dengan teman, tanya pada orang yang dapat 

menjelaskan penyelesaian permasalahan tersebut. Akan tetapi siswa lebih senang 

mengumpulkan informasi dengan membaca buku-buku penunjang, memanfaatkan 

fasilitas internet yang kemudian didiskusikan dengan teman satu kelompok. 

(4) Menggunakan informasi 

Siswa dapat menggunakan informasi yang telah mereka dapat dalam kata atau 

bahasa mereka sendiri sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan. Pada penelitian ini siswa menggunakan informasi yang berupa buku-

buku penunjang, fasilitas internet, hasil diskusi yang kemudian digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan.  

(5) Mensintesis informasi 

Siswa dibimbing untuk mengorganisasikan informasi yang didapat ke dalam 

suatu susunan yang sistematis, logis dan memungkinkan untuk dipahami dengan 

cepat dan benar oleh orang lain. Tidak hanya itu siswa juga diminta untuk memilih 
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cara menyajikan hasilnya pada orang lain dengan menggunakan cara tertulis, 

presentasi, visual, oral atau kombinasi dari kesemuanya. 

Pada penelitian ini siswa dibimbing untuk menuliskan hasil diskusi mereka 

dan hasil penyelesaian masalah yang terstruktur. Kemudian siswa diminta 

menyajikan hasil penyelesaian pada lembar jawab yang disediakan oleh guru. 

Penulisan hasil penyelesaiaannya memperhatikan struktur yaitu dengan menuliskan 

diketahui, ditanya, langkah-langkah penyelesaian yang disertai dengan perhitungan 

kemudian simpulan. 

(6) Evaluasi  

Evaluasi disini yang dimaksud untuk membiasakan siswa melakukan evaluasi 

terhadap apa yang telah mereka lakukan. Hal ini penting agar siswa menyadari betul 

tentang apa yang sedang mereka lakukan. Evaluasi dan refleksi dilakukan oleh 

mereka sendiri. 

Pada penelitian ini siswa diminta untuk menanggapi hasil presentasi 

kelompok yang telah berani menyajikan hasil penyelesaian permasalahan yang 

diberikan di depa kelas. Setelah siswa lain memberikan evaluasi guru juga 

memberikan evaluasi. 

Berdasarkan uraian diatas melalui pelaksanaan model pembelajaran resource 

based learning, siswa diarahkan untuk belajar dengan mandiri. Guru berperan 

sebagai fasilitator dan motivator pada siswa agar dapat menyelesaikan masalah 

matematika. Guru menciptakan suasana dalam proses pembelajaran matematika 

yang kondusif agar belajar siswa lebih terarah. Pengajaran matematika yang akan 

diterapkan di dalam kelas adalah pengajaran dimana siswa dituntut untuk aktif 
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dalam mencari sumber belajar dan dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, siswa 

mampu menemukan dan membangun pengetahuan mereka kemudian menemukan 

solusi dari permasalahan yang harus diselesaikan, serta mereka dapat 

mengkomunikasikan solusi yang mereka dapat dalam bentuk yang sistematis dan 

dapat dipahami oleh orang lain.  

Penggunaan model resource based learning diharapkan dapat menumbuhkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Hal ini dikarenakan dengan model 

pemeblajaran resource based learning siswa dapat bertukar pikiran dalam 

pembelajaran dengan teman dan orang yang lebih berpengalaman dari mereka. 

Sehingga mereka dapat menyelesaiakan permasalahan dengan baik dan benar serta 

dapat menyajikan hasil penyelesaian masalah dengan komunikatif yang dapat 

dipahami oleh orang lain.   

2.1.4 Teori Belajar yang Mendukung Model Pembelajaran Resource Based 

Learning 

Teori-teori belajar yang mendukung pembahasan model pembelajaran 

resource based learning dalam penelitian ini sebagai berikut. 

2.1.4.1 Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori konstruktivis ini menyatakan bahwa manusia membangun dan 

memaknai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Esensi teori ini adalah siswa 

secara individu menemukan dan mentransfer informasi yang kompleks apabila 

menghendaki informasi itu menjadi miliknya. Menurut Rifa’i (2012: 189), teori ini 

berpandangan bahwa siswa secara terus-menerus memeriksa informasi baru yang 
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berlawanan dengan aturan-aturan lama dan merevisi aturan-aturan tersebut jika 

tidak sesuai lagi. 

Suryono (2011: 105), konstruktivisme malandasi pemikiannya bahwa 

pengetahuan bukanlah sesuatu yang given dari alam karena hasil kontak manusia 

dengan alam, tetapi pengetahuan merupakan hasil konstruksi (bentukan) aktif 

manusia itu sendiri. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala 

sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide. Satu prinsip 

yang paling penting adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan 

pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam 

benak mereka. Menurut Trianto (2007: 13), guru dapat memberikan kemudahan 

untuk proses ini, dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau 

menerapkan ide-ide mereka sendiri.  

Teori konstrukivisme sesuai dengan penelitian ini dikarenakan siswa dapat 

menemukan informasi materi sendiri melalui sumber-sumber belajar yang ada serta 

siswa dilatih untuk memecahkan masalah matematika melalui model pembelajaran 

resource based learning (RBL), dengan begitu diharapkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa akan tumbuh dan berkembang. 

2.1.4.2 Teori Belajar Piaget 

Menurut Arends (2012: 400), Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang 

menghabiskan lebih dari lima puluh tahun mempelajari bagaimana anak-anak 

berpikir dan proses yang terkait dengan perkembangan intelektual mereka. Dalam 

menjelaskan bagaimana kecerdasan berkembang pada anak-anak, Piaget 
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menegaskan bahwa anak-anak selalu penasaran dan terus berusaha untuk 

memahami dunia di sekitar mereka. Keingintahuan ini, menurut Piaget, memotivasi 

mereka untuk aktif membangun representasi dalam pikiran mereka tentang 

lingkungan yang mereka alami. Saat mereka tumbuh dewasa dan memperoleh 

kapasitas bahasa dan memori yang lebih, representasi mental mereka tentang dunia 

menjadi lebih rumit dan abstrak. Pada semua tahap pengembangan, namun, anak-

anak perlu memahami lingkungan mereka memotivasi mereka untuk menyelidiki 

dan untuk membangun teori yang menjelaskan hal itu. 

Tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget sebagaimana dikutip 

oleh Arends (2012: 330) termuat pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1  Tahap-tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

Tahap 
Perkiraan 

Usia 
Kemampuan-kemampuan Utama 

Sensorimotor 0 – 2 tahun Terbentuknya “kepermanenan 

objek” dan kemajuan gradual dan 

perilaku refleksif ke perilaku yang 

mengarah kepada tujuan. 

Praoperasional 2 – 7 tahun Perkembangan kemampuan 

menggunakan simbol-simbol untuk 

menyatakan objek-objek dunia. 

Pemikiran masih egosentris dan 

sentrasi. 

Operasional 

Konkret 

7 – 11 tahun Perbaikan dalam kemampuan untuk 

berpikir logis. Kemampuan-

kemampuan baru termasuk 

penggunaan operasioperasi yang 

dapat-balik. Pemikiran tidak lagi 

sentrasi tetapi desentrasi dan 

pemecahan masalah tidak begitu 

dibatasi oleh keegosentrisan. 

Operasional 11 – 15 

tahun/dewasa 

Pemikiran abstrak dan murni 

simbolis mungkin dilakukan. 

Masalah-masalah dapat dipecahkan 

melalui penggunaan eksperimentasi 

sistematis. 
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Dengan demikian penelitian ini memiliki keterkaitan dengan teori Piaget 

yaitu belajar aktif melalui kemampuan siswa menemukan sendiri, belajar lewat 

interaksi sosial melalui diskusi kelompok, dan pembelajaran dengan pengalaman 

sendiri yang akan membentuk pembelajaran yang bermakna. Pemahaman teori ini 

mendukung pembelajaran matematika dengan model resource based learning 

dimana siswa bekerja dan berdiskusi dalam kelompok yang terdiri dari beberapa 

orang dengan menyelesaikan permasalahan nyata untuk memperoleh pengetahuan.  

2.1.4.3 Teori Belajar David Ausubel 

Inti dari teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna. Menurut 

Dahar sebagaimana dikutip oleh Trianto (2007: 25), belajar bermakna merupakan 

suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang 

terdapat dalam struktur kognitif siswa. Faktor yang paling penting yang 

mempengaruhi belajar ialah apa yang telah diketahui siswa. Dengan demikian agar 

terjadi belajar bermakna, konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan 

konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. 

Menurut Trianto (2007: 26), berdasarkan teori ausubel, dalam membantu 

siswa menanamkan pengetahuan baru dari suatu materi, sangat diperlukan konsep-

konsep awal yang sudah dimiliki siswa yang berkaitan dengan konsep yang akan 

dipelajari. Jika dikaitkan dengan model pembelajaran berdasarkan masalah, di 

mana siswa mampu mengerjakan permasalahan yang autentik sangat memerlukan 

konsep awal yang sudah dimiliki siswa sebelumnya untuk suatu penyelesaian nyata 

dari permasalahan yang nyata. 
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Berdasarkan uraian diatas, didapatkan bahwa kaitan teori belajar Ausubel 

dengan model pembelajaran resource based learning adalah siswa dapat 

menggunakan keterkaitan antara konsep-konsep yang telah dimilikinya dengan 

konsep baru atau informasi baru yang didapatkan dalam meyelesaikan 

permasalahan. 

2.1.4.4 Teori Belajar Vygotsky 

Menurut Vygotsky sebagaimana dikutip oleh Yvon (2013: 35), menyatakan 

bahwa guru sengaja membawa dan mengajarkan bekerja sama siswa dengan 

lingkungan sosial dan keinginan siswa dan kesiapan untuk bertindak bersama-sama 

dengan guru. Kolaboratif antara guru dan siswa merupakan faktor pembangunan. 

Seperti interpretasi Vygotsky sangat dekat dengan pendekatan sosial budaya. 

Menurut Arends (2012:147), teori Vygotsky berpendapat  “that human activity 

takes place in cultural settings and that these settings influence greatly what we do 

and think”. Aktivitas manusia berlangsung dalam pengaturan budaya dan 

pengaturan ini sangat mempengaruhi kegiatan yang kita lakukan dan pikiran yang 

sedang kita pikirkan. 

Menurut Arends (2012: 475), Vygotsky percaya bahwa belajar yang terjadi 

melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya dan bagian dari pekerjaan 

guru adalah untuk menerapkan tantangan yang tepat dan bantuan untuk 

menggerakkan siswa untuk maju dalam zone of proximal development (ZPD) 

mereka. Menurut Vygotsky sebagaimana dikutip oleh Trianto (2010: 76), 

pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang 

belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan 
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(zone of proximal development). Hal tersebut dipertegas oleh Slavin sebagaimana 

dikutip oleh Trianto (2010: 76), mengenai zone of proximal development yaitu 

perkembangan sedikit di atas perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakin 

bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan 

atau kerjasama antar individu, sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap 

ke dalam individu tersebut. Sedangkan menurut Vygotsky sebagaimana dikutip 

oleh Yvon (2013: 35), ZPD adalah ruang sosial di mana tindakan guru dan rekan-

rekan ditafsirkan sebagai suatu kegiatan berbagi yang memandu penemuan anak 

dari objek pengetahuan. 

Berdasarkan uraian di atas, didapatkan bahwa kaitan model resource based 

learning (RBL) dengan teori belajar Vygotsky adalah siswa dapat melakukan 

penemuan terbimbing melalui kerjasama dalam kelompok dan dari lingkungan 

sekitarnya. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat berinteraksi dengan siswa 

lain untuk menangani tugas-tugas yang diberikan sehingga mereka dapat 

mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. 

2.1.5 Gaya Belajar 

Bire (2014: 169), “gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki oleh 

individu dalam menyerap, mengatur dan mengolah informasi yang diterima”. Para 

ahli mendefinisikan gaya belajar dalam berbagai cara karena mereka membuat 

penilaian mereka orientasi yang berbeda. Karena itu, gaya belajar memiliki definisi 

dan klasifikasi yang berbeda. Hampir sama yang dikemukakan oleh Bire, Deporter 

& Hernacki (2015: 110), menyebutkan bahwa gaya belajar merupakan kombinasi 

dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. 
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Akan tetapi menurut Hasrul (2009: 1), gaya belajar bukan hanya berupa aspek 

ketika menghadapi informasi, melihat, mendengar, menulis dan berkata tetapi juga 

aspek pemprosesan informasi sekunsial, analitik, global atau lingkungan belajar 

(diserap secara abstrak dan konkret). Sedangkan menurut Kolb dan Mumford 

sebagaimana dikutip oleh Abidin (2011: 144), menggambarkan gaya belajar 

sebagai cara yang disukai individu atau kebiasaan pengolahan dan transformasi 

pengetahuan. 

Muosa (2014: 20), pemahaman tentang gaya belajar dapat dimanfaatkan guru 

atau pendidik dalam memaksimalkan hasil belajar siswa dan mendukung 

pembelajaran yang efektif dengan menggunakan metode pengajaran dengan 

berbagai gaya belajar. Jika siswa mengetahui gaya belajar yang dimilikinya maka 

proses belajar di dalam kelas akan lebih optimal. Hal ini sesuai dengan yang 

dijelaskan oleh Ozbas (2013, ), gaya belajar tidak hanya menciptakan kesadaran 

bagi siswa, tetapi juga dapat digunakan untuk memberitahu mereka tentang 

kekuatan dan kelemahan mereka. Oleh karena itu sebagai seorang pendidik, guru 

seharusnya bisa mengetahui gaya belajar siswanya. Dengan mengetahui gaya 

belajar siswa, guru akan mudah dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.   

Cassidy sebagaimana dikutip oleh Moussa (2014: 20), ada tiga konsep utama 

yang membentuk kerangka gaya belajar: (1) pengolahan informasi; (2) preferensi 

instruksional; dan (3) strategi pembelajaran. Seperti yang dijelaskan oleh Cassidy, 

pengolahan informasi adalah kemampuan intelektual seseorang untuk memahami 

proses informasi. Preferensi pembelajaran digambarkan sebagai lingkungan belajar 

yang lebih disukai untuk individu, namun, sulit untuk mengukur preferensi.  
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Para ahli menggolongkan gaya belajar berbeda-beda. Menurut Kolb 

sebagaimana dikutip oleh Ozbas (2013: 53), menyatakan bahwa gaya belajar ada 

empat gaya belajar yaitu accommodator, diverger, converger dan assimilator. 

Fellder sebagaimana dikutip oleh Ozbas (2013: 53), juga menyatakan juga ada 

empat gaya belajar yaitu skala aktif-reflektif, skala intuitif penginderaan, skala 

visual/verbal dan skala sekuensial/global. Deporter & Hernaki (20015:112), 

menyatakan bahwa terdapat tiga jenis gaya belajar yaitu gaya belajar visual, gaya 

belajar auditorial dan gaya belajar kinestetik yang sering disingkat dengan (V-A-

K).  

Berdasarkan uraian di atas, pemahaman akan gaya belajar dapat digunakan 

seorang pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Ketika seorang guru dapat 

mengetahui gaya belajar dari masing-masing siswanya saat pembelajaran, guru 

akan lebih mudah dalam memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran. Hal 

ini dikarenakan guru akan lebih mengerti dan memahami cara siswa dalam 

menerima, dan mengolah pembelajaran. Sehingga diharapkan siswa akan lebih 

mudah dan bisa dalam melaksanakan pembelajaran serta dapat mengolah informasi 

yang diberikan oleh guru secara maksimal. 

Gaya belajar yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah V-A-K dari 

Deporter & Hernaki. Pada penelitian ini , untuk mengetahui gaya belajar siswa guru 

melakukan penggolongan gaya belajar. Penggolongan belajar disini menggunakan 

angket gaya belajar, dimana siswa diminta untuk mengisi angket gaya belajar 

tersebut. Pada angket gaya belajar tersebut berisi tentang pernyataan perilaku yang 

sering dilakukan oleh siswa. Dimana setiap pernyataan tersebut mengarah pada 
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masing-masing gaya belajar. Misalnya pernyataan tersebut “Saya membaca 

dengan....” dan siswa diminta memilih pernyataan “menggerakkan bibir saat 

membaca”, “menggunakan jari sebagai penunjuk”, dan “tenang, cepat, dan 

teratutr”. Jika siswa memilih pernyataan pertama maka siswa lebih condong pada 

gaya belajar auditorial, jika pernyataan kedua maka condong pada gaya belajar 

kinestetik, dan jika memilih pernyataan ketiga maka dia lebih condong ke gaya 

belajar visual. Pada setiap butir angket gaya belajar tidak selalu pernyataan gaya 

belajar auditorial pada poin pertama, gaya belajar kinestetik pada poin kedua dan 

gaya belajar auditorial pada poin ketiga, akan tetapi peneliti membuat pernyataan 

masing-masing gaya belajar tersebut berubah-ubah. Hal ini dimaksutkan agar siswa 

tidak dapat menebak dengan mudah hasil penggolongan tersebut.  

Agar lebih mengetahui tentang masing-masing gaya belajar berikut 

pembahasan tentang tiga gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. 

2.1.5.1 Gaya Belajar Visual 

Ozbas (2013: 53) menyatakan bahwa seorang siswa yang mempunyai gaya 

belajar visual biasanya lebih memilih alat bantu berupa foto, gambar atau tabel. 

Mereka bergantung pada instruktur atau isyarat nonverbal fasilitator seperti bahasa 

tubuh untuk membantu pemahamannya. Menurut Gilakjani (2012:105), kadang-

kadang siswa dengan gaya belajar visual lebih menyukai duduk di depan kelas. 

Mereka juga mencatat deskriptif materi yang disajikan. 

Moussa (2014: 21), pelajar visual lebih memilih mode sensorik visual untuk 

memahami lingkungan mereka. Serta diasumsikan belajar terbaik dengan 

rangsangan visual seperti gambar, grafik, peta, atau gambar, dan slide. Mereka 
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melihat informasi terbaik melalui penggambaran. Menurut Dunn sebagaimana 

dikutip oleh Moussa (2014: 21), dari teori gaya belajar, pembelajar visual harus 

melihat, memperhatikan dan menulis dalam rangka untuk mendapatkan 

pemahaman dan penguasaan yang baik.  

De Porter & Hernaki (2015: 112), ciri-ciri orang yang mempunyai gaya 

belajar visual sebagai berikut.  

(1) Rapi dan teratur.  

(2) Berbicara dengan cepat.  

(3) Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik.  

(4) Mementingkan penampilan, baik dalam pakaian maupun presentasi.  

(5) Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam 

pikirannya.  

(6) Mengingat dengan asosiasi visual.  

(7) Biasannya tidak terganggu denga keributan.  

(8) Mempunyai masalah untuk mengingat intruksi verbal kecuali jika ditulis, 

dan sering kali minta bantuan orang untuk mengulanginya.  

(9) Lebih suka membacakan dari pada dibacakan.  

(10) Membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh dan bersikap 

waspada sebelum secara mental merasa pasti tentang suatu masalah atau 

proyek.  

(11) Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain.  

(12) Lebih suka seni daripada musik.  
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(13) Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi tidak pandai 

memilih kata-kata.  

(14) Kadang-kadang kehilangan konsentrasi ketika mereka ingin memperhatikan.  

(15) Teliti terhadap detail.  

(16) Pembaca cepat dan tekun.  

(17) Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan dalam rapat.  

(18) Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban yang singkat ya atau tidak.  

(19) Lebih suka melakukan demontrasi daripada berpidato.  

Berdasarkan uraian diatas dalam menggolongkan gaya belajar visual angket 

gaya belajar didasarkan pada ciri-ciri gaya belajar visual. Ciri-ciri gaya belajar 

visual yang digunakan adalah nomor 1-14 sedangkan nomor 15-19 tidak digunakan. 

2.1.5.2 Gaya Belajara Auditorial 

Gilakjani (2012: 106), orang dengan gaya belajar auditorial lebih suka 

menemukan informasi dengan mendengarkan dan menafsirkan informasi dengan 

cara memperhatikan nada, penekanan dan kecepatan. Mereka mendapatkan 

pengetahuan dari cara membaca dengan keras saat di kelas dan mungkin tidak 

memahami informasi yang ditulis. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh 

Mills sebagaimana dikutip oleh Ozbas (2013: 54), bahwa siswa dengan gaya belajar 

auditorial lebih cenderung memilih bahasa lisan dan tertulis. Menurut Moussa 

(2014: 21), hal ini dikarenakan mereka mendapatkan keuntungan dari rangsangan 

yang diucapkan dan pendengar yang sangat baik. 

Menurut De Porter & Hernaki (20015, 118), ciri-ciri orang yang mempunyai 

gaya belajar auditoriall sebagai berikut.  
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(1) Berbicara kepada dirinya sendiri saat bekerja.  

(2) Mudah terganggu keributan.  

(3) Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika 

membaca.  

(4) Senang membaca dengan keras dan mendengarkan.  

(5) Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara. 

(6) Bebicara dalam irama yang terpola.  

(7) Biasanya fasih dalam berbicara.  

(8) Lebih suka musik daripada seni.  

(9) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan 

daripada dilihat.  

(10) Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar.  

(11) Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. 

(12) Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik.  

(13) Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat visualisasi, 

seperti memotong bagian-bagian sehingga sesuai satu sama lain.  

(14) Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. 

Berdasarkan uraian diatas dalam menggolongkan gaya belajar auditorial 

angket gaya belajar didasarkan pada ciri-ciri gaya belajar auditorial. Ciri-ciri yang 

digunakan adalah nomor 1-13 sedangkan nomor 14-15 tidak digunakan. 

2.1.5.3 Gaya Belajar Kinestetik 

Gilakjani (2012: 106), siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik 

biasanya belajar dengan aktif.  Mereka juga lebih suka berinteraksi dengan dunia 
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fisik. Menurut DePorter & Hernaki (2015: 113), siswa mempelajari informasi baru 

dengan bergerak atau berjalan ketika berpikir, banyak menggerakan anggota tubuh 

ketika berbicara. Menurut Moussa (2014: 21) siswa dengan gaya belajar kinestetik 

biasanya tidak peduli dengan presentasi visual atau auditorial dan tidak dapat 

merespon informasi secara efektif bila disajikan informasi dalam bentuk visual atau 

auditorial. Menurut Dunn sebagaimana dikutip oleh Moussa (2014: 21), siswa 

dengan gaya belajar kinestetik akan dapat belajar secara efektif jika mereka dapat 

terlibat aktif dalam pembelajaran. 

DePorter & Hernaki (2015: 118), siswa dengan gaya belajar kinestetik 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

(1) Berbicara dengan perlahan.  

(2) Menanggapi perhatian fisik.  

(3) Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak.  

(4) Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar.  

(5) Belajar melalui manipulasi dan praktek.  

(6) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat.  

(7) Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca.  

(8) Banyak menggunakan isyarat tubuh.  

(9) Tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama.  

(10) Tidak dapat mengingat geografi, kecuali jika mereka memang telah pernah 

berada di tempat itu.  

(11) Menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot dengan mencerminkan 

aksi dengan gerakan tubuh saat membaca.  
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(12) Ingin melakukan segala sesuatu.  

(13) Menyukai permainan yang menyibukkan.  

(14) Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka.  

(15) Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang.  

Berdasarkan uraian diatas, untuk menggolongkan siswa dalam gaya belajar 

kinestetik angket gaya belajar didasarkan pada ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. 

Namun untuk gaya belajar kinestetik yang digunakan untuk membuat angket hanya 

beberapa saja yaitu dari nomor 1-13 sedangkan nomor 14-15 tidak digunakan. 

2.1.6 Materi Penelitian 

Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah materi kubus dan 

balok. Materi tersebut di dalam Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) 

terdapat di kelas VIII semester II pada bab ketiga. Berikut sajian materi tentang 

kubus dan balok. 

2.1.6.1 Kubus  

2.1.6.1.1. Luas Permukaan Kubus 

Misalkan, kamu ingin membuat kotak makanan berbentuk kubus dari sehelai 

karton. Jika kotak makanan yang diinginkan memiliki panjang rusuk 8 cm, berapa 

luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kotak makanan tersebut? Masalah ini 

dapat diselesaikan dengan cara menghitung luas permukaan suatu kubus.Coba 

kamu perhatikan gambar 2.1 berikut ini. 
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Dari Gambar 2.1 dan 2.2 terlihat suatu kubus beserta jaring-jaringnya. Untuk 

mencari luas permukaan kubus, berarti sama saja dengan menghitung luas jaring-

jaring kubus tersebut. Oleh karena jaring-jaring kubus merupakan 6 buah persegi 

yang sama dan kongruen maka 

luas permukaan kubus = luas jaring-jaring kubus  

L = 6 × s × s 

L = 6 × s2 

L = 6s2 

Jadi, luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

 

2.1.6.1.2. Volume Kubus 

Misalkan, sebuah bak mandi yang berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 

1,2 m. Jika bak tersebut diisi penuh dengan air, berapakah volume air yang dapat 

ditampung? Untuk mencari solusi permasalahan ini, kamu hanya perlu menghitung 

volume bak mandi tersebut. Bagaimana mencari volume kubus? Untuk 

menjawabnya, coba kamu perhatikan gambar 2.3 

 

 

Gambar 2.2 

Jaring – jaring Kubus 

g 

Gambar 2.1 

Kubus 

Luas permukaan kubus = 6s2 
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Gambar 2.3 menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. 

Kubus pada gambar 2.3 (a) merupakan kubus satuan. Untuk membuat kubus satuan 

pada gambar 2.3 (b), diperlukan 2 × 2 × 2 = 8 kubus satuan, sedangkan untuk 

membuat kubus pada gambar 2.3 (c), diperlukan 3 × 3 × 3 = 27 kubus satuan. 

Berdasarkan hal tersebut, volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara 

mengalikan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali.  

Sehingga volume kubus  = panjang rusuk × panjang rusuk × panjang rusuk  

= s × s × s 

= s3 

Jadi, volume kubus dapat dinyatakan sebagai berikut. 

dengan s merupakan panjang rusuk kubus. 

 

 

 

 

Volume kubus = s3  

 

Gambar 2.3 Kubus dengan ukuran berbeda 

(a)  (b)  (c) 
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2.1.6.2 Balok 

2.1.6.2.1. Luas Permukaan Balok 

Cara menghitung luas permukaan balok sama dengan cara menghitung luas 

permukaan kubus, yaitu dengan menghitung semua luas jaring-jaringnya.  Coba 

kamu perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

Misalkan, rusuk-rusuk pada balok diberi nama p (panjang), l (lebar), dan t 

(tinggi) seperti pada gambar .Dengan demikian, luas permukaan balok tersebut 

adalah sebagai berikut. 

luas permukaan balok = luas persegipanjang 1 + luas persegipanjang 2 +  

 luas persegipanjang 3 + luas persegipanjang 4 + 

 luas persegipanjang 5 + luas persegipanjang 6 

 = (p × l) + (p × t) + (l × t) + (p × l) + (l × t) + (p × t) 

 = (p × l) + (p × l) + (l × t) + (l × t) + (p × t) + (p × t) 

 = 2 (p × l) + 2(l × t) + 2(p × t) 

 = 2 ((p × l) + (l× t) + (p × t) 

 = 2 (pl+ lt + pt) 

 Jadi, luas permukaan balok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.  

 

Gambar 2.4 Balok 

Gambar 2.5 

Jaring-jaring Balok 

Luas permukaan balok = 2(pl + lt + pt) 
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2.1.6.2.2. Volume Balok 

Proses penurunan rumus balok memiliki cara yang sama seperti pada kubus. 

Caranya adalah dengan menentukan satu balok satuan yang dijadikan acuan untuk 

balok yang lain. Proses ini digambarkan pada gambar 2.25. Coba cermati dengan 

saksama. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 menunjukkan pembentukan berbagai balok dari balok satuan. 

gambar 2.6 (a) adalah balok satuan. Untuk membuat balok seperti pada gambar 2.6 

(b) , diperlukan 2 × 1 × 2 = 4 balok satuan, sedangkan untuk membuat balok seperti 

pada gambar 2.6 (c) diperlukan 2 × 2 × 3 = 12 balok satuan. Hal ini menunjukan 

bahwa volume suatu balok diperoleh dengan cara mengalikan ukuran panjang, 

lebar, dan tinggi balok tersebut.  

Volume balok  = panjang × lebar × tinggi 

 = p× l× t 

Jadi volume balok dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 

Volume balok = p× l× t  

Gambar 2.6 Balok dengan ukuran berbeda  
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2.2 Penelitian yang Relevan 

Model pembelajaran resource based learning dinilai mampu 

menumbuhkankan kemampuan komunikasi siswa. Hal itu dapat dilihat dari 

penelitian yang dilakukan oleh Aliyah (2013: 10), yang menyatakan bahwa 

penerapan model resource based learning efektif terhadap kemampuan pemecahan 

masalah siswa. Jika kemampuan pemecahan masalah siswa meningkat dapat 

diartikan bahwa komunikasi matematis siswa semakin membaik atau mengalami 

peningkatan pula. 

Selain menggunakan model pembelajaran, guru tentunya perlu  mengetahui 

gaya belajar siswa untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siwa. Saat 

guru mengetahui gaya belajar siswa, mereka juga dapat mendorong dan memotivasi 

siswa dalam belajar. Gaya belajar yang dimaksud adalah, gaya belajar yang 

dikategorikan menjadi tiga gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar 

auditorial dan gaya belajar kinestetik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari 

(2014: 11), yang menyatakan bahwa siswa dengan gaya belajar visual akan 

memiliki prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa dengan gaya belajar 

kinestetik, tetapi lebih baik dari siswa dengan gaya belajar auditorial. Dan siswa 

dengan gaya belajar auditorial akan memiliki prestasi belajar matematika yang 

lebih baik dibandingkan siswa dengan gaya belajar kinestetik. Pada penelitian ini 

yang dilakukan adalah untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa 

ditinjau dari gaya belajar pada model pembelajaran resource based learning. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Tujuan pembelajaran matematika salah satunya adalah agar kemampuan 

siswa dapat berkembang dengan baik. Salah satu hal yang dapat menunjukkan 

kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika adalah komunikasi matematis. 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan suatu cara seorang siswa dalam 

menyampaikan gagasan atau ide-ide matematis mereka sebagai pesan yang harus 

disampaikan dari pembelajaran matematika yang telah dilaluinya.  

Pemahaman guru terhadap siswa sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Diantaranya guru harus mengetahui gaya 

belajar siswa. Jika seorang guru mengetahui gaya belajar siswa maka mereka dapat 

mengarahkan dan membantu siswa dalam pembelajaran secara maksimal. Menurut 

Mousa (2014: 19) gaya belajar telah terbukti memberikan peran penting dalam 

proses pembelajaran. Menurut hasrul (2009: 2) jika siswa dapat memaksimalkan 

gaya belajarnya dengan baik maka prestasi yang diperolehnya juga akan maksimal. 

Hal ini dapat diartikan bahwa jika seorang guru dapat membantu siswa dalam 

memaksimalkan gaya belajar mereka, maka kemampuan komunikasi matematis 

siswa akan menjadi maksimal. 

Pemilihan model pembelajaran yang sesuai juga dapat mempengaruhi kualitas 

belajar siswa. Model pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan 

komunikasi matesatis siswa adalah model pembelajaran dimana siswa dapat terlibat 

aktif dalam pembelajaran yang berlangsung seperti melibatkan siswa berdiskusi 

secara berkelompok dan membebaskan siswa dalam mendapatkan sumber belajar 

sendiri. Salah satu model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kelompok 
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dan membebaskan siswa dalam mendapatkan sumber belajar sendiri yaitu model 

resource based learning (RBL).  

Model resource based learning juga sesuai dengan teori konstruktivisme, 

dimana dalam teori konstruktivisme siswa dilatih untuk dapat menemukan 

informasi sendiri melalui sumber-sumber belajar yang ada. Tidak hanya itu model 

pembelajaran resource based learning juga sesuai dengan teori Piaget, hal ini 

dikarenakan siswa dapat belajar dengan aktif melalui kemampuan yang dimilikinya 

untuk menentukan sendiri sumber belajarnya, belajar melalui interaksi sosial dalam 

diskusi kelompok, dan pembelajaran dari pengalamannya sendiri yang akan 

membentuk pembelajaran bermakna. Selain itu model pembelajaran ini juga sesuai 

dengan teori Vygotsky, karena siswa dapat melakukan penemuan terbimbing 

melalui kerjasama dalam kelompok dan dari lingkungan sekitarnya sehingga 

mereka dapat mengkomunikasikan dengan baik apa yang telah mereka pelajari. 

 

2.4 Hipotesis penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini 

adalah “Kemampuan komunikasi matematis siswa pada model pembelajaran 

resource based learning pada materi geometri kelas VIII dapat mencapai 

ketuntasan yang ditentukan”. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah mixed metod atau yang lebih 

akrab dikenal dengan metode kombinasi. Metode penelitian kombinasi 

menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, 

karena peneliti ini memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat 

pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono 

(2013: 404), metode penelitian kombinasi merupakan suatu metode penelitian yang 

mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode 

kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, 

sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif. 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain squential explanatory 

(urutan pembuktian). Menurut Sugiyono (2013: 415), metode kombinasi desain 

squential explanatory adalah metode penelitian yang menggabungkan metode 

penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan dengan tahap pertama 

melakukan penelitian dengan metode kuantitatif dan pada tahap ke dua dilakukan 

dengan metode kualitatif. Pada dasarnya penelitian kombinasi ini dilakukan untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian kuantitatif dan rumusan masalah kualitatif 

yang berbeda, tetapi saling melengkapi. 

 



48 
 

 
 

Langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Menentukan fokus penelitian, yakni analisis kemampuan komunikasi 

matematis melalui pembelajaran model resource based learning ditinjau dari 

gaya belajar siswa kelas VIII-E pada materi kubus dan  balok. 

2. Peneliti melakukan penggolongan gaya belajar dengan meminta siswa 

mengisi angket gaya belajar yang telah disiapkan, selanjutnya diperoleh 

penggolongan siswa dengan gaya belajar visual, auditoria, dan kinestetik. 

3. Peneliti melakukan pembelajaran materi kubus dan balok melalui 

pembelajaran model resource based learning. 

4. Peneliti memberikan tes kemampuan komunikasi matematis kepada siswa 

pada materi kubus dan balok. 

5. Peneliti menuliskan hasil penggolongan gaya belajar berupa skor dan tes 

kemampuan komunikasi matematis ke dalam bentuk tulisan dan kemudian 

melakukan uji ketuntasan pada hasil tes kemampuan komunikasi matematis. 

6. Peneliti menentukan subjek penelitian, yakni 6 siswa kelas VIII-E SMP 1 

Jekulo yang terbagi dalam tiap gaya belajar. Penentuan subjek berdasarkan 

skor gaya belajar tertinggi untuk tiap gaya belajar dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. 

7. Peneliti melakukan wawancara kemampuan komunikasi matematis ditinjau 

dari gaya belajar 6 subjek penelitian. 

8. Peneliti membandingkan data hasil tertulis subjek penelitian dengan data 

hasil wawancara dan kemudian melakukan analisis.
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9. Peneliti menarik simpulan dari penelitian dan memberikan saran berdasarkan 

hasil penelitian. 

Skema penelitian yang dilakukan peneli dalam penelitian ini disajikan dalam 

Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil wawancara 

Hasil penggolongan 

gaya belajar 

Penggolongan gaya 

belajar 

Pengisian angket 

gaya belajar 

Kemampuan komunikasi matematis siswa 

SMP 1 Jekulo belum optimal 

Pembelajaran matematika dengan model 

RBL untuk merangsang kemampuan 

komunikasi matematis 

Tes kemampuan 

komunikasi matematis 

Hasil TKKM 

Uji ketuntasan 

Wawancara siswa dengan nilai 

TKKM tertinggi berdasarkan 

penggolongan gaya belajar 

Hasil TKKM mencapai 

KKM yang ditentukan 

Analisis hasil TKKM 

dan wawancara 

Kemampuan komunikasi matematis 

dengan model pembelajaran RBL 

mencapai KKM 

Terdiskripsinya kemampuan 

komunikasi matematis jika ditinjau 

dari gaya belajar 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 
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3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP 1 Jekulo Kudus yang beralamatkan di Jl.Raya 

Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, Kode Pos 59382, Telp. (0291) 436395. Kurikulum 

yang digunakan di SMP 1 Jekulo adalah KTSP, sehingga dalam pembelajaran 

matematika pada kelas VIII terdiri dari 5 jam pelajaran setiap minggunya. 

3.2.2 Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan populasi kelas VIII SMP 1 Jekulo Kudus dan 

menggunakan kelas VIII-E sebagai kelas sampel. Jumlah siswa dalam kelas VIII-E 

adalah 36 siswa yang terdiri dari  siswa perempuan dan siswa laki-laki.  

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu 

dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Menurut Sugiyono (2010: 301), 

cara pemilihan subjek penelitian yaitu peneliti akan memilih orang-orang tertentu 

yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan tidak ada 

ketentuan banyaknya subjek yang diambil. Pertimbangan dalam menentukan subjek 

penelitian didasarkan pada skor tertinggi dari masing-masing gaya belajar, dan 

keaktifan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Tidak hanya itu peneliti juga 

mempertimbangkan keunikan jawaban siswa pada tes kemampuan komunikasi 

matematis. Subjek yang dipilih merupakan siswa yang dapat menyampaikan jalan 

pikirannya secara tertulis maupun lisan. penyampaian jalan pikiran secara tertulis 

disini yang dimaksud adalah subjek dapat menyelesaikan soal tes kemampuan 

komunikasi matematis. Sedangkan penyampaian jalan pikiran secara lisan ini 
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dilakukan saat kegiatan wawancara setelah melakukan tes kemampuan komunikasi 

matematis.  

Sedangkan banyak subjek yang diambil didasarkan menurut Moleong (2012), 

yaitu pada penelitian kualitatif banyaknya subjek yang diambil adalah 20% dari 

suatu kelompok. Pada penelitian ini kelompok yang dimaksut adalah golongan tiap 

gaya belajar. Pada penelitian ini banyak siswa dengan gaya belajar visual 10 orang, 

maka subjek yang diambil adalah 20% dari 10 yaitu didapat 2 subjek dengan gaya 

belajar visual. Banyak siswa dengan gaya belajar auditorial 14 siswa, maka subjek 

yang diambil adalah 20% dari 14 yaitu didapat 2,8 sehingga subjek untuk gaya 

belajar auditorial sebanyak 2 orang. Sedangkan banyak siswa dengan gaya belajar 

kinestetik 11 orang, maka subjek yang diambil adalah 20% dari 11 yaitu 2,2 

sehingga subjek untuk gaya belajar kinestetik sebanyak 2 orang.  

Berdasarkan penjelasan di atas pada penelitian ini diperoleh 6 subjek yang 

terbagi menjadi 2 subjek untuk tiap gaya belajar. Subjek-subjek tersebut diberi 

nama untuk subjek gaya belajar visual 1 (V-1), untuk subjek gaya belajar visual 2 

(V-2). Sedangkan untuk subjek gaya belajar auditorial 1 (A-1), untuk subjek gaya 

belajar 2 (V-2). Kemudian untuk subjek gaya belajar kinestetik 1 (K-1), dan untuk 

subjek gaya belajar kinestetik 2 (K-2). 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipilih peneliti dalam penelitian ini untuk 

data kualitatif yaitu menggunakan observasi partisipatif, wawancara, dan 

dokumentasi. Sedangkan untuk pengumpulan data kuantitatif yaitu dengan 

menggunakan tes kemampuan komunikasi matematis. 
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3.3.1 Observasi Partisipatif 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap tingkah laku dan aktifitas 

siswa. Menurut Sugiyono (2010: 310), dalam observasi partisipasif peneliti terlibat 

dengan kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber 

data penelitian. Peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai guru yang melakukan 

pengajaran serta melakukan observasi mengenai kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Observasi dilakukan dengan cara mengamati, mengadakan 

pertimbangann kemudian melakukan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat 

yang selanjutnya akan dianalisis. Metode observasi juga digunakan  pengamat 

untuk mengamati jalannya pembelajaran. Pengamat dalam penelitian adalah guru 

matematika kelas VIII SMP 1 Jekulo Kudus dan dosen pembimbing. 

3.3.2 Wawancara  

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data 

mengenai kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari gaya belajar. 

Menurut Moleong (2010: 186), teknik wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan. Menurut Sugiyono (2010: 317), metode wawancara 

adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.  
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Susan Stainback sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2013: 318), 

menyatakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal 

yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan 

fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Jadi 

dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam mengintrepretasikan kegiatan pembelajaran dengan gaya belajar 

mereka masing-masing. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur di 

mana peneliti dibantu dengan instrumen pedoman wawancara yang dapat dilihat pada 

lampiran 31. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kemampuan komunikasi 

matematis siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. 

Hasil wawancara yang didapatkan juga digunakan untuk mengecek kredibilitas data 

observasi, apakah apa yang dilakukan oleh subjek penelitian yang diperoleh melalui 

hasil observasi dan tes kemampuan komunikasi matematis cocok dengan jawaban 

tes subjek penelitian. 

3.3.3 Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tes yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan 

komunikasi matematis. Tes tersebut diberikan kepada subjek penelitian untuk 

mengetahui apakah kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran resource based learning mencapai ketuntasan yang telah 

ditentukan, selanin itu juga digunakan untuk mengetahui kemampuan komunikasi 

matematis siswa ditinjau dari gaya belajar. Tes ini terdiri atas butir-butir soal uraian 

pada materi kubus dan balok.  
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3.3.4 Dokumentasi 

Dokumentasi  yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data-data tertulis atau gambar tentang daftar nama siswa, jumlah 

siswa, foto kegiatan siswa dan data lain yang akan digunakan untuk kepentingan 

penelitian. Pada penelitian ini dokumen yang digunakan hasil angket gaya belajar, 

hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa dan foto-foto selama penelitian 

berlangsung. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Kualitas instrumen penelitian pada penelitian kuantitatif berkenaan dengan 

validitas, reliabelitas instrumen  dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan 

ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen dalam 

penelitian kuantitatif dapat berupa tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, 

dan kuisioner. Sedangkan untuk penelitian kualitatif yang menjadi instrumennya 

atau alat penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Menurut sugiyono (2010: 305-

306), peneliti kualiatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti, lembar observasi gaya belajar siswa 

beserta rubiknya, soal tes kemampuankomunikasi matematis, dan pedoman 

wawancara. 
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3.4.1 Peneliti 

Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada grand tour question, tahap 

focused and selection, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat 

kesimpulan. Menurut Nasution sebagaimana dikuti oleh Sugiyono (2010: 224), 

peneliti sebagai instrument utama memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) peneliti 

sebagai alat yang peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan; 

(2) peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan; 

(3) tiap situasi merupakan keseluruhan; (4) suatu situasi yang melibatkan interaksi 

manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata; (5) peneliti sebagai 

instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh; (6) hanya manusia 

sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang 

dikumpulkan; (7) dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang 

menyimpang justru diperhatikan. 

3.4.2 Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran ini terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) terdapat pada lampiran 15, lampiran17, lampiran19 dan lampiran 21 , 

Lembar Kerja Siswa (LKS) terdapat pada lampiran 15.2, lampiran 17.2, lampiran 

19.2, dan lampiran 21.2, dan penggalan silabus terdapat pada lampiran 14, lampiran 

16, lampiran 18, dan lampiran 20. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

dirancang dengan memperhatikan langkah-langakah model pembelajaran resource 

based learning dan indikator kemampuan komunikasi matematis.  

Pembelajaran dilakukan secara langsung oleh peneliti sebagai sarana untuk 

mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa. Pembelajaran berlangsung 
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selama 4 kali pertemuan. Kompetensi dasar yang diambil adalah menghitung luas 

permukaan dan menghitung volume kubus, balok, prisma dan limas. Pada 

pembelajaran pertama akan disampaikan tentang konsep luas permukaan kubus dan 

balok, pembelajaran kedua tentang permasalahan sehari-hari terkait luas permukaan 

kubus dan balok, pembelajaran ketiga tentang konsep volume kubus dan balok, dan 

pembelajaran keempat tentang masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait volume 

kubus dan balok. 

3.4.3 Angket Penggolongan Gaya Belajar 

Instrumen penggolongan gaya belajar dalam penelitian ini berupa angket. 

Lembar angket ini bertujuan untuk memperoleh data gaya belajar siswa. Instrumen 

ini berdasarkan buku Quantum Learning karangan Deporter & Hernacki. Angket 

penggolongan gaya belajar akan diberikan pada siswa di awal pembelajaran. 

Menurut Gilakjani (2012: 109), ketika seorang guru tahu gaya belajar siswa lebih 

awal, mereka dapat membimbing siswa dalam mengambil tanggungjawab saat 

pembelajaran. Sehingga diharapkan guru dapat memberikan perlakuan yang sesuai 

dengan gaya belajar siswa saat pembelajaran, yang nantinya dapat membuat siswa 

memahami pembelajaran dan kemudian mereka mendapatkan hasil belajar yang 

maksimal. 

Angket ini terdiri dari 30 butir soal. Sebelum digunakan, angket 

penggolongan gaya belajar ini divalidasi oleh yang ahli dalam bidang tersebut, yaitu 

Ibu Fatma Kusuma Mahanani, S.Psi, M.Psi, Psi. Saran dan komentar dijadikan 

peneliti untuk memperbaiki instrumen penelitian agar menjadi lebih baik lagi. Hasil 

penilaian angket gaya belajar yang telah dibuat peneliti adalah instrument dapat 
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digunakan tetapi perlu sedikit revisi. Hasil validasi angket gaya belajar dimuat pada 

lampiran 6.  

Instrumen penggolongan gaya belajar ini berupa angket yang dapat dilihat 

pada Lampiran 4. Tiap butir pertanyaan terdiri dari tiga pilihan jawaban. Ketiga 

jawaban tersebut mewakili ciri-ciri dari salah satu gaya belajar. Tugas siswa dalam 

penggolongan gaya belajar ini adalah memilih salah satu dari tiga pilihan jawaban 

yang tersedia pada masing-masing butir pertanyan. Menurut Gilakjani (2012: 109), 

kriteria penskoran angket gaya belajar dapat dilakukan oleh peneliti sendiri. 

Berdasarkan hal tersebut kriterian penskoran angket gaya belajar seperti berikut. 

(1) Jika skor gaya belajar visual (V) merupakan skor tertinggi ( V>A dan V>K) 

maka siswa tersebut tergolong tipe gaya belajar visual. 

(2) Jika skor gaya belajar auditorial (A) merupakan skor tertinggi ( A>V dan A>K) 

maka siswa tersebut tergolong tipe gaya belajar visual. 

(3) Jika skor gaya belajar visual (K) merupakan skor tertinggi ( K>A dan K>A). 

3.4.4 Lembar Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Instrumen tes kemampuan komunikasi matematis digunakan dalam tes akhir. 

Tes akhir digunakan untuk melihat kemampuan komunikasi matematis apakah 

siswa yang diajar dengan model resource based learning mencapai standar 

ketuntasan yang telah ditetapkan atau tidak. 

Instrumen tes pada penelitian ini berupa soal tes kemampuan komunikasi 

matematis yang berbentuk uraian dapat dilihat pada lampiran 24. Tes bentuk uraian 

dipilih karena peneliti dapat melihat proses berpikir siswa, pemahaman siswa 

terhadap masalah, langkah-langkah pengerjaan, langkah-langkah komunikasi 
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matematis, serta ketelitian siswa. Indikator kemampuan komunikasi matematis 

yang dibuat peneliti dalam penelitian ini mengacu pada indikator dari Sumarmo dan 

NCTM (2000). 

Terlebih dahulu peneliti membuat kisi-kisi sebelum membuat soal tes 

kemampuan komunikasi matematis, kemudian kisi-kisi soal tes dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing dan guru matematika di sekolah untuk mengetahui 

validitas teoritik dari instrumen yang akan dibuat. Sebelum tes diujikan pada kelas 

penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji coba soal tes kepada kelas uji coba. Soal 

tes uji coba kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat pada lampiran 9. 

Setelah soal diuji coba di tentukan mana yang valid dan akan digunakan selanjutnya 

dilakukan revisi maka instrumen dapat diberikan kepada kelas penelitian. 

3.4.5 Pedoman Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini bersifat terstruktur untuk mengetahui 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Menurut Sugiyono (2010: 197), 

wawancara terstruktur yaitu wawancara dimana peneliti menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan 

datanya. Pengumpulan datanya hanya garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. Tujuan peneliti dalam menggunakan wawancara terstruktur yaitu agar 

subjek dapat mengemukakan pendapat dan ide-idenya dengan jawaban yang telah 

mereka tuliskan. pedomaan wawancara dapat dilihat pada lampiran 31. 
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3.5 Analisis Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan perlu dilakukan analisis instrumen terlebih 

dahulu untuk memastikan kualitas instrumen tersebut sehingga instrumen dapat 

benar-benar dijadikan sebagai alat ukur yang valid. Instrumen dalam penelitian ini 

berupa imstrumen tes yang meliputi soal tes kemampuan komunikasi matematis, 

dan untuk instrumen nontes berupa lembar observasi dan pedoman wawancara. 

Analisis instrumen yang akan digunakan untuk instrumen tes meliputi validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda, sedangkan untuk instrumen 

nontes hanya dilakukan validitas isi dan konstruk. 

3.5.1 Validitas 

Sugiyono (2013: 168), menyatakan bahwa suatu instrumen dikatakan valid 

jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Terdapat jenis-jenis validitas, antara lain, validitas permukaan, validitas isi, 

validitas empiris, validitas konstruk dan validitas faktor. Validitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah validitas isi, validitas konstruk, dan validitas empiris. 

3.5.1.1 Validitas Isi dan Konstruk 

Validitas isi sering digunakan dalam pengukuran hasil belajar. Tujuan 

utamanya untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi pelajaran yang 

telah disampaikan, dan perubahan-perubahan psikologis yang timbul pada diri 

siswa setelah melakukan proses pembelajaran tertentu. Menurut Sugiyono (2010: 

182),  pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi 

instrumen dengan materi yang telah diajarkan. Validitas konstruk berkenaan 

dengan pertanyaan sejauh mana suatu tes betul-betul dapat mengukur fungsi 
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psikologis yang merupakan diskripsi gaya belajar siswa yang diukur dengan tes 

yang berupa angket. 

Validitas isi dan konstruk dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mencocokkan materi tes dengan silabus dan kisi-kisi dan mencermati kembali 

substansi dari konsep yang akan diukur. Validitas isi dan konstruk dalam penelitian 

ini dilakukan oleh peneliti dengan dijamin penilaian ahli yang dalam hal ini adalah 

dosen pembimbing skripsi. Validitas isi dan konstruk dilakukan pada soal tes 

kemampuan komunikasi matematis, lembar observasi yang berupa angket 

penggolongan gaya belajar, dan pedoman wawancara. Validitas isi dan konstruk 

dilakukan oleh ahli yaitu dosen pembimbing selama melakukan bimbingan skripsi. 

3.5.1.2 Validitas Empiris 

Validitas empiris dilakukan dengan teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis validitas butir soal. Pada penelitian ini, untuk mengetahui validitas 

butir soal, digunakan rumus korelasi product moment, sebagai berikut (Arikunto, 

2012:87). 

  

     2222 








YYNXXN

YXXYN
rxy  

xyr  : koefisien korelasi antara X dan Y 

N : banyaknya subjek yang diteliti 

 X  : Jumlah skor tiap butir soal 

Y
 : Jumlah skor total 

2

 X  : Jumlah kuadrat skor butir soal 
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2

Y  : Jumlah kuadrat skor total 

Setelah diperoleh nilai  
xyr  selanjutnya dibandingkan dengan harga r pada 

tabel product moment dengan α = 5%. Jika 
tabelxy rr  maka butir soal tersebut valid. 

3.5.2 Reliabilitas  

Menurut Sugiyono (2013: 173), reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama. Suatu tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang maksimal. Menurut Arikunto (2012: 109), mengukur reliabilitas soal 

uraian dapat menggunakan rumus Alpha Cronbach. 
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Keterangan: 

11r  : reliabilitas yang dicari 

n  : banyaknya butir soal 
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b  : jumlah varian skor tiap-tiap butir 
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t  : varians total 
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Keterangan:  

 x  : jumlah item soal 

 2x  : jumlah kuadrat item soal 
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N  : banyak item 

 y  : jumlah skor soal 

 2y  : jumlah kuadrat skor soal 

Setelah mendapatkan 11r kemudian dikonsultasikan dengan harga 
tabelr  

dengan menggunakan taraf signifikan  = 5% dengan N banyaknya siswa yang 

diteliti, jika 
tabelrr 11

 maka item tes yang di ujicobakan dinyatakan bahwa 

instrumen tersebut reliabel. 

Hasil uji coba soal kemampuan komunikasi matematis pada kelas VIII-A 

dengan N = 35 diperoleh 5953011 ,r  , sehingga dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut dikatakan reliabel. 

3.5.3 Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Menurut Arikunto (2012: 223), indeks kesukaran atau juga disebut dengan 

difficulty index merupakan bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu 

soal. Butir soal dinyatakan mudah apabila butir soal tersebut tidak terlalu sukar dan 

tidak terlalu sulit. Menurut Arifin (2012: 147-148), untuk menghitung tingkat 

kesukaran butir soal yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan menggunakan rumus: 

siswajumlah 

soal  tiapsiswaskor jumlah 
rataRata   

2. Kemudian menghitung tingkat kesukaran dengan menggunakan rumus: 

soal  tiapmaksimumskor 

rataRata
kesukaranTingkat 
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3. Setelah mendapatkan tingkat kesukaran kemudian membandingkan dengan 

kriteria berikut. 

Tabel 3.1 Kriteria tingkat kesukaran butir soal 

Taraf Kesukaran (TK) Kriteria 
30,0000 TK,  

70,0300 TK,  

00,1700 TK,  

Soal Sukar  

Soal Sedang 

Soal Mudah 

Menafsirkan tingkat kesukaran dengan membandingkan koefisien tingkat 

kesukaran dengan kriteria diatas. Hasil penafsiran tingkat kesukaran soal uji coba 

kemampuan komunikasi matematis dari tujuh butir soal uraian, diperoleh tiga soal 

dengan kriteria mudah, yaitu soal nomor 2, 4, dan 5, tiga butir soal dengan kriteria 

sedang, yaitu soal nomor 1, 6 dan 7, serta satu butir soal dengan kriteria sukar, yaitu 

butir soal nomor 3. 

3.5.4 Daya Pembeda Butir Soal 

Menurut Arikunto (20012: 211), “daya beda soal adalah kemampuan suatu 

soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

siswa yang kurang pandai (berkemampuan rendah).” Dalam hal ini tidak ada siswa 

yang bodoh. Daya  pembeda  soal   uraian   diperoleh   melalui   perhitungan   

dengan menggunakan rumus: 

maks

MM
DP BA   

Keterangan: 

DP : daya pembeda soal uraian 

MA : rata-rata skor siswa pada kelompok atas 

MB : rata-rata skor siswa pada kelompok bawah 

Maks  : skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran 
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Menurut Arikunto (20012: 218) kriteria daya pembeda soal disajikan dalam 

Tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2  Kriteria Daya Pembeda 

Interval Dp Kriteria 

0D  Semua tidak baik (butir soal dihilangkan) 

2,00  D  

4,02,0  D  

Soal jelek 

Soal cukup 

7,04,0  D  Soal baik 

17,0  D  Soal baik sekali 

 

Berdasarkan analisis tes uji coba diperoleh satu butir soal dengan daya 

pembeda yang jelek, yaitu soal nomor 3, tiga butir soal dengan kriteria cukup yaitu 

nomor 2, 4, dan 5, serta tiga butir soal dengan kriteria baik yaitu nomor 1, 6 dan 7. 

Selengkapnya  perhitungan daya beda dapat dilihat pada lampiran 13. Butir soal 

nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 dapat diterima karena memiliki daya beda, sebagaimana 

diungkapkan oleh Zulaiha (2008: 28), “soal yang baik atau diterima bila memiliki 

daya pembeda soal di atas 0,25 karena soal tersebut dapat membedakan kelompok 

siswa yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah.” Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. 

3.5.5 Hasil Analisis Soal Uji Coba 

Berdasarkan analisis uji coba diperoleh satu soal dengan kriteria mudah yaitu 

soal nomor 1, empat soal dengan kriteria sedang yaitu soal nomor 2, 3, 4, dan 5, 

dan dua soal dengan kriteria sukar yaitu soal nomor 6 dan 7. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. Secara keseluruhan hasil analisis butir 

soal dapat dilihat pada Tabel 3.4. 
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Tabel 3.3 Hasil Analisis Soal Uji Coba 

No. 

Soal 
Validitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

1 Valid Sedang Baik Digunakan 

2 Valid Mudah Cukup Digunakan 

3 Tidak Valid Sukar Jelek 
Tidak 

digunakan 

4 Valid Mudah Cukup Digunakan 

5 Valid Mudah Cukup 
Tidak 

digunakan 

6 Valid Sedang Baik Digunakan 

7 Valid Sedang Baik Digunakan 

 

Dari ketujuh soal uji coba dipilih 5 soal yang digunakan sebagai soal tes 

kemampuan komunikasi matematis untuk mewakili indikator pencapaian 

kompetensi yang sudah ditetapkan. Soal tersebut meliputi 3 soal kategori sedang, 

yaitu soal nomor 1, 6, dan 7, serta dua soal kategori mudah, yaitu nomor 2, dan 4. 

Butir soal nomor 5 tidak diikutsertakan sebagai soal tes kemampuan komunikasi 

matematis, disebabkan oleh kertersediaan waktu tes yang terbatas, dan untuk 

indikator menghitung volume balok dalam masalah sehari-hari diwakili soal nomor 

4 dan 6. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Data Kuantitatif 

Data penelitian ini, diperoleh data awal dan data akhir yang harus dianalisis 

oleh peneliti. Berikut adalah penjabaran teknik analisis data penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini, siswa kelas VIII SMP 1 Jekulo tahun pelajaran 2015/2016. 

Sampel penelitian dipilih satu kelas untuk ditetapkan menjadi kelas eksperimen. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster sampling. 



66 
 

 
 

Sebelum dilakukan uji ketuntasan maka dilakukan uji prasyarat, yaitu uji 

normalitas. 

3.6.1.1 Uji Normalitas 

Penggunaan uji normalitas yaitu untuk mengetahui keadaan sampel 

berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal maka uji statistiknya 

adalah parametrik, sedangkan jika data berdistribusi tidak normal maka uji 

statistiknya adalah non parametrik. Hipotesisnya adalah: 

  :0H sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 :1H sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

Menurut Sukestiyarno (2012: 74), uji normalitas dilakukan dalam penelitian 

ini menggunakan SPSS dengan uji Kolmogorow Smirnove. Derajat kepercayaan 

yang digunakan yaitu 5%, apabila nilai signifikan pada 
0H  > 5%, maka 

0H

diterima, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

3.6.1.2 Uji Ketuntasan Tes (Uji Hipotesis) 

3.6.1.2.1 Uji Ketuntasan Individual 

Uji ketuntasan individual digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas eksperimen mencapai 

ketuntasan individual (78). Menurut Sudjana (2005: 227), hipotesis yang diuji 

untuk ketuntasan secara individual sebagai berikut. 

0H : μ ≥ 78 (rata-rata nilai tes kemampuan komunikasi matematis siswa lebih dari 

atau sama dengan 78) 

1H : μ < 78 (rata-rata nilai tes kemampuan komunikasi matematis siswa kurang dari 

78) 
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Menurut Sudjana (2005: 227), untuk pengujiannya menggunakan rumus berikut. 

n

s

x
t 0  

Keterangan: 

𝑡 : distribusi student (uji t) 

�̅� : rata-rata kelas penelitian 

𝜇0 : kriteria ketuntasan minimal 

𝑛 : banyaknya anggota kelompok penelitian 

𝑠 : simpangan baku 

 Menurut Sudjana (2005: 232), kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika 

 1tthitung  dengan 1t  didapar dari daftar distribusi student t menggunakan 

peluang (1 – α) dan )1(  ndk . 

3.6.1.2.2 Uji Ketuntasan Klasikal 

Uji ketuntasan klasikal digunakan untuk mengetahui presentase ketuntasan 

belajar pada kelas eksperimen memenuhi ketuntasan klasikal atau tidak. Uji 

ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak yaitu uji pihak kanan.  

Hipotesis yang digunakanadalah sebagai berikut. 

0H : π ≥ 75% (Hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa dengan model 

pembelajaran resource based learning yang mendapat nilai 78 lebih 

dari atau sama dengan 75%) 
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1H : π < 75% (Hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa dengan model 

pembelajaran resource based learning yang mendapat nilai 78 

kurang dari 75%) 

Statistik yang digunakan adalah uji proporsi pihak kiri dan menggunakan 

taraf signifikan α = 5%. Menurut Sudjana (2005: 233), rumus yang digunakan 

sebagai berikut. 

n

n

x

Z
)1( 00

0









  

Keterangan: 

n

x
 : proporsi sampel 

Z  : hasil perhitungan  

0  : proporsi yang ditetapkan (75%) 

Menurut Sudjana (2005: 234), kriteria pengujiannya yaitu jika  nilai 

)5,0(  ZZhitung
, dimana )5,0( Z diperoleh dari distribusi normal baku dengan 

peluang (0,5 – α) maka 
0H  di tolak dan 1H diterima. Hal ini berarti bahwa hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa dengan model pembelajaran resource 

based learning yang mendapatkan  nilai ≥ 78 lebih dari 75%. 

3.6.2 Analisis Data Kualitatif 

3.6.2.1 Analisis Sebelum di Lapangan 

Sebelum kita melakukan analisis di lapangan perlu melakukan studi 

pendahuluan yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis sebelum 
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di lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi awal dengan guru 

matematika. Data hasil observasi digunakan untuk menetukan fokus penelitian 

tentang kemampuan komunikasi matematis siswa serta gaya belajar siswa.  

3.6.2.2 Analisis Selama di Lapangan  

Menurut Miles & Humberman sebagaimana dikutip oleh Moleong (2010: 

308), analisis data dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan 

apakah satu atau lebih dari satu situs. Jadi seorang analisis sewaktu hendak 

mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan 

data yang dilakukannya satu situs atau lebih. Langkah-langkah dalam megnalisis 

ketika peneliti di lapangan adalah sebagai berikut. 

3.6.1.2.1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh perlu diadakan pencatatan secara teliti dan rinci, ini 

dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak. Semakin lama peneliti akan 

mendapatkan data yang makin banyak, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu 

reduksi data sangat dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2010: 338), cara dalam 

mereduksi data yaitu dengan memilih hal-hal yang dianggap penting, merangkum, 

mencari pola dan membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu, sehingga data yang 

kita peroleh memberikan gambaran yang lebih jelas. Tujuan yang akan dicapailah 

yang nantinya akan memandu peneliti. Penelitian kuantitatif bertujuan pada 

temuannya. Oleh karena itu yang dijadikan perhatian oleh peneliti dalam 

melakukan reduksi data yaitu sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal,  dan 

belum memiliki pola. Tahap-tahap mereduksi data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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(1) Mengoreksi hasil tes penggolongan gaya belajar, yang kemudian digunakan 

untuk menentukan siswa yang dijadikan subjek penelitian. 

(2) Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian dihitung skornya kemudian 

disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik dan rapi. 

(3) Hasil wawancara terhadap subjek penelitian disederhanakan menjadi susunan 

bahasa yang baik dan rapi.  

3.6.1.2.2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah melakukan reduksi data langkah berikutnya yaitu menyajikan data. 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori,  flowchart, dan sejenisnya. Miles & Humberman sebagaimana dikutip 

oleh Sugiyono (2010: 341), menyatakan bahwa yang sering digunakan dalam 

penyajian data pada penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. 

Oleh karena itu data kualitatif berupa hasil wawancara dan observasi gaya belajar 

dan kemampuan komunikasi matematis siswa nantinya akan disajikan secara 

naratif. 

3.6.1.2.3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah terakhir setelah menyajikan data adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal penelitian didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dalam 

mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dipandang sebagai 

kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan 

adalah temuan baru. Temuan yang didapatkan berupa deskripsi atau gambaran 
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suatu objek yang setelah diteliti menjadi lebih jelas dan dalam penelitian ini berupa 

hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. 

3.6.2.3 Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2010: 320-321), keabsahanan data yang dimaksud adalah 

bahwa setiap keadaan harus memenuhi:  (1) Mendemonstrasikan nilai yang benar; 

(2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan; dan (3) Memperbolehkan 

keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan 

kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Keabsahan data merupakan 

konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan 

(realibilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan 

pengetahuan kriteria dan paradigmanya sendiri. Menurut Moleong (2010: 324), 

untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan 

atas sejumlah kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan ada empat yaitu derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability). 

3.6.2.3.1 Credibility 

Kriteria ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat 

kepercayaan penemuannya dapat dicapai, menunjukkan derajat kepercayaan hasil-

hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang 

sedang diteliti. Menurut Moleong (2010: 324), uji kredibilitas data dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam penelitian, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member 

check. Uji Credibility  dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.  
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Menurut Sugiyono (2010: 373), triangulasi teknik dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner. Bila nantinya menghasilkan data yang berbeda-beda maka dilakukan 

diskusi lebih lanjut terhadap sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar. 

3.6.2.3.2 Transferability 

Menurut Sugiyono (2010: 376), transferability merupakan validitas eksternal 

dari penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketetapan atau 

dapat diterapkannya hasil penelitian terhadap populasi. Transferability di dalam 

penelitian ini, akan dilakukan dengan memberikan uraian rinci, jelas, sistematis, 

dan dapat dipercaya dalam membuat laporan penelitiannya 

3.6.2.3.3 Dependability 

Dependability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan reliabilitas. 

Menurut Moleong (2010: 325), suatu penelitian yang reliabel yaitu ditandai dengan 

adanya orang lain yang dapat mengulangi atau mereplika penelitian tersebut. 

Dependability  dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor independent, atau 

pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan 

penelitian, dimana dalam penelitian ini akan diaudit oleh dosen pembimbing. 

3.6.2.3.4 Confirmability  

Menurut Sugiyono (2010: 377),  uji confirmability dalam penelitian kualitatif 

mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara 



73 
 

 
 

bersama. pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji 

objektifitas. Menurut Moleong (2010: 325), pemastian sesuatu yang objektif atau 

tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat 

dan penemuan seseorang. Uji confirmability dalam penelitian ini akan dilakukan 

oleh peneliti dan dosen pembimbing. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian beserta dengan 

pembahasannya.  Pembahasan didasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh serta 

didukung oleh teori-teori yang ada pada bab 2.  

4.1 Hasil Penelitian 

Pada hasil penelitian ini akan diuraikan tentang hasil yang diperoleh selama 

penelitian berlangsung. Disini akan disajikan hasil penggolongan gaya belajar, 

pelaksanaan pembelajaran, tes kemampua komunikasi matematis, kegiatan 

wawancara, analisis data kuantitatif, dan analisis data kualitatif. Penjelasan lebih 

lanjut tentang hasil diatas disajikan sebagai berikut. 

4.1.1 Penggolongan Gaya Belajar 

Pengisian angket gaya belajar oleh siswa kelas VIII-E untuk keperluan 

menggolongkan gaya belajar siswa. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 

pertemuan pertama hari senin tanggal 18 April 2016, dikala waktu istirahat selama 

15 menit. Peserta yang mengikuti pengisian angket sebanyak 30 siswa, dikarenakan 

6 siswa tidak berangkat pada hari itu. Selanjutnya untuk 6 orang siswa tadi diminta 

mengisi angket pada hari sabtu tanggal 23 April 2016. Sebelum melaksanakan 

pengisian angket, guru memberi arahan pengisian angket tersebut. Setelah siswa 

selesai mengisi angket gaya belajar masing-masig, guru meminta kembali 

mengumpulkan angket gaya belajar tersebut.  
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Data yang diperoleh dari pengisian angket gaya belajar dianalisis sesuai 

dengan pedoman penilaian angket gaya belajar. Berikut disajikan data hasil angket 

gaya belajar kelas VIII-E pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Hasil Angket Gaya Belajar Kelas VIII-E 

Gaya Belajar Jumlah Siswa 

Visual 

Auditorial 

Kinestetik 

Auditorial-Kinestetik 

10 

14 

11 

1 

Total 36 

 

Berdasarkan Tabel 4.1, diperoleh bahwa ada siswa yang menempati masing-

masing gaya belajar menurut Deporter & Hernacki. Siswa yang memiliki gaya 

belajar visual sebanyak 10 siswa (27,7%), siswa yang memiliki gaya belajar 

auditorial sebanyak 14 siswa (38,9%), siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik 

sebanyak 11 siswa (30,6%), dan sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar 

Auditorial-Kinestetik sebanyak 1 siswa (2,8%). Hasil selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 7. 

Setelah mengetahui gaya belajar siswa, peneliti menentukan subjek 

penelitian di awal pembelajaran. Subjek yang dipilih sebanyak 20% dari masing-

masing gaya belajar, yaitu 2 subjek untuk gaya belajar Visual, 2 subjek untuk gaya 

belajar auditorial, dan 2 subjek untuk gaya belajar kinestetik. Berdasarkan hasil 

penggolongan gaya belajar, diperoleh hasil seperti Tabel 4.2 berikut. 
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Tabel 4.2 Hasil Pemilihan Subjek 

No 
Kode 

Siswa 

Gaya 

Belajar 

Kode 

Subjek 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

E-14 

E-1 

E-21 

E-30 

E-20 

E-21 

Visual 

Visual 

Auditorial 

Auditorial 

Kinestetik 

Kinestetik 

V-1 

V-2 

A-1 

A-2 

K-1 

K-2 

 

4.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran  

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan 18 April 2016 – 5 Mei  2016. 

Jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 Jadwal Penelitian 

No Hari/Tanggal Kegiatan 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

Sabtu, 16 April 2016 

 

Senin, 18 April 2016 

Sabtu, 23 April 2016 

Senin, 25 April 2016 

Jumat, 29 April 2016 

Sabtu, 30 April 2016 

Senin, 2 Mei 2016 

 

Jumat, 4 Mei 2016 

Sabtu, 5 Mei 2016 

Pengisian angket gaya belajar 

kelas VIII-E 

Pertemuan ke-1 kelas VIII-E 

Pertemuan ke-2 kelas VIII-E 

Pertemuan ke-3 kelas VIII-E 

Tes uji coba di kelas VIII-A 

Pertemuan ke-4 kelas VIII-E 

Tes Kemampuan Komunikasi 

Matematis kelas VIII-E 

Wawancara subjek penelitian 

Wawancara subjek penelitian 

 

Peneliti menggunakan model pembelajaran resource based learning. Pada 

model pembelajaran resource based learning terdapat 6 sintaks pembelajaran yaitu 

mengidentifikasi masalah, merencanakan cara mencari informasi, mengumpulkan 

informasi, menggunakan informasi, mensintesis informasi dan evaluasi. Secara 

umum sintaks model pembelajaran resource based learning dapat 

diimplemenntasikan dengan baik di SMP 1 Jekulo khususnya untuk kelas VIII-E. 

Hal tersebut dapat terlihat dari hasil penilaian kinerja guru pada lampiran 30. 

Disajikan  rekapitulasi hasil kinerja guru pada kelas eksperimen pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Kinerja Guru Pada Kelas Eksperimen 

Pertemuan 

Ke 

Skor 

Penilaian 
Kriteria 

1 3,57 Sangat Baik 

2 3,36 Sangat Baik 

3 3,607 Sangat Baik 

4 3,80 Sangat Baik 

 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa hasil kinerja guru sangat baik. Walaupun 

sudah sangat baik juga masih terdapat sintak model pembelajaran resource based 

learning yang kurang maksimal. Dari hasil catatan peneliti selama pelaksanaan 

pembelajaran untuk sintak mengumpulkan informasi masih kurang maksimal. Hal 

ini dikarenakan kurangnya kemampuan siswa dalam menggunakan sumber-sumber 

belajar yang ada dalam mencari informasi yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan. Tidak hanya itu siswa juga masih banyak bertanya 

dengan kelompok lain dalam mencari informasi daripada mencari di buku 

pembelajaran yang sudah dimilikinya.  

Pada tahap evaluasi juga masih kurang maksimal. Berdasarkan catatan 

peneliti pada tahap evaluasi beberapa siswa dapat menyelesaikan permasalahan 

dengan baik, namun masih ada beberapa kelompok yang masih salah dalam 

melakukan penyelesaian. Tidak hanya itu saat pelaksanaan evaluasi juga masih ada 

siswa yang kurang memperhatikan.  

Walaupun belum semua siswa dapat terlibat aktif, terdapat beberapa siswa 

dalam kelas VIII-E yang sangat antusias dalam pembelajara. Salah satu siswa itu 

adalah subjek V-2. Dari hasil pengamatan dan hasil catatan peneliti, dari 

pembelajaran pertama subjek V-2 sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ia 

sering menyampaikan pendapat saat guru bertanya, tidak hanya itu subjek V-1 dan 
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A-2 juga sangat aktif dalam pembelajaran. Ketiga subjek tersebut sangat 

berantusias saat ada pertanyaan dari guru, dan saat ada presentasi di depan kelas. 

Berbeda dengan subjek A-1, K-1 dan K-2 saat pembelajaran pertama mereka 

kurang berantusias dalam melaksanakan pembelajaran. Bahkan mereka tidak mau 

menyampaikan pendapat mereka dalam pembelajaran pertama. Mereka hanya 

duduk diam dan mendengarkan. Hanya saja saat diskusi kelompok, subjek A-1 dan 

K-2 memang terlihat lebih bisa mengerjakan permasalahan yang diberikan. Akan 

tetapi untuk subjek K-1, ia hanya berdiskusi seperlunya saja saat pelaksanaan 

diskusi. Subjek K-1 dan K-2 juga lebih suka memperagakan luas permukaan kubus 

dan balok dengan kardus-kardus yang mereka bawa.  

Subjek K-1 mulai terlihat aktif saat pembelajaran kedua. Disana ia sudah mau 

untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya di depan kelas. Begitupula 

untuk subjek gaya belajar V-2 dan K-2 mereka lebih sering membenarkan jawaban 

dari teman mereka. Ketika mereka punya jawaban yang berbeda, mereka juga tidak 

sungkan untuk bertanya dan menuliskan jawabannya di depan untuk dikoreksi 

bersama. 

Pada pembelajaran pertama guru sudah menekankan tentang kemampuan 

komunikasi matematis. Ketika siswa menyelesaikan masalah guru selalu 

memberikan intruksi kepada untuk selalu menuliskan informasi yang diketahui dan 

ditanya, mengintruksi untuk menuliskan simbol-simbol matematika dalam 

menuliskan informasi yang diketahui dan menuliskan rumus penyelesaian, 

menuliskan langkah-langkah, melakukan perhitungan dengan benar dan selalu 

mengingatkan untuk menuliskan simpulan yang sesuai. Ini dilakukan guru agar 
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nantinya kemampuan komunikasi matematis siswa semakin membaik. Hal tersebut 

juga dapat dilihat pada lembar kinerja guru pada lampiran 32 pada aspek indikator 

kemampuan komunikasi matematis.  

Walaupun demikian pada pembelajaran pertama siswa masih belum terbiasa 

untuk menggunakan simbol-simbol dan menuliskan rumus-rumus yang digunakan 

dalam menyelesaikan permasalahan. Masih banyak siswa yang salah menuliskan 

rumus-rumus matematika saat mengerjakan soal. Mereka masih kurang mampu 

dalam mengevaluasi rumus-rumus yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan. Mereka juga masih belum dapat menuliskan simpulan dari soal. 

Berdasarkan catatan peneliti hanya 3 kelompok dari 9 kelompok yang dapat 

menuliskan simpulan dengan benar.  

 Pada pembelajaran kedua siswa sudah mampu mengevaluasi rumus-rumus 

yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Akan tetapi masih saja 

terdapat beberapa kelompok diskusi yang tidak menuliskan rumus untuk 

mengerjakan soal. Mereka langsung mensubstitusikan informasi yang diketahui 

dan langsung menghitungnya.   Penulisan simpulan pada pertemuan kedua terdapat 

perkembangan. Siswa sudah mampu menuliskan simpulan, namun masih salah 

dalam menuliskan hasilnya. Hal tersebut juga terlihat pada penyelesaian kuis yang 

diberikan. Sebagian siswa masih salah dalam mengevaluasi rumus dan 

menyimpulkan. 

Pada pembelajaran ketiga siswa sudah dapat menuliskan rumus-rumus yang 

digunakan. Mereka juga sudah dapat menuliskan simpulan dari soal walaupun 

masih salah dalam hasilnya. Dari catatan guru semua kelompok pada pembelajaran 
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ketiga sudah menuliskan rumus-rumus matematika dalam menyelesaikan soal dan 

sudah menuliskan simpulan walaupun ada 2 kelompok yang masih salah dalam 

menuliskan hasil simpulannya. Pada pembelajaran keempat berdasarkan catatan 

dari guru juga siswa sudah dapat menggunakan simbol-simbol dengan benar dan 

lengkap dan dapat menuliskan rumus-rumus yang digunakan dengan lengkap. Akan 

tetapi pada saat menyimpulkan masih ada beberapa siswa yang masih salah dalam 

menuliskan simpulannya. Hal tersebut dapat dilihat peneliti dari pengamatan saat 

pembelajaran dan dari hasil kuis.  

Tidak setiap pembelajaran diadakan kuis. Kuis hanya diadakan pada 

pertemuan kedua dan keempat. Hal ini dikarenakan pada pertemuan satu membahas 

tentang konsep luas permukaan kubus dan balok, sedangkan pertemuan tiga 

membahas tentang konsep volume kubus dan balok. Kuis tersebut digunakan 

peneliti untuk mengetahui seberapa besar kemampuan komunikasi matematis siswa 

dan digunakan untuk mengetahui ketercapaian indikator pembelajaran. Dari hasil 

catatan peneliti tentang hasil kuis diperoleh bahwa kemampuan komunikasi 

matematis siswa semakin lama semakin berkembang.    

4.1.3 Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Tes kemampuan komunikasi matematis siswa dilaksanakan selama 75 

menit. Tes ini diikuti oleh seluruh siswa kelas VIII-E yaitu sebanyak 36 siswa. Tes 

kemampuan komunikasi matematis ini dilakukan secara individu. Sebelum 

pelaksanaan tes guru terlebih dahulu meminta siswa agar mencermati petunjuk 

pengerjaan soal yang ada di bagian atas soal. 
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Selanjutnya hasil dari tes kemampuan komunikasi matematis akan dijadikan 

acuan peneliti untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Kemudian nantinya akan dilakukan pengecekan dengan hasil wawancara terhadap 

subjek penelitian, teknik pengecekan ini disebut juga dengan teknik triangulasi. 

Hasil tes kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat pada lampiran 27. 

Berikut disajikan data rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

masing-masing gaya belajar. 

Tabel 4.5 Rata-rata Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  

Gaya 

Belajar 

Rata-rata Hasil Tes Kemampuan 

Komunikasi Matematis 

Visual 87,5 

Auditorial 85,9 

Kinestetik 81,27 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

menunjukkan bahwa siswa dengan gaya belajar visual memperoleh hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa dengan gaya belajar lainnya. Setelah 

memperoleh hasil tes kemampuan komunikasi matematis dilakukan wawancara 

terhadap setiap subjek gaya belajar untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam.  

4.1.4 Pelaksanaan Wawancara 

Wawancara dilaksanakan guna memperoleh  informasi tentang kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Kegiatan wawancara dilaksanakan berdasarkan 

kesepakatan antara subjek penelitian dengan peneliti yaitu pada hari jumat tanggal 

4 Mei 2016 dan sabtu tanggal 5 Mei 2016 setelah pembelajaran telah selesai, 

sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas. Untuk subjek 

penelitian V-1, V-2, dan A-2 dilaksanakan pada hari jumat tanggal 4 Mei 2016, 
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sedangkan untuk subjek penelitian A-2, K-1 dan K-2 dilaksanakan pada hasi sabtu 

tanggal 5 Mei 2016.  

Pada saat wawancara dilakukan, diperoleh hasil bahwa subjek-subjek 

penelitian dapat menjelaskan jalan pikiran mereka dengan baik dan disertai dengan 

alasan-alasan yang jelas. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi tentang 

kemampuan komunikasi matematis dari masing-masing subjek penelitian. 

Berdasarkan hal tersebut hasil wawancara dari masing-masing subjek penelitian 

disajikan pada lampiran 32.  

4.1.5 Analisis Kuantitatif 

Setelah melaksanakan pembelajaran selama 4 kali pertemuan serta telah 

melaksanakan tes kemampuan komunikasi matematis, diperoleh data berupa nilai 

kemampuan komunikasi matematis. Data tes kemampuan komunikasi matematis 

siswa dalam penelitian dapat dilihat di lampiran 27. 

4.1.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan pada kelas eksperimen (VIII-

E) didasarkan pada perolehan nilai tes kemampuan komunikai matematis siswa 

untuk mengetahui apakah distribusi nilai dari kelas VIII-E berdistribusi normal atau 

tidak. Uji ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS 16.0, 

hipotesisnya adalah: 

0H : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

1H : Data berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. 

Output hasil perhitungan SPSS dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Uji Normalitas Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

 Kolmogorov-Smirnova 

Statistic Df Sig. 

TKKM .136 36 .089 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk tes kemampuan 

komunikasi matematis siswa sebesar  0,089   atau 8,9% yang berarti lebih dari 5%. 

Hal ini berarti bahwa 0H diterima, sehingga dapat diasumsikan bahwa nilai tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

4.1.4.2 Uji Ketuntasan Kemampuan Komunikasi Matematis 

Data kemampuan komunikasi matematis siswa diperoleh dari tes 

kemampuan komunikasi matematis. Soal tes kemampuan komunikasi matematis 

dan pedoman penskoran dapat dilihat pada lampiran 24 dan lampiran 25, sedangkan 

untuk data hasil tes kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat di lampiran 

27. 

Pengujian ketuntasan dilakukan dengan membandingkan nilai yang 

diperoleh dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan 

sebelumnya, yaitu ketuntasan individual sebesar 78 dan ketuntasan klasikal sebesar 

75% dari keseluruhan siswa yang mengikuti tes. Diskripsi data kemampuan 

komunikasi mateatis dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Deskripsi data Kemampuan Komunikasi Matematis 

   Data  

Banyak Siswa 

Jumlah Nilai 

Nilai Tertinggi 

Nilai Terendah 

Banyak Siswa yang Tuntas 

: 36 siswa 

: 3093 

: 98 

: 63 

: 29 
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Banyak Siswa yang Tidak Tuntas 

Ketuntasan Klasikal 

: 7 

: 75% 

 

Kemudian untuk menguji ketuntasan klasikal, maka setelah rata-rata nilai 

tes kemampuan komunikasi matematis diuji, selanjutnya dilakukan uji proporsi 

pihak kiri untuk mengetahui apakah nilai tes kemampuan komunikasi matematis 

siswa yang mendapat mendapat minimal sama dengan KKM mencapai sekurang-

kurangnya 75%. 

Statistik pengujiannya dengan menggunakan uji Z , dengan rumusan 

hipotesis sebagai berikut. 

0H : π ≥ 75% (Hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa dengan model 

pembelajaran resource based learning yang mendapat nilai 78 lebih 

dari atau sama dengan 75%) 

1H : π < 75% (Hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa dengan model 

pembelajaran resource based learning yang mendapat nilai  78 

kurang dari 75%) 

Rumus yang digunakan untuk uji Z adalah: 

n

n

x

Z
)1( 00

0









    

 

7708,0   

36

)75,01(75,0

75,0
36

19







Z
 

dengan: 

n = 36 

x = 29 

0 = 0,75 
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Karena 64,17708,0  tabelhitung ZZ , maka 0H diterima. Hal ini 

berarti bahwa 75,0 atau hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa 

pada model pembelajaran resource based learning mencapai ketuntasan klasikal 

75%. 

4.1.6 Analisis Kualitatif 

Bagian ini menunjukkan uraian kemampuan komunikasi matematis dari 

masing-masing subjek. Analisis kemampuan komunikasi matematis tiap-tiap 

subjek didasarkan pada 5 indikator kemampuan komunikasi matematis sebagai 

berikut. 

(6) Indikator 1, kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide 

matematika. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan siswa menuliskan informasi 

yang diketahui dan ditanya. 

(7) Indikator 2, kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-

simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. Hal 

ini dapat dilihat dari kemampuan siswa menggunakan simbol saat menuliskan 

informasi yang diketahui dan saat proses pengerjaan. 

(8) Indikator 3, kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 

matematika, secara tertulis, dengan Gambar. Hal ini dapat dilihat ketika siswa 

mengGambarkan bangun yang sesuai pada soal.   

(9) Indikator 4, kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 

dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. Hal ini dapat 

dilihat ketika siswa dapat menuliskan konsep rumus yang akan digunakan 
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menyelesaikan soal dengan disertai langkah langkah yang benar serta 

perhitungan yang benar. 

(10) Indikator 5, kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban 

permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. Hal ini dapat dilihat ketika 

siswa dapat menuliskan kesimpulan jawaban yang sesuai dengan soal. 

Subjek penelitian dapat dikatakan mampu untuk tiap indikator di atas jika 

mereka dapat menuliskan dengan lengkap dan benar tentang hal-hal yang dapat 

menyatakan indikator tersebut. Mereka dikatakan kurang mampu jika mereka dapat 

menuliskan hal-hal yang dapat menyatakan indikator tetapi kurang lengkap atau ada 

beberapa kesalahan. Serta mereka dikatakan belum mampu untuk tiap indikator jika 

mereka tidak dapat menuliskan hal-hal yang dapat menyatakan indikator tersebut. 

Setelah mengetahui ketercapaian masing-masing indikator kemampuan komunikasi 

matematis, kemudian dihubungkan dengan tingkat pencapaian kemampuan 

komunikasi matematis yang terdiri dari 7 tingkatan yaitu tingkat 0 sampai tingkat 

ke 6 seperti yang diuraikan pada bab 2. 

4.1.6.1 Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Gaya 

Belajar Visual Subjek V-1 

Disini akan dilakukan analisis kemampuan komunikasi matematis pada 

subjek V-1 sebagai subjek pertama dari gaya belajar visual. Peneliti menggunakan 

hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil wawancara V-1 untuk 

melakukan analisis kemampuan komunikasi matematis yang kemudian dilakukan 

teknik triangulasi untuk melaksanakan proses keabsahan datanya.  
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Pada subjek V-1 tidak semua soal akan dianalisis, akan tetapi hanya 2 soal 

yang akan dilakukan analisis. Hal ini dikarenakan bahwa setiap soal kemampuan 

komunikasi matematis sudah mencakup semua indikator kemampuan komunikasi 

matematis. Selain itu juga lebih difokuskan pada jawaban subjek yang menurut 

peneliti dianggap masih salah dan berakibat pada kemampuan komunikasi 

matematis secara tertulis. Jika pada pekerjaan siswa terdapat lebih dari 2 jawaban  

yang salah maka yang digunakan adalah jawaban siswa yang kesalahannya sama. 

Oleh karena itu hasil tes yang akan dianalisis pada subjek V-1 adalah nomor 1 dan 

4.   

Urutan dalam melakukan analisis yaitu (1) melakukan analisis hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis, (2) melakukan analis hasil wawancara tes 

kemampuan komunikasi matematis, (3) melakukan triangulasi berdasarkan hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis dan hasil wawancara. Pada urutan dalam 

melakukan analisis hasil tes untuk subjek V-1 nantinya akan ditampilkan hasil 

pekerjaan siswa pada tiap-tiap nomor soal yang akan dianalisis.  

4.1.6.1.1 Hasil Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Butir Soal 1 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

soal nomor1 
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Gambar 4.1 Hasil TKKM Subjek V-1 Butir Soal 1  

 

Berdasarkan Gambar 4.1 dan Gambar 4.7 dapat dikateahui kemampuan 

komunikasi matematis subjek V-1. Kemampuan komunikasi matematis tersebut 

nantinya akan dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pada proses 

analisis nantinya akan disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang 

selanjutnya akan dianalisis, setelah mendapat hasil analisis kemudian disajikan pula 

kutipan hasil wawancara dari subjek V-1 untuk indikator1, yang kemudian akan 

dilakukan teknik triangulasi guna mengetahui kevalidan hasil tes tersebut. Berikut 

disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 

matematis.  

(1) Kemampuan Menghubungkan Benda Nyata dalam Ide-Ide Matematika  

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis terkait 

kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika.  
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Gambar 4.2 Hasil TKKM Subjek V-1 Indikator 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa V-1 dapat menuliskan 

informasi yang diketahui  dengan lengkap pada permasalahan luas permukaan 

kubus. V-1 juga dapat menuliskan informasi yang ditanyakan pada permasalahan 

luas permukaan kubus . Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara 

terhadap V-1. Pada saat wawancara V-1 dapat menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan pada permasalahan luas permukaan kubus. Berikut 

disajikan cuplikan hasil wawancara V-1 soal nomor 1 terkait kemampuan 

menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

P: “Menurutmu informasi apa saja yang diperoleh dari soal nomor 1? 

V-1: “Kotak infaq berbentuk kubus dengan panjang rusuk 50 cm, pada kotak 

infaq tersebut terdapat lubang dengan panjang 10 cm, dan lebar 0,8 cm. 

Terus tebal kacanya 0,5 cm.” 

P: “Sudah hanya itu saja?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Kalau yang ditanyakan sendiri dari soal tersebut apa?” 

V-1: “Luas permukaan dalam kotak infaq bu.” 

P: “Kamu menuliskan informasi diketahui atau tidak?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Apa saja infor masi yang diketahuinya?” 

V-1: “rusuknya 50 cm, tebal kacanya 0,5 cm, panjang lubangnya 10 cm, sama 

lebar lubangnya 0,8 cm.” 

P: “Coba perhatikan lembar jawabmu! Kenapa kamu menuliskan diketahui 

seperti ini? Coba jelaskan!” 

V-1: “Initu saya buat simbol gitu bu. R itu maksutnya rusuk, x itu maksutnya 

tebal, p itu panjang lubangnya terus l itu lebar lubangnya bu.” 

P: “Menurut kamu apakah kamu sudah menuliskan diketahui dengan lengkap?” 

V-1: “Sudah bu.” 

P: “Yakin?” 

V-1: “Iya bu.”  

 

(2) Kemampuan Menyatakan Peristiwa Sehari-hari dengan Simbol-simbol 

Matematika dalam Menyajikan Ide-ide Matematika Secara Tertulis 
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Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis terkait 

kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika 

dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

 

 

 
Gambar 4.3 Hasil TKKM Subjek V-1 Indikator 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa subjek V-1 dapat 

menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi yang 

diketahui pada permasalahan luas permukaan kubus. Subjek V-1 juga dapat 

menuliskan simbol-simbol matematika dalam menuliskan proses penyelesaian 

permasalahan luas permukaan kubus.  

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek V-1. 

Pada saat wawancara subjek V-1 dapat menyebutkan simbol-simbol matematika 

saat menyebutkan informasi yang diketahui pada permasalahan luas permukaan 

kubus pada soal nomor 1. Subjek V-1 juga dapat menyebutkan simbol-simbol 

matematika saat menyebutkan rumus-rumus yang digunakandalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara subjek V-1 soal 
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nomor 1 terkait kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-

simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

P: “Coba perhatikan lembar jawabmu! Kenapa kamu menuliskan diketahui 

seperti ini? Coba jelaskan!” 

V-1: “Initu saya buat simbol gitu bu. R itu maksutnya rusuk, x itu maksutnya 

tebal, p itu panjang lubangnya terus l itu lebar lubangnya bu.” 

P: “Saat kamu menyelesaikan soal nomor 1 apa kamu menggunakan simbol-

simbol dalam setiap langkah-langkahnya?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Simbol apa saja yang kamu gunakan coba jelaskan!” 

V-1: “rdalam itu panjang rusuk bagian dalam, x itu tebal kaca, r itu panjang 

rusuk luarnya, L itu luas kubus bagian dalam tetapi belum dikurangi 

sama lubangnya bu, terus Llubang itu luas lubangnya, p itu panjang 

lubang, l lebar lubang, terus Lpd itu luas bagian dalam yang dicari.” 

P: “Yakin semuanya menggunakan simbol?” 

V-1: “Iya bu.... yakin.” 

P: “Coba perhatikan ini. Inikan kamu langsung ya dalam menuliskannya itu 

Lpd = 14701,5 – 8. Ini kan menunjukkan bahwa masih ada yang belum 

kamu gunakan simbol? Bagaimana? Coba jelaskan ke ibu!” 

V-1: “Iya bu ini belum saya tuliskan simbolnya. Saya lupa menuliskannya.”  

P: “Semisal ini ada simbolnya.... menurutmu simbolnya apa?” 

V-1: “L – Llubang bu.” 

 

(3) Kemampuan Menjelaskan Ide, Situasi Sehari-hari Dan Relasi Matematika, 

Secara Tertulis, Dengan Gambar 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis terkait 

kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika 

dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

 

Gambar 4.4 Hasil TKKM Subjek V-1 Indikator 3 
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Berdasarkan Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa V-1 dapat mengGambarkan 

bangun yang sesuai yang disertai dengan keterangan ukuran pada permasalahan 

luas permukaan kubus. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara 

terhadap subjek V-1. Pada saat wawancara terhadap subjek V-1 dapat menjelaskan 

bangun yang sesuai dengan permasalahan luas permukaan kubus. Berikut disajikan 

cuplikan hasil wawancara V-1 soal nomor 1 terkait kemampuan menjelaskan ide, 

situasi sehari-hari dan relasi matematika, secara tertulis. 

P: “Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu mengGambarkan bangun yang sesuai 

dari soal nomor 1?” 

V-1: “Iya bu saya buat Gambarnya.” 

P: “Coba ceritakan bagaimana Gambarnya?” 

V-1: “Gambarnya berbentuk kubus terus atasnya itu ada lubangnya bu.” 

P: “Kenapa?” 

V-1: “Kenapa apanya bu?” 

P: “Kenapa kok kamu mengGambarnya begitu?” 

V-1: “Kan saya sesuaikan pada soalnya bu.” 

P: “Memang soalnya bagaimana?” 

V-1: “kan disini ditulis kotak infaqnya berbentuk kubus terus atasnya ada 

lubangnya.” 

P: “Yakin kamu itu Gambarnya benar?” 

V-1: “Yakin bu.” 

P: “ Oke sekarang apakah kamu menuliskan keterangan ukurannya?” 

V-1: “iya bu.” 

P: “Kamu tuliskan dimana?” 

V-1: “di Gambarnya bu.” 

P: “Di Gambarnya bagaimana?” 

V-1: “Itu bu kan miasalnya panjang rusuknya ya bu itu saya tilis aja di salah 

satu rusuknya 50 cm, terus kalau tebalnya itu saya kasih tanda panah di 

rusuknya saya kasih simbol tb = 0,5 cm, terus panjang lubangnya itu saya 

tulis di atas panjang lubangnya 10 cm, terus kalau lebarnya itu saya tulis 

di samping lubangnya 0,8 cm. Gitu bu.”  

P: “Yakin kamu begitu?” 

V-1: “Iya bu.” 

 

(4) Kemampuan Memahami Dan Mengevaluasi Ide-Ide Matematika Dalam 

Menyelesaikan Permasalahan Sehari-Hari Secara Tertulis. 
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Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis terkait 

kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

 
Gambar 4.5 Hasil TKKM Subjek V-1 Indikator 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa subjek V-1 dapat 

menuliskan rumus untuk mencari rusuk bagian dalam, rumus untuk mencari lubang 

pada kotak infaq, luas permukaan kubus untuk menvcari luas permukaan dalam 

sebelum dikurangi dengan luas lubang. Tetapi ia tidak menuliskan rumus untuk 

mencari luas permukaan dalam yang ditanyakan. Subjek V-1 juga menuliskan 

jawaban dengan langkah-langkah yang benar akan tetapi masih salah dalam 

perhitungannya. Hal tersebut dikarenakan subjek V-1 masih salah dalam 

menuliskan rumus rusuk permukaan dalam.  

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-1. Pada saat wawancara terhadap subjek V-1 dapat menyebutkan rumus-rumus 

yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan luas permukaan kubus. Selain 

itu subjek V-1 juga dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 

permasalahan luas permukaan kubus. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara 
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V-1 soal nomor 1 terkait kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide 

matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

P: “Sekarang coba jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan soal 

nomor 1?” 

V-1: “Pertama kita harus mencari panjang rusuk bagian dalamnya, terus nyari 

luas lubang kotak infaq, lalu nyari luas permukaan dalam tapi belum 

dikurangi dengan luas lubang, selanjutnya nyari luas permukaan dalam 

yang ditanyakan. 

P: “Menurutmu langkah-langkahnya sudah benar atau belum dalam 

menyelesaikan permasalahan soal nomor 1 ini?” 

V-1: “Sudah benar bu.” 

P: “Yakin kamu?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “coba sebutkan rumus apa saja yang kamu gunakan?” 

V-1: “untuk mencari rusuk dalam buat rumus sendiri bu.” 

P: “Sebutkan rumusnya.” 

V-1: “r2 = r – x .” 

P: “Coba sebutkan semua rumusnya.” 

V-1: “rumus luas persegi panjang untuk menentukan luas lubangnya yaitu 

Llubang = p × l, rumus luas permukaan kubus untuk mencari luas 

permukaan dalam sebelum di kurangi dengan luas lubang yaitu L= 6 × r2, 

kemudian untuk mencari luas permukaan dalam yang ditanyakan yaitu 

Lpd = L - Llubang.” 

P: “Yakin kamu dalam menyelesaikan soal nomor satu menggunakan rumus-

rumus yang kamu sebutkan?” 

V-1: “Iya bu yakin.” 

P: “Sekarang coba perhatikan lembar jawabmu! Kenapa disini Lpd = 14701,5 – 

8? Kan kamu disini tidak menuliskan rumus.” 

V-1: “ Oh iya bu lupa rumusnya tapi itu kan dari hasil luas permukaan dalam 

sebelum dikurangi luas lubang sama luas lubangnya.” 

P: “Kira-kira hasil perhitunganmu sudah benar atau belum?” 

V-1: “Boleh ngitung lagi bu?” 

P: “Boleh silahkan.” 

V-1: “ya bu hasilnya benar ini saya hitung juga sama hasilnya 14693,5.” 

 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan  Jawaban Permasalahan 

Sehari-hari Sesuai dengan Pertanyaan 
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Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis terkait 

kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari 

sesuai dengan pertanyaan. 

 
Gambar 4.6 Hasil TKKM Subjek V-1 Indikator 5 

Berdasarkan Gambar 4.6 dapat diketahui bahwa subjek V-1 dapat 

menuliskan simpulan dari permasalahan luas permukaan kubus. Tetapi subjek V-1 

masih salah dalam menuliskan hasilnya.  

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-1. Pada saat wawancara terhadap subjek V-1 dapat menyebutkan simpulan dari 

permasalahan luas permukaan kubus. Akan tetapi subjek V-1 menyebutkan hasil 

dari perhitungannya, sedangkan hasil tersebut salah. Jadi subjek V-1 dapat 

menuliskan simpulan dari permasalahan luas permukaan kubus akan tetapi masih 

salah pada hasilnya. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara V-1 soal nomor 1 

terkait kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan 

sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

P: “Kamu kemarin menuliskan simpulan atau tidak?” 

V-1: “Menuliskan bu.” 

P: “Oke sekarang bagaimana simpulannya?” 

V-1: “Jadi luas permukaan dalam kotak infaq tersebut adalah 14693,5 cm2.” 

P: “Yakin kamu simpulannya begitu?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Kenapa kamu bisa menyimpulkan seperti itu?” 

V-1: “Kan yang ditanyakan itu bu.” 

P: “Itu apa?” 

V-1: “luas permukaan dalam kotak infaq bu.” 
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4.1.6.1.2 Triangulasi Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi 

Matematis Subjek V-1 Pada Butir Soal 1 

Berikut merupakan hasil triangulasi dari analisis hasil tes kemampuan 

penalaran matematis dan wawancara terhadap kemampuan penalaran matematis 

untuk indikator kemampuan penalaran matematis subjek V-1 pada butir soal nomor 

1. 

(1) Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara subjek V-1 dapat menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 

pada permasalahan luas permukaan kubus. Triangulasi dari hasil tes dan hasil 

wawancara dapat disimpulkan bahwa V-1 mampu menghubungkan benda nyata 

dalam ide-ide matematika. 

(2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara subjek V-1 dapat menggunakan simbol-simbol matematika yang 

diketahui dan ditanyakan pada permasalahan luas permukaan kubus, walaupun 

subjek V-1 masih kurang dalam menuliskan simbolnya saat menyelesaikan 

permaalahan luas permukaan kubus pada langkah terakhirnya. Triangulasi dari 

hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa V-1 mampu 

menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

(3) Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika secara 

tertulis dengan gambar 
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Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara subjek V-1 dapat menggambarkan bangun yang sesuai yang disertai  

keterangan Gambar yang sesuai pada permasalahan luas permukaan kubus. 

Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa V-1 

mampu menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, secara tertulis, 

dengan gambar. 

(4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-1 dapat menuliskan rumus-rumus yang digunakan, dapat 

menuliskan langkah-langkah yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan luas 

permukaan kubus. Akan tetapi masih salah dalam perhitungannya, yang 

dikarenakan bahwa subjek V-1 salah dalam menuliskan rumus untuk mencari 

panjang rusuk bagian dalam. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa V-1 kurang mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide 

matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

(5)  Kemampuan Mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan 

sehari-hari sesuai dengan pertanyaan 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-1 dapat menuliskan simpulan dari permasalahan luas 

permukaan kubus. Akan tetapi masih salah dalam menuliskan hasilnya yang 

dikkarenakan salah pada proses perhitungan. Triangulasi dari hasil tes dan hasil 
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wawancara dapat disimpulkan bahwa V-1 kurang mampu mengkomunikasikan 

kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

4.1.6.1.3 Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi Matematis 

Subjek V-1 Butir Soal 4 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

soal nomor 4  

 

Gambar 4.7 Hasil TKKM Subjek V-1 Butir Soal 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.7 dan Gambar 4.7 dapat dikateahui kemampuan 

komunikasi matematis subjek V-1. Kemampuan komunikasi matematis tersebut 

nantinya akan dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pada proses 

analisis nantinya akan disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang 

selanjutnya akan dianalisis, setelah mendapat hasil analisis kemudian disajikan pula 

kutipan hasil wawancara dari subjek V-1 untuk indikator1, yang kemudian akan 

dilakukan teknik triangulasi guna mengetahui kevalitan hasil tes tersebut. Berikut 
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disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 

matematis. 

(1) Kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika  

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis terkait 

kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Hasil TKKM Subjek V-1 Indikator 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.8 dapat diketahui bahwa subjek V-1 dapat 

menuliskan informasi yang diketahui dari permasalahan volume kubus dan 

balok.Tetapi subjek V-1 belum dapat menuliskan informasi yang ditanyakan 

dengan jelas.   

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-1. Pada saat wawancara terhadap subjek V-1 dapat menyebutkan informasi yang 

diketahui dari permasalahan volume kubus dan balok. Subjek V-1 juga dapat 

menyebutkan informasi yang ditanyakan. Jadi subjek V-1 dapat menuliskan 

simpulan dari permasalahan luas permukaan kubus akan tetapi masih salah pada 

hasilnya. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara V-1 soal nomor 1 terkait 

kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari 

sesuai dengan pertanyaan. 

P: “Pada soal nomor 4 informasi apa saja yang diketahui?” 

V-1: “Penampuang air berbentuk kubus dengan ukuran panjang rusuknya 2 m, 

bak mandi fiber dengan ukuran 55 cm × 55 cm × 60 cm.” 
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P: “Kemarin waktu kamu menyelesaikan soal nomor 4 apa kamu menuliskan 

informasi yang diketahui tersebut?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Coba perhatikan lembar jawabmu. Mana yang menyatakan informasi 

tersebut?” 

V-1: “Ini bu.” 

P: “Inikan beda dengan yang kamu jelaskan tadi. Coba jelaskan apa 

maksutnya?” 

V-1: “ Ini saya buat simbol-simbol bu. Jadi r itu panjang rusuk penampung air, 

p itu panjang bak mandi fiber, l itu lebar bak mandi fiber sama t itu 

tinggi bak mandi fiber.” 

P: “Sudah itu saja informasinya?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Kenapa kamu menyebutkan itu sebagai informasi yang diketahui?” 

V-1: “Kan itu nanti dibuat mengerjakan bu.” 

P: “Maksutnya bagaimana?” 

V-1: “Ya kan itu nanti buat menyelesaikan pertanyaannya bu.” 

P: “Memangnya pertanyaannya apa?” 

V-1: “mencari banyak air yang dapat ditampung sama mencari banyak bak 

mandi fiber yang terisi penuh.” 

P: “di lembar jawab kamu menuliskan atau tidak?” 

V-1: “ Iya bu saya tuliskan ditanya.” 

P: “Coba perhatikan. Ini maksutnya apa ko begini?” 

V-1: “Penampung dan banyak ban mandi fiber yang dapat diisi penuh.” 

P: “bisa kamu menjelaskan penampung itu bagaimana maksutnya.?” 

V-1: “Maksut saya ya air yang dapat ditampung di penampungan air bu.” 

P: “Kenapa kamu tidak menuliskan lengkap saja?” 

V-1: “Iya bu, saya pikir ya gitu sudah benar.” 

 

(2) Kemampuan Menyatakan Peristiwa Sehari-hari dengan Simbol-simbol 

Matematika dalam Menyajikan Ide-ide Matematika Secara Tertulis 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis terkait 

kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika 

dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 
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Gambar 4.9 Hasil TKKM Subjek V-1 Indikator 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.9 dapat diketahui bahwa subjek V-1 dapat 

mengunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi yang 

diketahui dan saat menyelesaikan permasalahan volume kubus dan balok. Hal 

tersebut terlihat dari penulisan informasi yang diketahui dan penulisan simbol 

matematika pada rumus yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan.  

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-1. Pada saat wawancara terhadap subjek V-1 dapat menyebutkan simbol-simbol 

yang dia gunakan dalam menyebutkan informasi yang diketahui dan dalam 

menyelesaikan permasalahan volume kubus dan balok. Subjek V-1 juga dapat 

menyebutkan simbol-simbol matematika saat menyelesaikan permasaan dengan 

cara menyebutkan rumus yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan 

volume kubus dan balok. Jadi subjek V-1 dapat menuliskan simbol-simbol 

matematika dalam menyatakan ide-ide matematika secara tertulis. Berikut disajikan 

cuplikan hasil wawancara V-1 soal nomor 1 terkait kemampuan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 

matematika secara tertulis. 

P: “Coba perhatikan kenapa ini kamu menuliskan informasi diketahuinya 

seperti ini?” 
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V-1: “ini bu saya langsung menggunakan simbol-simbol dalam menuliskan 

diketahuinya.” 

P: “Coba kamu jelaskan maksutnya apa?” 

V-1: “gini bu, r itu buat rusuknya bu, p itu panjang bak mandi fiber, l itu lebar 

bak mandi fiber, t itu tinggi bak mandi fiber.” 

P: “yakin kamu simbolnya sudah benar?” 

V-1: “Yakin bu.” 

P: “Kenapa ko kamu pilih simbolnya seperti itu?” 

V-1: “Simbol itukan terserah kita mau memisalkan apa aja bu.” 

P: “Kalau buat simbol itu ada ketentuan atau tidak?” 

v-1: “Tidak ada bu kan suka-suka kita bu.” 

P: “Yakin.... suka-suka?” 

V-1: “Iya bu, yang penting ada simbolnya.” 

 

(3) Kemampuan Menjelaskan Ide, Situasi Sehari-hari dan Relasi Matematika, 

Secara Tertulis, dengan Gambar. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis terkait 

kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, secara 

tertulis, dengan Gambar. 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Hasil TKKM Subjek V-1 Indikator 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.10 dapat diketahui bahwa subjek V-1 dapat 

mengGambarkan bangun yang sesuai pada permasalahan volume kubus dan balok. 

Hal tersebut terlihat bahwa subjek V-1 dapat mengGambarkan bangun yang sesuai 

dengan penampung air yaitu Gambar bangun kubus. Subjek V-1 juga telah 

membarikan keterangan ukuran pada Gambar yang ia buat, namun subjek V-1 

masih belum menuliskan satuan dalam menuliskan ukurannya.  
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Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-1. Pada saat wawancara terhadap subjek V-1 dapat menyebutkan bangun kubus 

sebagai bangun yang sesuai dengan tempat penampung air pada permasalahan 

volume kubus dan balok. Subjek V-1 juga dapat menyebutkan ukuran yaitu panjang 

rusuknya 2 meter. Saat ditanya kesesuaian ukuran yang ia sebutkan dengan hasil 

pekerjaannya, subjek V-1 mengatakan bahwa dia lupa dalam menuliskan satuan 

pada hasil Gambarnya. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara V-1 soal nomor 

4 terkait kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, 

secara tertulis, dengan Gambar. 

P: “Sekarang menurut kamu bangun apa yang sesuai dengan pertanyaan pada 

soal nomor 4?” 

V-1: “Bangun Kubus bu.” 

P: “Kenapa bangun kubus?” 

V-1: “Iya bu kan itu yang ditanyakan bangun penampung air bu.” 

P: “Memang penampung airnya berbentuk apa?” 

V-1: “kubus bu.” 

P: “Yakin kamu kalau penampung airnya berbentuk kubus?” 

V-1: “ya bu yakin.” 

P: “Darimana kamu tahu kalau penampung airnya itu berbentuk kubus?” 

V-1: “Dari soalnya bu.” 

P: “Coba kamu cermati lagi soalnya.” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Bagaimana? Apa kamu masih yakin bangun penampung airnya berbentuk 

kubus?” 

V-1: “Iya bu. Kan disoal ditulis kalau penampung airnya mempunyai panjang 

rusuk 2 meter. Lha bangun yang punya panjang rusuk itu kan kubus bu.” 

P: “Apakah balok itu itidak punya panjang rusuk?” 

V-1: “Punya bu tapikan kalo balok pasti ada keterangan panjang, lebar sama 

tingginya bu. Lha ini kan yang penampung air cuma panjang rusuk aja bu 

jadi ya bangunnya kubus.” 

 

(4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis 
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Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis terkait 

kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Hasil TKKM Subjek V-1 Indikator 4 

Berdasarkan Gambar 4.11 dapat diketahui bahwa subjek V-1 dapat 

menuliskan rumus-rumus yang sesuai pada permasalahan volume kubus dan balok. 

Rumus-rumus tersebut adalah rumus volume kubus, rumus volume balok dan 

rumus untuk mencari banyak bak mandi fiber. Subjek V-1 juga menuliskan 

langkah-langkah pengerjaan dengan runtut yaitu pertama mencari volume 

penampung air, kemudian mencari volume bak mandi fiber baru mencari banyak 

bak mandi fiber yang terisi penuh. Ia juga telah melakukan perhitungan dengan 

benar. Akan tetapi subjek V-1 dalam menyelesaikan perhitungan menggunakan 

satuan. Padahal kita tahu bahwa saat proses pengerjaan satuan tidak perlu 

dituliskan.   

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-1. Pada saat wawancara terhadap subjek V-1 dapat menyebutkan rumus-rumus 

yang sesuai dengan tempat penampung air pada permasalahan volume kubus dan 

balok. Subjek V-1 juga dapat menyebutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan 

permasalahan volume kubus dan balok. Saat ditanya tentang satuan dalam proses 
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pengerjaannya, subjek V-1 membenarkan bahwa ia menuliskan satuan saat 

melakukan proses perhitungannya. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara V-

1 soal nomor 4 terkait terkait kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide 

matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis sesuai 

dengan pertanyaaa volume kubus dan balok sebagai berikut. 

P: “Coba jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 4!” 

V-1: “langkah-langkahnya bu?” 

P: “Iya.” 

V-1: “Nyari volume penampung air dulu bu, terus nyari volume bak mandi, 

setelah itu baru nyari banyak bak mandi fiber yang dapat diisi penuh 

dengan membagi volume penampung air dengan volume bak mandi.” 

P: “Yakin kamu seperti itu menyelesaikannya?” 

V-1: “ Iya bu.” 

P: “kamu tadi menyebutkan bahwa mencari volume penampung air sama 

mencari volume bak madi fiber. Nah itu cara kamu mencarinya 

bagaimana?” 

V-1: “Makai rumus bu.” 

P: “Rumusnya apa saja?” 

V-1: “rumus volume kubus untuk mencari volume penampung air terus kalau 

maencari volume bak mandi make rumus volume balok.” 

P: “Kenapa begitu?” 

V-1: “Iya kan penampung airnya itu bentuknya kubus bu, terus kalau bak 

mandi fiber itu bentuknya balok.” 

P: “Darimana kamu tahu kalau bak mandi fiber itu berbentuk balok?” 

V-1: “Dari ukurannya bu.” 

P: “Memang ukurannya gimana?” 

V-1: “Kan ukurannya ada 3 bu.” 

P: “Ada 3 gimana?” 

V-1: “Kan ukurannya 55 cm × 55 cm × 60 cm.” 

P: “Lalu ?” 

V-1: “Ya kan berati itu panjang bak mandinya 55 cm, lebarnya juga 55 cm, 

terus tingginya 60 cm bu.” 

P: “Yakin begitu?” 

V-1: “InsyAllah bu hehehe.” 

P: “Sekarang.... apa kamu yakin hasil perhitunganmu benar?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Coba perhatikan lembar jawabmu. Apa benar ini kamu menuliskan satuan 

pada proses penyelesaiannya?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Kenapa?” 

V-1: “Biar ndak bingung aja bu.” 
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P: “ndak bingung gimana?” 

V-1: “Kan itu bu... satuannya kan beda makanya saya tuliskan satuan di 

pekerjaan saya biar tidak salah satuannya.” 

P: “Menurut kamu benar atau salah kalau pada prosesnya menuliskan satuan?” 

V-1: “Menurut saya ya benar bu. Gimana bu benar atau salah?” 

P: “kurang benar ya.... jadi saat kamu menuliskan proses pengerjaan satuannya 

itu jangan diikutkan.” 

V-1: “O... begitu ya bu.” 

 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan  Jawaban Permasalahan 

Sehari-Hari Sesuai Dengan Pertanyaan 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis terkait 

kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari 

sesuai dengan pertanyaan. 

 
Gambar 4.12 Hasil TKKM Indikator 5 

 

Berdasarkan Gambar 4.12 dapat diketahui bahwa subjek V-1 dapat 

menuliskan simpulan yang sesuai pada permasalahan volume kubus dan balok. 

Akan tetapi subjek V-1 masih kurang dalam menulis simpulan untuk banyak air 

yang dapat ditampung dalam penampung air. Selain itu subjek V-1 juga masih salah 

dalam menuliskan satuan pada simpulan jawabannya.   

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-1. Pada saat wawancara terhadap subjek V-1 hanya dapat menyebutkan simpulan 

banyak bak mandi fiber yang dapat diisi penuh air. Akan tetapi masih salah dalam 

menuliskan hasil simpulannya dan satuannya. Subjek V-1 juga kurang dalam 

menuliskan simpulan untuk banyak air yang dapat ditampung dalam penampung 

air. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara V-1 soal nomor 4 terkait 
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kemampuan mengkomunikasikan simpulan jawaban permasalahan sehari-hari 

sesuai dengan pertanyaan. 

P: “Kemarin kamu menuliskan simpulan atau tidak?” 

V-1: “Iya bu nulis.” 

P: “Bagaimana simpulannya?” 

V-1: “Jadi banyak bak mandi fiber adalah 44,07 liter.” 

P: “Yakin simpulannya itu?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Memang tadi pertanyaanya apa saja?” 

V-1: “nyari banyak air yang dapat ditampung sama banyak bak mandi fiber bu.” 

P: “Berartikan pertanyaannya lebih dari satu. Kenapa kamu menyebutkan 

simpulannya hanya banyak bak mandi fiber saja?” 

V-1: “Iya bu, saya kira kalau sudah nuliskan banyak bak mandi fiber sudah 

benar bu.” 

P: “Yang ditanya itukan tadi banyak bak mandi fiber yang terisi penuh?” 

V-1: “Iya.” 

P: “Sekarang perhatikan simpulan jawabanmu. Apakah 0.77 itu terisi penuh?” 

V-1: “Tidak bu.” 

P: “Kenapa kamu menuliskan hasil yang terisi penuh 44, 077 ?” 

V-1: “Ndak tahu bu saya asal nulis hasil yang sudah saya hitung.” 

P: “kamu bilang 0,77 itu tidak terisi penuh. Nah sekarang berapa banya bak 

mandi yang terisi penuh kalau begitu?” 

V-1: “45 bu.” 

P: “Kenapa 45 bak mandi?” 

V-1: “kan dibulatkan bu.” 

P: “Sekarang apakah 0,77 itu sama dengan 1?” 

V-1: “tidak bu kurang dari satu a bu.” 

P: “lalu berapa kalau begitu hasilnya yang benar?” 

V-1: “44 bak mandi bu.” 

P: “Satuannya apa kalau begitu?” 

V-1: “Liter bu.” 

P: “Yang ditanyakan itukan banyak bak mandi fiber yang terisi penuh. Apa iya 

satuannya liter?” 

V-1: “Lalu apa bu kalau bukan liter?” 

P: “coba dicermati lagi. Karena yang ditanyakan itu bukan banyak air lho ya.” 

V-1: “Masak buah bu satuannya?” 

P: “iya buah bisa atau kamu sebut saja 44 bak mandi.” 

V-1: “Oh... iya bu. Saya kira ya liter bu satuannya.” 
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4.1.6.1.4 Triangulasi Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi 

Matematis Subjek V-1 Pada Butir Soal 4 

Berikut merupakan hasil triangulasi dari analisis hasil tes kemampuan 

penalaran matematis dan wawancara terhadap kemampuan penalaran matematis 

untuk indikator kemampuan penalaran matematis subjek V-1 pada butir soal nomor 

4. 

(1) Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-1 dapat menuliskan informasi yang ditanyakan dan dapat 

menuliskan informasi yang ditanyakan pada permasalahan volume kubus dan 

balok. Walaupun subjek V-1 dalam menuliskan informasi yang ditanyakan masih 

rancu, tetapi yang dimaksut sudah sesuai dengan pertanyaan pada soal. Triangulasi 

dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa V-1 mampu 

menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

(2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-1 dapat menuliskan simbol-simbol matematika saat 

menuliskan informasi yang diketahui dan saat proses penyelesaian dari 

permasalahan volume kubus dan balok. Triangulasi dari hasil tes dan hasil 

wawancara dapat disimpulkan bahwa V-1 mampu menyatakan peristiwa sehari-

hari dengan simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika 

secara tertulis. 
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(3) Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika secara 

tertulis dengan gambar 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-1 dapat mengGambarkan bangun yang sesuai dengan 

penampung air ppada permasalahan volume kubus dan balok. Triangulasi dari hasil 

tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa V-1 mampu menjelaskan ide, 

situasi sehari-hari dan relasi matematika, secara tertulis, dengan Gambar. 

(4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-1 dapat menuliskan rumus yang sesuai, langkah-langkah 

yang runtut serta hasil perhitungan yang benar pada permasalahan volume kubus 

dan balok. Akan tetapi subjek V-1 masih salah dalam proses perhitungan karena 

menyertakan satuan pada proses perhitungannya. Triangulasi dari hasil tes dan hasil 

wawancara dapat disimpulkan bahwa V-1 kurang mampu memahami dan 

mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari 

secara tertulis. 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sehari-

hari sesuai dengan pertanyaan 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-1 dapat menuliskan simpulan dari permasalahan volume 

kubus dan balok. Akan tetapi subjek V-1 masih salah dalam menuliskan hasil 
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penyelesaian dan satuannya juga masih salah. Tidak hanya itu V-1 juga masih 

kurang dalam menuliskan simpulannya. Triangulasi dari hasil tes dan hasil 

wawancara dapat disimpulkan bahwa V-1 kurang mampu mengkomunikasikan 

simpulan jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

4.1.6.2 Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Gaya 

Belajar Visual Subjek V-2 

Disini akan dilakukan analisis kemampuan komunikasi matematis pada 

subjek penelitian V-2 sebagai subjek pertama dari gaya belajar visual. Peneliti 

menggunakan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil wawancara V-

2 untuk melakukan analisis kemampuan komunikasi matematis yang kemudian 

dilakukan teknik triangulasi untuk melaksanakan proses keabsahan datanya. 

Kemampuan komunikasi matematis yang akan dianalisis disesuaikan dengan 

indikator kemampuan komunikasi matematis.  

Pada subjek V-2 tidak semua soal akan dianalisis, akan tetapi hanya 2 soal 

yang akan dilakukan analisis. Hal ini dikarenakan bahwa setiap soal kemampuan 

komunikasi matematis sudah mencakup semua indikator kemampuan komunikasi 

matematis. Selain itu juga lebih difokuskan pada jawaban subjek yang menurut 

peneliti dianggap masih belum dapat mengkomunikasikan jawaban dengan baik. 

Jika jawaban subjek terdapat lebih dari 2 yang dianggap belum dapat 

mengkomunikasikan jwaban dengan baik, maka diambil jawaban yang memiliki 

kesalahan yang sama. Oleh karena itu hasil tes yang akan dianalisis pada subjek V-

1 adalah nomor 2 dan 4.   
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Urutan dalam melakukan analisis yaitu (1) melakukan analisis hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis, (2) melakukan analis hasil wawancara tes 

kemampuan komunikasi matematis, (3) melakukan triangulasi berdasarkan hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis dan hasil wawancara. Pada urutan dalam 

melakukan analisis hasil tes untuk subjek V-2 nantinya akan ditampilkan hasil 

pekerjaan siswa pada tiap-tiap nomor soal yang akan dianalisis.  

4.1.6.2.1 Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi Matematis 

Subjek V-1 Butir Soal 2 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

soal nomor 2.  

 
Gambar 4.13 Hasil TKKM Subjek V-2 Butir Soal 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.13 dan Gambar 4.19 dapat dikateahui kemampuan 

komunikasi matematis subjek V-2. Kemampuan komunikasi matematis tersebut 

nantinya akan dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pada proses 

analisis nantinya akan disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang 

selanjutnya akan dianalisis, setelah mendapat hasil analisis kemudian disajikan pula 

kutipan hasil wawancara dari subjek V-2 untuk indikator1, yang kemudian akan 

dilakukan teknik triangulasi guna mengetahui kevalitan hasil tes tersebut. Berikut 



112 
 

 

disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 

matematis.   

(1) Kemampuan Menghubungkan Benda Nyata dalam Ide-ide Matematika 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek V-2 

terkait kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

 
Gambar 4.14 Hasil TKKM Subjek V-2 Indikator 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.14 dapat diketahui bahwa subjek V-2 dapat 

menuliskan informasi yang diketahui pada permasalahan luas permukaan balok soal 

nomor 2. Subjek V-2 juga dapat menuliskan informasi yang ditanyakan dari 

permasalahan tersebut. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-2. Pada saat wawancara terhadap subjek V-2, ia dapat menyebutkan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 2. Terkait dengan penulisan 

informasi yang diketahui tersebut, subjek V-2 menjelaskanbahwa ia menggunakan 

simbol matematika dalam menuliskannya.  Berikut disajikan cuplikan hasil 

wawancara V-2 soal nomor 2 terkait kemaP:mpuan menghubungkan benda nyata 

dalam ide-ide matematika. 

P: “Informasi apa yang diketahui pada soal nomor 2?” 

V-2: “kotak kado berbentuk balok, ukurannya itu panjangnya 34 cm, lebarnya 

17 cm, dan tingginya 10 cm.” 

P: “Sekarang perhatikan lembar jawabmu, ini kenapa tidak sesuai dengan yang 

kamu sebutkan?” 

V-2: “Ini sudah sesuai ko bu.” 

P: “Sesuai bagaimana? Bisa menjelaskannya?” 
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V-2: “Bisa... jadi gini, tadi kan kotaknya berbentuk balok, jadi panjang kotak itu 

sama aja panjang balok lha saya nulisnya itu p balok, yang lebarnya juga 

gitu l balok, sama t balok itu buat tingginya.” 

P: “Ow begitu.... kamu yakin dengan yang kamu tuliskan tersebut?” 

V-2: “Iya.” 

P: “kenapa?” 

V-2: “Kan kayak yang di soal bu.” 

 

(2) Kemampuan Menyatakan Peristiwa Sehari-hari dengan Simbol-simbol 

Matematika dalam Menyajikan Ide-ide Matematika Secara Tertulis 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek V-2 

terkait kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

 

 
Gambar 4.15 Hasil TKKM Subjek V-2 Indikator 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.15 dapat diketahui bahwa subjek V-2 dapat 

menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi yang 

diketahui dari permasalahan luas permukaan balok soal nomor 2. Subjek V-2 juga 

dapat menggunakan simbol-simbol matematika dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan menuliskan rumus volume balok. Akan tetapi subjek 

V-2 menuliskan sombol matematika yang berbeda antara informasi yang diketahui 

dengan penulisan rumus pada penyelesaiannya. 



114 
 

 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-2. Pada saat wawancara terhadap subjek V-2, ia dapat menyebutkan simbol-

simbol yang digunakan untuk menuliskan informasi yang diketahui dan yang 

digunakan menuliskan rumus-rumus penyelesaian pada soal nomor 2. Terkait 

perbedaan antara simbol yang digunakan pada informasi yang diketahui dan rumus-

rumus, subjek V-2 menjelaskan bahwa sebenarnya sama hanya saja pada penulisan 

rumus ia menuliskan rumus yang ada.  Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara 

V-2 soal nomor 2 terkait kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan 

simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

P: “Sesuai bagaimana? Bisa menjelaskannya?” 

V-2: “Bisa... jadi gini, tadi kan kotaknya berbentuk balok, jadi panjang kotak 

itu sama aja panjang balok lha saya nulisnya itu p balok, yang lebarnya 

juga gitu l balok, sama t balok itu buat tingginya.” 

P: “Tadikan kamu bilang buat simbol waktu menuliskan informasi diketahui. 

Kenapa ini simbolnya berbeda?” 

V-2: “Ini maksutnya sama bu jadikan yang saya gunakan menyelesaikan itu 

rumus yang kayak basanya, jadi ya maksutnya sama.” 

P: “lain kali kalau menuliskan simbol itu disesuaikan ya dengan apa yang 

kamu tulis pada informasi yang diketahuinya. Agar nanti yang 

membaca jawabanmu tidak bingung.” 

V-2: “Iya bu.” 

P: “Ini ada V maksutnya apa?” 

V-2: “V itu buat volume.” 

P: “yakin kamu dengan simbol-simbol yang kamu tuliskan?” 

V-2: “Yakinlah bu.” 

 

(3) Kemampuan Menjelaskan Ide, Situasi Sehari-hari dan Relasi Matematika, 

Secara Tertulis, dengan Gambar 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek V-2 

terkait kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, 

secara tertulis, dengan Gambar. 
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Gambar 4.16 Hasil TKKM Subjek V-2 Indikator 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.16 dapat diketahui bahwa subjek V-2 dapat 

mengGambarkan bangun yang sesuai dengan kotak kado pada soal nomor 2 yaitu 

bangun berbentuk balok. Subjek V-2 juga dapat menuliskan keterangan ukuran 

pada Gambar balok tersebut. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-2. Pada saat wawancara terhadap subjek V-2, ia dapat menyebutkan bangun 

balok sebagai bangun yang sesuai dengan kotak kado pada soal nomor 2. Subjek 

V-2 juga dapat menjelaskan  Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara V-2 soal 

nomor 2 terkait kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 

matematika, secara tertulis, dengan Gambar. 

P: “Bangun apa yang dapat mengGambarkan kotak kado tersebut?” 

V-2: “Bangun balok.” 

P: “Kenapa bangun balok?” 

V-2: “Karena kotak kadonya berbentuk balok.” 

P: “Keterangan pada Gambar yang harus ada apa saja?” 

V-2: “Panjang 34 cm, lebarnya 17 cm, dan tingginya 10 cm.” 

P: “Kamu kemarin menuliskan keterangan itu?” 

V-2: Iya di Gambarnya.” 
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(4) Kemampuan Memahami dan Mengevaluasi Ide-ide Matematika dalam 

Menyelesaikan Permasalahan Sehari-hari Secara Tertulis 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek V-2 

terkait kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

 
Gambar 4.17 Hasil TKKM Subjek V-2 Indikator 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.17 dapat diketahui bahwa subjek V-2 dapat 

menuliskan rumus yang diguakan menyelesaikan permasalahan luas permukaan 

balok pada butir soal 2 dengan rumus luas permukaan balok. Subjek V-2 juga 

melakukan perhitungan dengan benar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-2. Pada saat wawancara terhadap subjek V-2, ia dapat menyebutkan konsep 

rumus yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut 

disajikan cuplikan hasil wawancara V-2 soal nomor 2 terkait kemampuan 

memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

P: “Bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 2?” 

V-2: “Tinggal nyari luas permukaan balok.” 

P: “bagaimana caranya?” 

V-2: “Menggunakan rumus luas permukaan balok.” 

P: “Kenapa menggunakan luas permukaan balok?” 

V-2: “Karena kan akan digunakan untuk membungkus permukaannya.” 

P: “yakin kamu?” 

V-2: “Iya.” 



117 
 

 

P: “Apa rumusnya?” 

V-2: “2(pl +pt +lt).” 

P: “berapa hasilnya?” 

V-2: “2176.” 

 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan  Jawaban Permasalahan 

Sehari-hari Sesuai dengan Pertanyaan 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek V-2 

terkait kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan 

sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

 
Gambar 4.18 Hasil TKKM Subjek V-2 Indikator 5 

 

Berdasarkan Gambar 4.18 dapat diketahui bahwa subjek V-2 dapat 

menuliskan simpulan tentang luas minimum kertas kado yang diguakan pada butir 

soal 2. Subjek V-2 juga dapat menuliskan hasil dan satuan yang benar pada 

simpulan tersebut. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-2. Pada saat wawancara terhadap subjek V-2, ia dapat menyebutkan yang sesuai 

dari permasalahan luas permukaan balok butir soal 2. Berikut disajikan cuplikan 

hasil wawancara V-2 soal nomor 2 terkait kemampuan mengkomunikasikan 

kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

P: “Simpulan dari permasalahan tersebut apa?” 

V-2: “Jadi luas kertas kado yang digunakan untuk membungkus kado tersebut 

adalah 2176 cm2.” 

P: “Kenapa seperti itu?” 

V-2: “Iya karena disoalnya yang ditanyakan luas kertas kado minimum yang 

digunakan lana.” 

P: “Yakin kamu?” 
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V-2: “Iya yakin.” 

 

4.1.6.2.2 Triangulasi Hasil Tes dan Hasil Wawancara Subjek V-2 Pada Butir Soal 

2 

Berikut merupakan hasil triangulasi dari analisis hasil tes kemampuan 

penalaran matematis dan wawancara terhadap kemampuan penalaran matematis 

untuk indikator kemampuan penalaran matematis subjek V-2 pada butir soal nomor 

2. 

(1) Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-2 dapat menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 

dari permasalahan luas permukaan balok butir soal 2. Triangulasi dari hasil tes dan 

hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa V-2 mampu menghubungkan benda 

nyata dalam ide-ide matematika. 

(2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-2 dapat menggunakan simbol-simbol matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan luas permukaan balok soal nomor 2. Triangulasi dari 

hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa V-2 mampu menyatakan 

peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 

matematika secara tertulis. 

(3) Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika secara 

tertulis dengan gambar 
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Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-2 dapat menggambarkan bangun balok untuk menyatakan 

bangun yang sesuai dengan kotak kado butir soal 2. Triangulasi dari hasil tes dan 

hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa V-2 mampu menjelaskan ide, situasi 

sehari-hari dan relasi matematika, secara tertulis, dengan gambar. 

(4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-2 dapat mmenuliskan simpulan yang sesuai dengan 

permasalahan luas permukaan kubus dan balok butir soal 2. Triangulasi dari hasil 

tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa V-2 mampu memahami dan 

mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari 

secara tertulis. 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sehari-

hari sesuai dengan pertanyaan 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-2 dapat mmenuliskan simpulan yang sesuai dengan 

permasalahan luas permukaan kubus dan balok butir soal 2. Triangulasi dari hasil 

tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa V-2 mampu 

mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 

pertanyaan. 
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4.1.6.2.3 Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi Matematis 

Subjek V-1 Butir Soal 4 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

soal nomor 4.  

 
Gambar 4.19 Hasil TKKM Subjek V-1 Butir Soal 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.13 dan Gambar 4.19 dapat dikateahui kemampuan 

komunikasi matematis subjek V-2. Kemampuan komunikasi matematis tersebut 

nantinya akan dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pada proses 

analisis nantinya akan disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang 

selanjutnya akan dianalisis, setelah mendapat hasil analisis kemudian disajikan pula 

kutipan hasil wawancara dari subjek V-2 untuk indikator1, yang kemudian akan 

dilakukan teknik triangulasi guna mengetahui kevalidan hasil tes tersebut. Berikut 

disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 

matematis.   

(1) Kemampuan Menghubungkan Benda Nyata dalam Ide-ide Matematika. 
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Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek V-2 

terkait kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

 
Gambar 4.20 Hasil TKKM Subjek V-2 Indikator 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.20 dapat diketahui bahwa subjek V-2 dapat 

menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan volume 

kubus dan balok butir soal 4. Subjek V-2 juga dapat menuliskan informasi yang 

ditanyakan dari permasalahan tersebut.” 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-2. Pada saat wawancara terhadap subjek V-2, ia dapat menyebutkan informasi 

yang diketahui dan ditanya dari permasalahan volume kubus dan balok soal nomor 

4. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara V-2 soal nomor 4 terkait kemampuan 

menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

P: “Soal nomor 4 ini apa saja informasi yang diketahuinya?” 

V-2: “Panjang rusuk 2 m, ukuran bak mandi fiber 55 cm × 55 cm × 60 

cm.” 

P: “yakin kamu?” 

V-2: “iya bu yakin.” 

P: “Kenapa bisa begitu?” 

V-2: “kan di soalnya begitu.” 

P: “kalau yang ditanyakan apa?” 

V-2: “air yang bisa ditampung sama banyak bak mandi fiber bu.” 

P: “Perhatikan lembar jawabmu, ini kenapa begini? Bisa jelaskan?” 

V-2: “Penampung itu maksutnya air yang bisa ditampung, terus balok 

fiber itu banyaknya bak mandi fiber bu.” 

P: “Yakin begitu?” 

V-2: “Iya.” 
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(2) Kemampuan Menyatakan Peristiwa Sehari-Hari dengan Simbol-simbol 

Matematika dalam Menyajikan Ide-ide Matematika Secara Tertulis 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek V-2 

terkait kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

 

 
Gambar 4.21 Hasil TKKM Subjek V-2 Indikator 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.21 dapat diketahui bahwa subjek V-2 hanya 

menggunakan simbol matematika untuk menyatakan panjang rusuk pada informasi 

yang diketahui dari permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4, ia tidak 

menggunakan simbol matematika dalam menyatakan ukuran bak mandi fiber. Akan 

tetapi subjek V-2 menggunakan simbol-simbol matematika dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-2. Pada saat wawancara terhadap subjek V-2, ia dapat menyebutkan simbol-

simbol matematika yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan volume 

kubus dan balok soal nomor 4. Terkait dengan penulisan simbol-simbol pada infor 
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masi yang diketahui tidak lengkap dikarenakan subjek V-2 bingung dalam 

membuat simbol panjang, lebar dan tinggi karena ukuran bak mandi fibernya 

berupa perkalian. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara V-2 soal nomor 4 

terkait kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

P: “Simbol apa saja yang kamu gunakan pada soal nomor 4 ini?” 

V-2: “Panjang rusuk itu saya simbolkan r, panjang simbolnya p, lebar 

simbolnya l, dan tinggi simbolnya t. Oh iya volume itu simbolnya V.” 

P: “Ini ada V balok, V kubus, ada juga V akhir apa?” 

V-2: “Vkubus ini maksutnya volume kubus bu, V balok juga volume balok, V 

akhir juga volume akhir.” 

P: “Oke, lalu kenapa ini kamu tidak menggunakan simbol matematika? 

(menunjuk informasi yang diketahui pada lembar jawab).” 

V-2: “Saya bingung bu gak tahu mana yang panjang, mana yang lebar sama 

mana yang tingginya.” 

P: “lha kenapa pas mencari volume balok kamu bisa menuliskannya?” 

V-2: “Ngasal bu yang pentingkan kalau dikalikan semua itu jadinya volume 

balok.” 

 

(3) Kemampuan Menjelaskan Ide, Situasi Sehari-hari dan Relasi Matematika, 

Secara Tertulis, dengan Gambar 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek V-2 

terkait kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, 

secara tertulis, dengan gambar. 

 
Gambar 4.22 Hasil TKKM Subjek V-2 Indikator 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.22 dapat diketahui bahwa subjek V-2 dapat 

mengGambarkan bangun kubus untuk menyatakan bangun yang sesuai dengan 
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penampung air pada permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4. Subjek V-

2 juga dapat menuliskan keterangan pada Gambar yang ia buat. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-2. Pada saat wawancara terhadap subjek V-2, ia dapat menyebutkan bangun yang 

sesuai dengan penampung air pada permasalahan volume kubus dan balok soal 

nomor 4 yaitu bangun kubus. Subjek V-2 juga dapat menyebutkan keterangan 

ukuran yang dituliskan pada Gambar tersebut dengan benar. Berikut disajikan 

cuplikan hasil wawancara V-2 soal nomor 4 terkait kemampuan menjelaskan ide, 

situasi sehari-hari dan relasi matematika, secara tertulis, dengan Gambar. 

P: “Gambar bangun yang sesuai dnegan penampung air menurutmu apa?” 

V-2: “Bangun kubus.” 

P: “kenapa kubus?” 

V-2: :Penampung airnya berbentuk kubus.” 

P: “ukurannya berapa?” 

V-2: “Rusuknya 2 meter.” 

P: “Kemarin kamu menuliskan keterangan ukurannya atau tidak pada 

Gambarnya?” 

V-2: “iya saya tuliskan pada Gambarnya.” 

P: “yakin kamu kalau Gambarnya itu kubus dan ukurannya 2 meter?” 

V-2: “iya bu.” 

 

(4) Kemampuan Memahami dan Mengevaluasi Ide-ide Matematika dalam 

Menyelesaikan Permasalahan Sehari-hari Secara Tertulis. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek V-2 

terkait kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 
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Gambar 4.23 Hasil TKKM Subjek V-2 Indikator 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.23 dapat diketahui bahwa subjek V-2 dapat 

menuliskan rumus-rumus yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

volume kubus dan balok butir soal 4. Subjek V-2 juga dapat menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan langkah-langkah yang sesuai. Ia juga dapat 

melakukan perhitungan dengan benar, akan tetapi subjek V-2 menggunakan satuan 

saat menyelesaikan prosesnya. Padahal seharusnya saat melakukan proses 

perhitungan tidak boleh menggunakan satuan. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-2. Pada saat wawancara terhadap subjek V-2, ia dapat menyebutkan rumus-

rumus dan langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan 

volume kubus dan balok pada butir soal 4. Terkait dengan penulisan satuan pada 

saat menyelesaikan perhitungan, subjek V-2 mengaku agar tidak lupa dengan 

satuannya. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara V-2 soal nomor 4 terkait 

kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

P: “Bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan tersebut?” 

V-2: “Nyari volume penampung air dulu bu, kedua nyari volume bak mandi 

fiber, terus nyari volume akhir bu.” 

P: “Nyarinya bagaimana?” 
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V-2: “Nyari volume penampung air dengan nyari volume kubus, kalau nyari 

volume bak mandi fiber make volume balok, terus kalau nyari volume 

akhir itu volume kubus tadi dibagi dengan volume balok.” 

P: “Kamu kenapa nyari volume akhir? Untuk apa?” 

V-2: “Untuk nyari banyak bak mandi yang dapat terisi penuh air.” 

P: “Apakah volume akhir itu sama dengan banyak bak mandi?” 

V-2: “Sama bu.” 

P: “Sekarang coba perhatikan. Satuan dari volume itu apa?” 

V-2: “cm3.” 

P: “Kalau banyak bak mandi satuannya apa?” 

V-2: “Buah kalau ndak ya tetep bak mandi gitu.” 

P: “Nah sekarang... cm3 sama atau tidak dengan buat atau bak mandi?” 

V-2: “Beda bu.” 

P: “Berarti volume akhir itu sama atau tidak dengan banyak bak mandi?” 

V-2: “Beda bu.” 

P: “Kalau hasilnya berapa?” 

V-2: “ untuk volume penampungnya 8,000 liter, kalau volume bak mandinya 

itu 55 × 55 × 60 = 181.500, kalau dibuat liter jadi 181,5.” 

P: “Kalau untuk banyak bak mandi fibernya?” 

V-2: “berarti 8.000 : 181,5 = 44,077.” 

P: “Lha yang ditanyakan itukan yang terisi penuh. Berati berapa bak mandi?” 

V-2: “Jadi 45 bak mandi.” 

P: “Darimana?” 

V-2: “Dibulatkan.” 

P: “Yang terisi penuh lho.” 

V-2: “Iya.” 

P: “Sekarang perhatikan apakah 0,77 bagian itu penuh atau sama dengan 1?” 

V-2: “tidak.” 

P: “Nah kalau gitu berapa?” 

V-2: “Berarti ya 44 ya bu?” 

 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan  Jawaban Permasalahan 

Sehari-hari Sesuai dengan Pertanyaan 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek V-2 

terkait kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan 

sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

 
Gambar 4.24 Hasil TKKM Subjek V-2 Indikator 5 
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Berdasarkan Gambar 4.24 dapat diketahui bahwa subjek V-2 dapat 

menuliskan simpulan dari permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4. Hal 

tersebut dapat terlihat bahwa subjek V-2 menuliskan simpulan tentang banyak air 

yang ditampung, namun hasilnya masih salah. Subjek V-2 juga menuliskan 

simpulan untuk banyak bak mandi yang dapat terisi penuh, namun hasil yang 

dituliskan juga salah. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

V-2. Pada saat wawancara terhadap subjek V-2, ia dapat menyebutkan simpulan 

dari permasalahan volume kubus dan balok pada butir soal 4, namun subjek V-2 

salah dalam menyebutkan hasilnya yang dikarenakan subjek V-2 salah dalam 

membuat pendekatan untuk banyak bak mandi fiber dan salah dalam menyebutkan 

volume penampung air. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara V-2 soal nomor 

4 terkait kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan 

sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

P: “Bagaimana simpulannya?” 

V-2: “Jadi air yang dapat ditampung adalah 181,5 liter, dan banyak bak mandi 

fiber yang terisi penuh itu 45 bak mandi.” 

P: “Memangnya yang hasil volumenya 181,5 liter itu untuk volume apa?” 

V-2: “Volume Balok bu.” 

P: “Kalau volume penampung air itu volume apa?” 

V-2: “Volume balok bu.” 

P: “Coba sekarang winda perhatikan ya soalnya lagi. Penampung air itu 

berbentuk apa?” 

V-2: “Kubus.” 

P: “Kalau begitu kalau kita mau mencari volume penampung air kita harus 

nyari volume apa ya?” 

V-2: “Volume kubus bu.” 

P: “Berarti seharusnya berapa hasilnya pada simpulan yang pertama?” 

V-2: “8.000 liter.” 

P: :kenapa kamu bisa menuliskan hasil volume balok?” 

V-2: “Saya kira penampungnya ya yang balok itu bu.” 

P: “lain kali lebih teliti ya. Terus kalau untuk simpulan yang kedua?” 
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V-2: “Yang benar 44 bak mandi bu bukan 45 bak mandi itu ternyata salah 

membuat pendekatannya.” 

 

4.1.6.2.4 Triangulasi Hasil Tes dan Hasil Wawancara  Kemampuan Komunikasi 

Matematis Subjek V-2 Pada Butir Soal 4 

Berikut merupakan hasil triangulasi dari analisis hasil tes kemampuan 

penalaran matematis dan wawancara terhadap kemampuan penalaran matematis 

untuk indikator kemampuan penalaran matematis subjek V-2 pada butir soal nomor 

4. 

(1) Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-2 dapat mengGambarkan bangun yang sesuai dengan 

penampung air yaitu bangun kubus disertai dengan keterangan ukurannya. 

Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa V-2 

mampu menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

(2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-2 dapat menuliskan simbol matematika namun hanya simbol 

untuk panjang rusuk saja. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa V-2 kurang mampu menyatakan peristiwa sehari-hari dengan 

simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 
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(3) Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika secara 

tertulis dengan gambar 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-2 dapat mengGambarkan bangun yang sesuai dengan 

penampung air yaitu bangun kubus disertai dengan keterangan ukurannya. 

Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa V-2 

mampu menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, secara tertulis, 

dengan Gambar. 

(4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-2 dapat menentukan rumus-rumus yang digunakan dan 

disertai dengan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan volume kubus 

dan balok butir soal 4. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa V-2 mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 

dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sehari-

hari sesuai dengan pertanyaan 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek V-2 dapat menuliskan simpulan dari permasalahan volume 

kubus dan balok butir soal 4, nnamun hasilnya masih salah. Triangulasi dari hasil 

tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa V-2 kurang mampu 
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mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 

pertanyaan. 

4.1.6.3 Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Gaya 

Belajar Auditorial Subjek A-1 

Disini akan dilakukan analisis kemampuan komunikasi matematis pada 

subjek penelitian A-1 sebagai subjek pertama dari gaya belajar auditorial. Peneliti 

menggunakan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil wawancara A-

1 untuk melakukan analisis kemampuan komunikasi matematis yang kemudian 

dilakukan teknik triangulasi untuk melaksanakan proses keabsahan datanya. 

Kemampuan komunikasi matematis yang akan dianalisis disesuaikan dengan 

indikator kemampuan komunikasi matematis.  

Pada subjek A-1 tidak semua soal akan dianalisis, akan tetapi hanya 2 soal 

yang akan dilakukan analisis. Hal ini dikarenakan bahwa setiap soal kemampuan 

komunikasi matematis sudah mencakup semua indikator kemampuan komunikasi 

matematis. Selain itu juga lebih difokuskan pada jawaban subjek yang menurut 

peneliti dianggap masih belum dapat mengkomunikasikan jawaban dengan baik. 

Jika jawaban subjek terdapat lebih dari 2 yang dianggap belum dapat 

mengkomunikasikan jwaban dengan baik, maka diambil jawaban yang memiliki 

kesalahan yang sama. Oleh karena itu hasil tes yang akan dianalisis pada subjek A-

1 adalah nomor 1 dan 4.   

Urutan dalam melakukan analisis yaitu (1) melakukan analisis hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis, (2) melakukan analis hasil wawancara tes 

kemampuan komunikasi matematis, (3) melakukan triangulasi berdasarkan hasil tes 
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kemampuan komunikasi matematis dan hasil wawancara. Pada urutan dalam 

melakukan analisis hasil tes untuk subjek A-1 nantinya akan ditampilkan hasil 

pekerjaan siswa pada tiap-tiap nomor soal yang akan dianalisis.  

4.1.6.3.1 Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi Matematis 

Subjek A-1 Butir Soal 3 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

soal nomor 3. 

 

 
Gambar 4.25 Hasil TKKM Subjek A-1 Butir Soal 3  

 

Berdasarkan Gambar 4.25 dan Gambar 4.31 dapat dikateahui kemampuan 

komunikasi matematis subjek A-1. Kemampuan komunikasi matematis tersebut 

nantinya akan dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pada proses 

analisis nantinya akan disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang 

selanjutnya akan dianalisis, setelah mendapat hasil analisis kemudian disajikan pula 

kutipan hasil wawancara dari subjek A-1 untuk indikator1, yang kemudian akan 

dilakukan teknik triangulasi guna mengetahui kevalitan hasil tes tersebut. Berikut 
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disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 

matematis.   

(1) Kemampuan Menghubungkan Benda Nyata dalam Ide-Ide Matematika 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-1 

terkait kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

 
Gambar 4.26 Hasil TKKM Subjek A-1 Indikator 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.26 dapat diketahui bahwa subjek A-1 dapat 

menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan pada permasalahan volume 

balok soal 3 dengan lengkap. Dalam menuliskan informasi dan ditanya subjek A-1 

menggunakan simbol-simbol matematika. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-1. Pada saat wawancara terhadap subjek A-1 dapat menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan pada permasalahan volume balok soal nomor 3 dengan 

lengkap. Terkait tentang penulisannya, ia menuliskan informasi-informasi tersebut 

dengan menggunakan simbol-simbol matematika. Berikut disajikan cuplikan hasil 

wawancara A-1 soal nomor 3 terkait kemampuan menghubungkan benda nyata 

dalam ide-ide matematika. 

P: “informasi apa yang diketahui pada soal nomor 3?” 

A-1: “Bak truk berbentuk balok dengan panjang 280 cm, lebar 180 cm, dan 

tingginya 120 cm. Bak truk tersebut akan diisi pasir dengan harga Rp 

175.000/m3.” 

P: “kenapa seperti itu?” 

A-1: “Disoalnya kan begitu jadi ya saya asal nulis lagi dari soalnya.” 
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P: “Kenapa di lembar jawabmu seperti ini?” 

A-1: “Iya karena saya make simbol.” 

P: “Coba jelaskan bagaimana maksutnya.” 

A-1: “Jadi waktu menuliskan diketahui itu saya langsung menggunakan 

simbol.” 

P: “Coba jelaskan simbolnya itu sesuai atau tidak?” 

A-1: “p itu panjangnya, l itu lebarnya, t itu tinggi, a itu harga pasir/m3, h itu 

harga pasir dalam bak truk, x itu volume bak truk.” 

 

(2) Kemampuan Menyatakan Peristiwa Sehari-hari dengan Simbol-simbol 

Matematika dalam Menyajikan Ide-ide Matematika Secara Tertulis 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-1 

terkait kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

 
Gambar 4.27 Hasil TKKM Subjek A-1 Indikator 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.27 dapat diketahui bahwa subjek A-1 dapat 

menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi yang 

diketahui pada permasalahan volume balok soal 3. Selain itu subjek A-1 juga dapat 

menggunakan simbol dalam menuliskan rumus-rumus yang digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-1. Pada saat wawancara terhadap subjek A-1 dapat menyebutkan simbol-simbol 

matematika saat ia menyebutkan informasi yang diketahui pada permasalahan 
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volume balok soal 3. Subjek A-1 juga mampu menyebutkan simbol-simbol yang 

digunakan dalam menuliskan rumus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara A-1 soal nomor 3 terkait kemampuan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam 

menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

P: “Coba jelaskan simbolnya itu sesuai atau tidak?” 

A-1: “p itu panjangnya, l itu lebarnya, t itu tinggi, a itu harga pasir/m3, h itu 

harga pasir dalam bak truk, x itu volume bak truk.” 

P: “Tadi kan kamu menyebutkan simbol-simbol matematika untuk menuliskan 

diketahui. Apakah kamu menggunakan simbol-simbol matematika saat 

menyelesaikan permasalahan?” 

A-1: “iya.’ 

P: “bagaimana cara kamu menggunakannya?” 

A-1: “Buat nulisin rumus kan make simbol.” 

 

(3) Kemampuan Menjelaskan Ide, Situasi Sehari-hari dan Relasi Matematika, 

Secara Tertulis, dengan Gambar 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-1 

terkait kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, 

secara tertulis, dengan Gambar. 

 
Gambar 4.28 Hasil TKKM Subjek A-1 Indikator 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.28 dapat diketahui bahwa subjek A-1 dapat 

mengGambarkan bangun yang sesuai dengan bak truk yaitu bangun berbentuk 

balok. Selain itu subjek A-1 juga dapat menuliskan ukuran pada Gambar tersebut. 
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Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-1. Pada saat wawancara terhadap subjek A-1 dapat menyebutkan bangun kubus 

sebagai bangun yang mengGambarkan bak truk. Subjek A-1 juga dapat 

menyebutkan ukuran dari bangun tersebut dan menunjukkan keterangan yang ada 

pada Gambar yang ia buat. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara A-1 soal 

nomor 3 terkait kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 

matematika, secara tertulis, dengan Gambar. 

P: “Bangun apa yang sesuai dengan bak truk tersebut menurutmu?” 

A-1: “bangun balok.” 

P: “Kenapa?” 

A-1: “kan bak truk tersebut berbentuk balok.” 

P: “Keterangan ukurannya bagaimana?” 

A-1: “Panjangnya 280 cm, lebarnya 180 cm, dan tingginya 120 cm.” 

P: “coba pada Gambar yang kamu buat tunjukkan ukurannya.” 

A-1: “ini panjangnya, ini lebarnya dan ini tingginya (menunjuk ukuran yang 

ada pada Gambar.” 

 

(4) Kemampuan Memahami dan Mengevaluasi Ide-ide Matematika dalam 

Menyelesaikan Permasalahan Sehari-hari Secara Tertulis 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-1 

terkait kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

 
Gambar 4.29 Hasil TKKM Subjek A-1 Indikator 4 

Berdasarkan Gambar 4.29 dapat diketahui bahwa subjek A-1 dapat 

menuliskan rumus-rumus yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan 

yaitu dengan menuliskan rumus volume balok dan rumus untuk mencari harga pasir 
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dalam bak truk pada soal 3. Subjek A-1 juga menggunakan langkah-langkah dalam 

menyelesaikannya yaitu pertama mencari volume balok kemudian mengubah 

satuan dan  yang terahir mencari harga pasir dalam bak truk. Akan tetapi subjek A-

1 masih salah dalam melakukan perhitungannya. Subjek A-1 membuat pembulatan 

angka saat mengubah satuan yang mengakibatkan perhitungannya menjadi salah. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-1. Pada saat wawancara terhadap subjek A-1 dapat menyebutkan rumus-rumus 

dan langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan soal 

nomor 3 dengan lengkap. Terkait tentang pembulatan saat mengubah satuan, subjek 

A-1 mengaku bahwa itu dilakukan agar mempermudahnya dalam perhitungan.. 

Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara A-1 soal nomor 3 terkait kemampuan 

memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

P: “Bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan tersebut?” 

A-1: “Mencari volume bak truk, yang kedua mengubah satuan, dan yang terahir 

mencari harga pasir dalam bak truk.” 

P: “Kenapa begitu?” 

A-1: “kan pertanyaannya itu disuruh nyari volume bak truk sama nyari harga 

pasir dalam bak truk.” 

P: “Bagaimana cara kamu menncari volume bak truk sama mencari harga pasir 

di dalam bak truk?” 

A-1: “Make rumus volume balok, terus kalau harganya dari volum tadi 

dikalikan dengan harga pasir/m3.” 

P: “bagaimana rumusnya coba sebutkan.” 

A-1: “volume balok itukan x = p × l × t.” 

P: “Kalau yang harga pasir dalam bak truk bagaimana rumusnya?” 

A-1: “x dikali dengan a.” 

P: “hasilnya berapa?” 

A-1: “yang volume bak truk itu 6.048.000 cm2 kalau di buat m2 jadinya 6,5 m2. 

Terus kalau harga pasirnya itu Rp 1.137.500.” 

P: “kenapa dari 6.048.000 ini jadi 6,5?” 

A-1: “Sebenernya 6,048. Supaya mudah ngitungnya dijadikan 6,5.” 
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(5) Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan  Jawaban Permasalahan 

Sehari-hari Sesuai dengan Pertanyaan 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-1 

terkait kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan 

sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

 
Gambar 4.30 Hasil TKKM Subjek A-1 Indikator 5 

 

Berdasarkan Gambar 4.30 dapat diketahui bahwa subjek A-1 dapat 

menuliskan simpulan dari permasalahan volume balok pada soal 3. Akan tetapi 

subjek A-1 masih kurang dalam menuliskan simpulan untuk volume pasir dalam 

bak truk. Selain tu ia juga masih salah dalam menuliskan hasil pada simpulannya.  

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-1. Pada saat wawancara terhadap subjek A-1 dapat menyebutkan simpulan dari 

permasalahan volume balok pada butir soal nomor 3 dengan lengkap. Terkait 

tentang kurangnya menuliskan simpulan dikarenakan subjek A-1 lupa dalam 

menuliskan simpulannya. Sedangkan kesalahan dalam hasilnya dikarenakan subjek 

A-1 salah dalam melakukan perhitungan. Berikut disajikan cuplikan hasil 

wawancara A-1 soal nomor 3 terkait kemampuan kemampuan menghubungkan 

benda nyata dalam ide-ide matematika. 

P: “Kalau simpulannya apa?” 

A-1: “Jadi harga pasir dalam bak truk adalah Rp 1.137.500.” 

P: “Kenapa simpulannya begitu?” 

A-1: “Kan yang ditanyakan itu harga pasir dalam bak truk dan hasil 

perhitungannya itukan 1.137.500.” 

P: “Tadi sepertinya di awal kamu bilang pertanyaannya bukan itu saja?” 

A-1: “Oh iya bu sama volume bak truk.” 

P: “Kenapa kamu hanya menyebutkan simpulannya harga pasir dalam bak truk 

saja?” 



138 
 

 

A-1: “Lupa bu saya hehehe, saya nulisnya seingetnya yang terahir dicari aja.” 

P: “lain kali menuliskannya dengan lengkap ya simpulanny!” 

A-1: “Iya bu.” 

 

4.1.6.3.2 Triangulasi Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi 

Matematis Subjek A-1 Pada Butir Soal 3 

Berikut merupakan hasil triangulasi dari analisis hasil tes kemampuan 

penalaran matematis dan wawancara terhadap kemampuan penalaran matematis 

untuk indikator kemampuan penalaran matematis subjek A-1 pada butir soal nomor 

3. 

(1) Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-1 dapat menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 

dengan lengkap dari permasalahan volume balok soal 3.  Triangulasi dari hasil tes 

dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa A-1 mampu menghubungkan 

benda nyata dalam ide-ide matematika. 

(2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-1 dapat menggunakan simbol-simbol matematika dalam 

menuliskan informasi yang diketahui. Subjek A-1 juga dapat menggunakan simbol-

simbol matematika dalam menuliskan rumus-rumus yang digunakan .  Triangulasi 

dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa A-1 mampu 

menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam 

menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 
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(3) Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika secara 

tertulis dengan gambar 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-1 dapat mengGambarkan bangun yang sesuai dengan bak 

truk yaitu bangun balok. Subjek A-1 juga dapat menuliskan keterangan dari 

Gambar tersebut.  Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan 

bahwa A-1 mampu menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, 

secara tertulis, dengan Gambar. 

(4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-1 dapat menuliskan rumus-rumus dan disertai dengan 

langkah-langkah dalam menyelesaikan soal 3. Akan tetapi subjek A-1 masih salah 

dalam melakukan perhitungan.  Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa A-1 kurang mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide 

matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sehari-

hari sesuai dengan pertanyaan 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-1 dapat menuliskan simpulan dari permasalahan volume 

balok pada soal 3. Akan tetapi subjek A-1 masih kurang dalam menuliskan 

simpulan dan masih salah dalam menuliskan hasil simpulan.  Triangulasi dari hasil 

tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa A-1 kurang mampu 



140 
 

 

mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 

pertanyaan. 

4.1.6.3.3 Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi Matematis 

Subjek A-1 Butir Soal 4 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

soal nomor 4. 

 

Gambar 4.31 Hasil TKKM Subjek A-1 Butir Soal 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.25 dan Gambar 4.31 dapat dikateahui kemampuan 

komunikasi matematis subjek A-1. Kemampuan komunikasi matematis tersebut 

nantinya akan dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pada proses 

analisis nantinya akan disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang 

selanjutnya akan dianalisis, setelah mendapat hasil analisis kemudian disajikan pula 

kutipan hasil wawancara dari subjek A-1 untuk indikator1, yang kemudian akan 



141 
 

 

dilakukan teknik triangulasi guna mengetahui kevalitan hasil tes tersebut. Berikut 

disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 

matematis. 

(1) Kemampuan Menghubungkan Benda Nyata dalam Ide-ide Matematika 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-1 

terkait kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

 
Gambar 4.32 Hasil TKKM Subjek A-1 Indikator 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.32 dapat diketahui bahwa subjek A-1 dapat 

menuliskan menuliskan informasi yang diketahui dari permasalahan volume kubus 

dan balok pada soal 4 dengan lengkap. Subjek A-1 juga dapat menuliskan informasi 

yang ditanyakan dengan lengkap. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-1. Pada saat wawancara terhadap subjek A-1 dapat menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dengan lengkap. Subjek A-1 mengaku bahwa dalam 

menuliskan informasi yang diketahui ia menggunakan simbol-simbol matematika. 

Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara A-1 soal nomor 4 terkait kemampuan 

menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

P: “Apa saja yang diketahui dari soal 4?” 

A-1: “Panjang rusuk penampung air 2 m, ukuran bak mandi fiber panjangnya 

55 cm, lebarnya 55 cm, dan tingginya 55 cm.” 
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P: “Dari mana kamu tahu kalau panjang bak mandi fiber 55cm, lebarnya 55cm 

dan tingginya 60 cm. Kan di soal tidak dikatakan begitu?” 

A-1: “Kalau ukuran yang buat diisi biasanya kan p × l × t.” 

P: “Yakin kamu?” 

A-1: “Yakin.” 

P: “Kenapa di lembar jawabmu menuliskannya seperti ini?” 

A-1: “Makai simbol itu bu.” 

P: “Coba jelaskan sesuai atau tidak kira kira dengan yang tadi kamu sebutkan.” 

A-1: “r = 2 m itu panjang rusuknya, p = 55 cm itu panjang bak mandi fiber, l = 

55 cm itu lebarnya, t = 60 itu tigginya udah.” 

P: “Kalau yang ditanyakan apa?” 

A-1: “Gambar bangun, volume penampung air sama banyak bak mandi fiber.” 

 

(2) Kemampuan Menyatakan Peristiwa Sehari-hari dengan Simbol-simbol 

Matematika dalam Menyajikan Ide-Ide Matematika Secara Tertulis 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-1 

terkait kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

 

 
Gambar 4.33 Hasil TKKM Subjek A-1 Indikator 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.33 dapat diketahui bahwa subjek A-1 dapat 

menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi yang 

diketahui dari permasalahan volume kubus dan balok pada soal 4 dengan lengkap. 
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Subjek A-1 juga dapat menggunakan simbol-simbol matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-1. Pada saat wawancara terhadap subjek A-1 dapat menyebutkan simbol-simbol 

yang digunakan dalam menuliskan informasi yang diketahui pada permasalahan 

volume kubus dan balok soal 4. Subjek A-1 juga dapat menggunakan simbol-

simbol matematika dalam menuliskan rumus-rumus yang digunakan. Berikut 

disajikan cuplikan hasil wawancara A-1 soal nomor 4 terkait kemampuan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam 

menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

P: “Kenapa di lembar jawabmu menuliskannya seperti ini?” 

A-1: “Makai simbol itu bu.” 

P: “Coba jelaskan sesuai atau tidak kira kira dengan yang tadi kamu sebutkan.” 

A-1: “r = 2 m itu panjang rusuknya, p = 55 cm itu panjang bak mandi fiber, l = 

55 cm itu lebarnya, t = 60 itu tigginya udah.” 

P: “Tadi kan kamu bilang kalau menuliskan informasi yang diketahui dengan 

simbol, sekarang apa kamu menggunakan simbol dalam menyelesaikan 

permasalahan?” 

A-1: “Iya bu. Saya menggunakan simbol untuk menuliskan rumus-rumus.” 

P: “Bisa jelaskan?” 

A-1: “inikan saya make rumus kubus jadi V = r × r × r, terus kalau volume 

balok V = p × l × t.” 

P: “V itu apa?” 

A-1: “Volume.” 

P: “Volume kubus sama volume balok simbolnya sama berati?” 

A-1: “Iya kan menyatakan volume senmua.” 

P: “Kalau BF apa?” 

A-1: “Banyak bak mandi fiber.” 
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(3) Kemampuan Menjelaskan Ide, Situasi Sehari-hari Dan Relasi Matematika, 

Secara Tertulis, dengan Gambar 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-1 

terkait kemampuan kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 

matematika, secara tertulis, dengan Gambar. 

 
Gambar 4.34 Hasil TKKM Subjek A-1 Indikator 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.34 dapat diketahui bahwa subjek A-1 dapat 

mengGambarkan bangun yang sesuai dengan penampung air berbentuk kubus pada 

permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4. Subjek A-1 juga dapat 

menuliskan keterangan satuan pada Gambar. Akan tetapi Gambar yang dibuat oleh 

subjek A-1 masih salah pada bagian atas kubus terdapat garis.  

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-1. Pada saat wawancara terhadap subjek A-1 dapat menyebutkan bangun yang 

sesuai dengan penampung air pada permasalahan volume kubus dan balok butir 

soal 4. Subjek A-1 juga dapat menyebutkan ketarangan bangun tersebut. Berikut 

disajikan cuplikan hasil wawancara A-1 butir soal nomor 4 terkait kemampuan 

menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, secara tertulis, dengan 

Gambar. 

P: “Kalau bangun yang sesuai dengan penampung air apa?” 

A-2: “Kubus.” 

P: “bisa kamu mengGambarnya?” 

A-2: “Bisa bu.” 
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P: “Ini coba kamu perhatikan bangun yang kamu Gambar kemarin. Ini apa? 

Masak Gambar kubus begini?” 

A-2: “Iya bu, ini tu saya salah lha lupa saya hapus garis yang ini.” 

P: “Kamu ini menggunakan penggaris atau tidak waktu mengGambar?’ 

A-2: “Ndak bu hehehe.” 

P: “Sekarang... kenapa kamu mengGambarkannya itu berbentuk kubus? 

Kenapa ndak balok?” 

A-2: “kan punya panjang rusuk bu. Lha bangun yang ukurannya itu rusuk 

kancuma kubus bu.” 

P: “yakin kamu Gambarnya berbentuk kubus?” 

A-2: “Iya bu yakin.”  

 

(4) Kemampuan Memahami dan Mengevaluasi Ide-ide Matematika dalam 

Menyelesaikan Permasalahan Sehari-hari Secara Tertulis 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-1 

terkait kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

 
Gambar 4.35 Hasil TKKM Subjek A-1 Indikator 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.35 dapat diketahui bahwa subjek A-1 dapat 

menuliskan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan volume 

kubus dan balok butir soal 4. Subjek A-1 juga menyelesaikan permasalahan dengan 

menggunakan langkah-langkah yang benar dan perhitungan yang benar. Akan 

tetapi dalam membuat pembulatan masih salah. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-1. Pada saat wawancara terhadap subjek A-1 dapat menyebutkan rumus-rumus 

dan langkah-langkah disertai hasil untuk menyelesaikan permasalahan volume 
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kubus dan balok butir soal 4. Akan tetapi subjek A-1 masih belum bisa 

mengevaluasi hasil pembulatan untuk banyak bak mandi fiber. Berikut disajikan 

cuplikan hasil wawancara A-1 butir soal nomor 4 terkait kemampuan memahami 

dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-

hari secara tertulis. 

P: “Bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan tersebut?” 

A-1: “mencari volume penampung air, terus nyari volume bak mandi fiber, 

terus nyari banyak bak mandi fiber.” 

P: “Bagaimana caranya kamu mencari msemua itu?” 

A-1: “Volume penampung air menggunakan volume kubus, volume bak 

mandi fiber menggunakan volume balok dan banyak bak mandi fiber itu 

make volume penampung air dibagi dengan volume bak mandi fiber.” 

P: “Yakin kamu dengan penyelesaiannya?” 

A-1: Iya.” 

P: “hasilnya berapa?” 

A-1: “Volume kubusnya 8.000 liter, volume baloknya 181,5 liter, banyak bak 

mandinya 45.” 

P: “yakin kamu dengan hasilmu?” 

A-1: “Yakin bu. Lha ngitungnya ini juga dapetnya segitu.” 

 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan  Jawaban Permasalahan 

Sehari-hari Sesuai dengan Pertanyaan 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-1 

terkait kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan 

sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

 
Gambar 4.36 Hasil TKKM Subjek A-1 Indikator 5 

 

Berdasarkan Gambar 4.36 dapat diketahui bahwa subjek A-1 dapat 

menuliskan simpulan dari permasalahan volume kubus dan balok pada soal 4. Akan 

tetapi subjek A-1 masih salah dalam menuliskan hasilnya. Tidak hanya itu subjek 

A-1 juga masih kurang dalam menuliskan simpulan. Ia hanya menuliskan simpulan 
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untuk banyak bak mandi fiber saja dan tidak menuliskan simpulan volume 

penampung air yang dapat terisi penuh. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-1. Pada saat wawancara terhadap subjek A-1 dapat menyebutkan simpulan dari 

permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4. Terkait tentang hasil yang salah 

dikarenakan subjek A-1 belum dapat mengevaluasi hasil dan juga. Kemudian untuk 

kurangnya dalam menuliskan simpulan, ia mengaku hanya memperhatikan pada 

penyelesaian terahir yaitu mencari bak mandi fiber. Sehingga ia hanya menuliskan 

simpulan untuk banyak bak mandi saja.  Berikut disajikan cuplikan hasil 

wawancara A-1 butir soal nomor 4 terkait kemampuan mengkomunikasikan 

kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

P: “Bagaimana simpulannya?” 

A-1: “Jadi banyak air yang dapat ditampung 8000 liter dan banyak bak mandi 

yang dapat terisi penuh 45 bak mandi.” 

P: “Kenapa di lembar jawabmu hanya menuliskan simpulan untuk banyak bak 

mandi saja?” 

A-1: “Oh iya, saya lupa kalau harus menyimpulkan air yang terisi penuh.” 

P: “Kenapa bisa lupa?” 

A-1: “Kan itu nyari terahirnya banyak bak mandi jadi yang saya perhatikan 

hanya itu.” 

 

4.1.6.3.4 Triangulasi Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi 

Matematis Subjek A-1 Pada Butir Soal 4 

Berikut merupakan hasil triangulasi dari analisis hasil tes kemampuan 

penalaran matematis dan wawancara terhadap kemampuan penalaran matematis 

untuk indikator kemampuan penalaran matematis subjek A-1 pada butir soal nomor 

4. 
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(1) Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-1 dapat menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 

dengan lengkap dari permasalahan volume kubus dan balok pada soal 4.  

Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa A-1 

mampu menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

(2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-1 dapat menggunakan simbol-simbol dalam menuliskan 

informasi yang diketahui dari permasalahan volume kubus dan balok pada soal 4. 

Subjek A-1 juga dapat menggunakan simbol-simbol dalam menuliskan rumus 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.  Triangulasi dari hasil tes dan hasil 

wawancara dapat disimpulkan bahwa A-1 mampu menyatakan peristiwa sehari-

hari dengan simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika 

secara tertulis. 

(3) Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika secara 

tertulis dengan gambar 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-1 dapat menggambarkan bangun yang sesuai dengan 

penampung air berbentuk kubus pada permasalahan volume kubus dan balok pada 

butir soal 4. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan 
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bahwa A-1 mampu menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, 

secara tertulis, dengan gambar. 

(4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-1 dapat menuliskan rumus dan langkah-langkah dalam 

menyelesaikan permasalahan volume kubus dan balok pada butir soal 4. Akan 

tetapi subjek A-1 masih belum bisa mengevaluasi hasil pembulatan untuk mencari 

banyak bak mandi fiber. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa A-1 kurang mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide 

matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sehari-

hari sesuai dengan pertanyaan 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-1 dapat menuliskan simpulan dari permasalahan volume 

kubus dan balok pada soal 4. Namun subjek A-1 hanya menuliskan simpulan untuk 

banyak bak mandi fiber saja dan itupun masih salah dalam menuliskan hasilnya. 

Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa A-1 

kurang mampu mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-

hari sesuai dengan pertanyaan. 
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4.1.6.4 Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Gaya 

Belajar Auditorial Subjek A-2 

Disini akan dilakukan analisis kemampuan komunikasi matematis pada 

subjek penelitian A-2 sebagai subjek kedua dari gaya belajar auditorial. Peneliti 

menggunakan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil wawancara A-

2 untuk melakukan analisis kemampuan komunikasi matematis yang kemudian 

dilakukan teknik triangulasi untuk melaksanakan proses keabsahan datanya. 

Kemampuan komunikasi matematis yang akan dianalisis disesuaikan dengan 

indikator kemampuan komunikasi matematis.  

Pada subjek A-2 tidak semua soal akan dianalisis, akan tetapi hanya 2 soal 

yang akan dilakukan analisis. Hal ini dikarenakan bahwa setiap soal kemampuan 

komunikasi matematis sudah mencakup semua indikator kemampuan komunikasi 

matematis. Selain itu juga lebih difokuskan pada jawaban subjek yang menurut 

peneliti dianggap masih belum dapat mengkomunikasikan jawaban dengan baik. 

Jika jawaban subjek terdapat lebih dari 2 yang dianggap belum dapat 

mengkomunikasikan jwaban dengan baik, maka diambil jawaban yang memiliki 

kesalahan yang sama. Oleh karena itu hasil tes yang akan dianalisis pada subjek A-

2 adalah nomor 3 dan 4.   

Urutan dalam melakukan analisis yaitu (1) melakukan analisis hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis, (2) melakukan analis hasil wawancara tes 

kemampuan komunikasi matematis, (3) melakukan triangulasi berdasarkan hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis dan hasil wawancara. Pada urutan dalam 
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melakukan analisis hasil tes untuk subjek A-2 nantinya akan ditampilkan hasil 

pekerjaan siswa pada tiap-tiap nomor soal yang akan dianalisis.  

4.1.6.4.1 Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi Matematis 

Subjek A-2 Butir Soal 3 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

soal nomor 3. 

 
Gambar 4.37 Hasil TKKM Subjek A-2 Butir Soal 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.37 dan Gambar 4.43 dapat dikateahui kemampuan 

komunikasi matematis subjek A-2. Kemampuan komunikasi matematis tersebut 

nantinya akan dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pada proses 

analisis nantinya akan disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang 

selanjutnya akan dianalisis, setelah mendapat hasil analisis kemudian disajikan pula 

kutipan hasil wawancara dari subjek A-2 untuk indikator1, yang kemudian akan 

dilakukan teknik triangulasi guna mengetahui kevalitan hasil tes tersebut. Berikut 

disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 

matematis. 

(1) Kemampuan Menghubungkan Benda Nyata kedalam Ide-ide Matematika. 
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Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-2 

terkait kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

 
Gambar 4.38 Hasil TKKM Subjek A-2 Indikator 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.38 dapat diketahui bahwa subjek A-2 dapat 

menuliskan informasi yang diketahui pada permasalahan volume balok. Subjek A-

2 juga dapat menuliskan informasi yang ditanyakan pada permasalahan volume 

balok pada butir soal nomor 3.  

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-2. Pada saat wawancara terhadap subjek A-2 dapat menyebutkan informasi yang 

diketahui pada permasalahan volume balok pada butir soal nomor 3. Subjek A-2 

juga mampu menyebutkan informasi yang ditanyakan dalam permasalahan volume 

balok. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara A-2 soal nomor 3 terkait 

kemampuan kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

P: “Informasi apa yang diketahui dari soal 3? 

A-2: “Bak pasir berukuran panjang 180 cm, lebar 180 cm dan tingginya 120 

cm, sama harga pasir/m3. 

P: “Sekarang perhatikan lembar jawabmu. Kenapa kamu menuliskan informasi 

diketahuinya seperti ini?” 

A-2: “Kan disuru make simbol bu jadi saya simbolkan.” 

P: “Coba jelaskan.” 

A-2: “p itu panjang, l itu lebar, t itu tinggi, dan m itu harga pasir/m3.” 

P: “Kalau yang ditanyakan apa?” 

A-2: “Volume bak truk sama harga pasir dalam bak truk.” 

P: “Kenapa kamu menuliskannya V dan h?” 

A-2: “V itu volume dan h itu harga pasir dalam bak truk.” 

P: “Kenapa informasi yang diketahui dan ditanya seperti yang kamu sebutkan?” 

A-2: “Disoalnya begitu bu, saya tinggal nulis aja.” 
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(2) Kemampuan Menyatakan Peristiwa Sehari-Hari Dengan Simbol-Simbol 

Matematika Dalam Menyajikan Ide-Ide Matematika Secara Tertulis 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-2 

terkait kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

 
Gambar 4.39 Hasil TKKM Subjek A-2 Indikator 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.39 dapat diketahui bahwa subjek A-2 dapat 

menuliskan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi yang diketahui 

pada permasalahan volume balok butir soal 3. Subjek A-2 juga dapat menuliskan 

simbol-simbol matematika dalam menyelesaikan permasalahan volume balok pada 

butir soal nomor 3, namun kurang lengkap.  

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-2. Pada saat wawancara terhadap subjek A-2 dapat menyebutkan simbol-simbol 

yang digunakan dalam menyatakan informasi yang diketahui dan dalam 

menyelesaikan permasalahan volume balok pada butir soal nomor 3. Subjek A-2 

juga mampu menyebutkan simbol-simbol yang digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan volume balok butir soal nomor 3. Terkait dengan simbol-simbol yang 

kurang lengkap saat penyelesaian, subjek A-2 asal menulis apa yang ada 
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dipikirannya. Subjek A-2 tidak memperhatikan harus menuiskan rumus dengan 

simbol dahulu saat mencari harga pasir dalam bak truk. Berikut disajikan cuplikan 

hasil wawancara A-2 soal nomor 3 terkait kemampuan menyatakan peristiwa 

sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 

matematika secara tertulis. 

P: “Sekarang coba kamu perhatikan ya lembar jawabmu! Ini kenapa 

diketahuinya seperti ini? Ditanyanya juga begini?” 

A-2: “itu saya langsung buat simbol-simbol bu.” 

P: “Coba sekarang jelaskan apa maksut dari simbol-simbol ini?” 

A-2: “Ini p itu maksutnya panjang bak truknya bu, l itu buat lebar bak truknya, 

terus t itu tinggi bak truknya.” 

P: “Pada saat kamu menuliskan penyelesaian dari permasalahan soal nomor 3 

kamu menggunakan simbol-simbol atau tidak?” 

A-2: “Iya bu, saya makai simbol pas menuliskan rumusnyya bu.” 

P: “Coba dari hasil pekerjaanmu ini jelaskan maksut dari simbol-simbolnya!” 

A-2: “Untuk yang p, l, sama t tadikan sudah saya jelaskan bu. Nah sekarang V 

itu maksutnya volume bak truk, terus h itu harga pasir dalam bak truk 

bu.” 

P: “tadikan kamu menyebutkan kalau kamu menuliskan simbol-simbol dengan 

rumus nah untuk mencari h ko ini tidak ada rumusnya kenapa? Ko 

langsung kayak gini?” 

A-2: “Saya asal nulis aja bu apa yang saya pikirkan. Jadi ndak kepikiran kalau 

harus menuliskan rumus.” 

 

(3)  Kemampuan Menjelaskan Ide, Situasi Sehari-Hari dan Relasi Matematika, 

Secara Tertulis, dengan Gambar 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-2 

terkait kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, 

secara tertulis, dengan Gambar. 

 

Gambar 4.40 Hasil TKKM Subjek A-2 Indikator 2 
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Berdasarkan Gambar 4.40 dapat diketahui bahwa subjek A-2 dapat 

mengGambarkan bangun yang sesuai dengan bak truk pada permasalahan volume 

balok butir soal 3. Subjek A-2 juga dapat menuliskan ukuran berdasarkan 

keterangan pada soal nomor 3 disertai dengan satuannya. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-2. Pada saat wawancara terhadap subjek A-2 dapat menyebutkan bangun yang 

sesuai dengan bak truk pada permasalahan volume balok pada butir soal nomor 3 

yaitu bangun berbentuk balok. Subjek A-2 juga mampu menyebutkan ukuran dari 

keterangan Gambar tersebut. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara A-2 soal 

nomor 3 terkait kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 

matematika, secara tertulis, dengan gambar 

P: “Kamu bisa mengGambarkan bangun seperti yang ada pada soal nomor 3?” 

A-2: “Bisa bu.” 

P: “Apa Gambarnya yang sesuai?” 

A-2: “Balok bu.” 

P: “Kenapa balok?” 

A-2: “Kan Bak truknya berbentuk balok bu.” 

P: “Darimana kamu tahu kalau bak truk ttersebut berbentuk balok?” 

A-2: “Itukan ada keterangannya bu terus juga ukurannya itukan ada panjang 

lebar sama tinggi bu. Jadi ya Gambarnya berbentuk balok.” 

P: “Yakin kamu?” 

A-2: “Yakin bu.” 

P: “Lalu keterangannya apa saja?” 

A-2: “Panjangnya 280 cm, lebarnya 180 cm sama tingginya 120 cm.” 

P: “Sekarang kamu perhatikan Gambarmu kenapa kamu menuliskan seperti 

ini?” 

A-2: “Iya saya langsung menuliskannya pada rusuknya bu.” 

P: “Pada rusuknya bagaimana?” 

A-2: “Biar lebih jelas bu jadi yang rusuk panjang saya kasih ukuran 

panjangnya, kalau rusuk lebar saya kasih ukuran lebarnya, terus kalau 

rusuk tingginya saya kasih ukuran tinggi.” 

P: “Yakin kamu sudah benar ini menuliskan ukurannya?” 

A-2: “Iya bu yakin.” 
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(4) Kemampuan Memahami dan Mengevaluasi Ide-ide Matematika dalam 

Menyelesaikan Permasalahan Sehari-hari Secara Tertulis. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-2 

terkait memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

 
Gambar 4.41 Hasil TKKM Subjek A-2 Indikator 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.41 dapat diketahui bahwa subjek A-2 dapat 

menuliskan rumus volume balok yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan volume balok butir soal 3. Saat mencari harga pasir dalam bak truk 

subjek A-2 tidak menuliskan rumus. Subjek A-2 juga menyelesaikan permasalahan 

dengan langkah-langkah yang sesuai yaitu yang pertama mencari volume balok 

dahulu kemudian mencari harga pasir dalam bak truk. Perhitungan yang dilakukan 

subjek A-2 untuk mencari volume bak truk sudah benar namun pada saat mencari 

harga masih salah. A-2 juga menuliskan satuan pada saat penyelesaian, padahal kita 

tahu bahwa saat penyelesaian tidak boleh menggunakan satuan. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-2. Pada saat wawancara terhadap subjek A-2 dapat menyebutkan rumus volume 

balok yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan volume balok pada butir 
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soal nomor 3. Subjek A-2 juga mampu menyebutkan langkah-langkah dalam 

menyelesaikan permasalahan volume balok yaitu yang pertama mencari volume 

bak truk kemudian mencari harga pasir dalam bak truk. Terkait penulisan satuan 

saat menyelesaikan permasalahan, A-2 menuliskan satuan dikarenakan satuannya 

akan disamakan yaitu cm3 ke m3 agar dapat dikalikan dengan harga pasir/m3. 

Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara A-2 soal nomor 3 terkait terkait 

kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

P: “Bagaimana kamu menyelesaikannya?” 

A-2: “Nyari volume bak truk dulu bu makai rumus volume balok, terus setelah 

ketemu hasilnya satuannya dibuat m3, terus nyari harga pasir dalam bak 

truk volume tadi dikalikan dengan harga pasir/m3.” 

P: “yakin?” 

A-2: “Iya yakin.” 

P: “Hasilnya berapa?” 

A-2: “sebentar ya bu hitung dulu.” 

P: “Bagaimana?” 

A-2: “6.048.000, terus harganya 988.300 bu.” 

P: “yakin?” 

A-2: “Iya bu.” 

P: “Coba hitung lagi.” 

A-2: “Sebentar ya bu saya hitung lagi.... Sama ko bu volumenya.” 

P: “Lanjutkan lagi ngitungnya.” 

A-2: “Oh iya bu salah ternyata harganya Rp 1.058.400 bu ternyata hehe.” 

P: “Ini kenapa ada satuannya?” 

A-2: “Biar ndak bingung bu, kan itu volumenya hasilnya cm3 padahal harga 

pasirnya itu per m3.” 

P: “Darimana kamu bisa mengatakan hasilnya cm3?” 

A-2: “Kan diketahuinya satuan pada ukurannya itu cm bu.” 

P: “Coba perhatikan ini kan kamu tidak menuliskan satuan, kok tiba tiba 

dibawahnya ada satuannya cm3?” 

A-2: “Tapikan diketahuinya saya uda nuliskan satuan bu.” 

 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan  Jawaban Permasalahan 

Sehari-Hari Sesuai Dengan Pertanyaan 
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Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-2 

terkait mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai 

dengan pertanyaan. 

 
Gambar 4.42 Hasil TKKM Subjek A-2 Indikator 5 

 

Berdasarkan Gambar 4.42 dapat diketahui bahwa subjek A-2 tidak dapat 

menuliskan simpulan dari permasalahan volume balok pada butir soal 3. A-2 tidak 

menuliskaan sama sekali simpulan dari penyelesaian yang telah ia kerjakan. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-2. Pada saat wawancara terhadap subjek A-2 dapat menyebutkan simpulan dari 

permasalahan volume balok pada soal nomor 3, namun masih salah dalam 

menyebutkannya. Terkait subjek A-2 tidak menuliskan simpulan dikarenakan ia 

bingung dalam menuliskan simpulannya. Berikut disajikan cuplikan hasil 

wawancara A-2 soal nomor 3 terkait terkait kemampuan mengkomunikasikan 

kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan 

P: “Kalau simpulannya bagaimana?” 

A-2: “gimana ya bu saya masih bingung bu kalau menuliskan simpulan.” 

P: “Dicoba dulu kira-kira bagaimana?” 

A-2: “Em....jadi volume bak pasir adalah 6.048.000 m3.” 

P: “Satuannya m3?” 

A-2: “iya bu kan terus dikalikan dengan harga pasir/m3.” 

P: “Coba cermati lagi pekerjaanmu.” 

A-2: “Oh cm3 bu hehehe.”  

P: “Sudah itu saja simpulannya?” 

A-2: “Em... iya bu itu saja.” 

P: “Memang tadi pertanyaannya ada berapa?” 

A-2: “Nyari volume kan bu?” 

P: “Coba cermati dulu pertanyaannya.” 

A-2: “Oh iya ada harga pasir juga ya bu.” 

P: “Nah sekarang simpulannya bagaimana?” 
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A-2: “Tadi kan udah bu.” 

P: “Tadi kan buat yang volume bak pasir.” 

A-2: “Bingung bu saya.” 

P: “Simpulan yang buat harga pasirnya bagaimana?” 

A-2: “Jadi harga pasir adalah Rp 1.058.400.” 

P: “Tadi kamu bisa menyebutkan simpulannya, lha kenapa di lembar jawabmu 

tidak dituliskan?” 

A-2: “Waktu itu saya bingung bu nulis simpulannya bagaimana, terus saya 

lewati dulu eh... malah lupa bu hehe.” 

 

4.1.6.4.2 Triangulasi Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi 

Matematis Subjek A-2 Pada Butir Soal 3 

Berikut merupakan hasil triangulasi dari analisis hasil tes kemampuan 

penalaran matematis dan wawancara terhadap kemampuan penalaran matematis 

untuk indikator kemampuan penalaran matematis subjek A-2 pada butir soal nomor 

3. 

(1) Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-2 dapat menuliskan informasi yang diketahui dan ditanya. 

Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa A-2 

mampu menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

(2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-2 dapat menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan 

informasi yang diketahui dan saat menyelesaikan permasalahan volume balok pada 

butir soal nomor 3. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat 
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disimpulkan bahwa A-2 mampu menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-

simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

(3) Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika secara 

tertulis dengan gambar 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-2 dapat menggambarkan bangun yang sesuai dengan 

permasalahan volume balok pada butir soal nomor 3 yaitu Gambar balok disertai 

dnegan ukurannya. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa A-2 mampu menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 

matematika, secara tertulis, dengan gambar. 

(4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-2 dapat menyebutkan rumus yang digunakan yaitu rumus 

volume balok, dapat menyebutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan 

permasalahan volume balok tertapi perhitungannya masih salah. Selai itu A-2 juga 

masih salah dalam menuliskan proses penyelesaiannya karena menuliskan satuan 

pada proses penyelesaiannya. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa A-2 kurang mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide 

matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 
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(5) Kemampuan Mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sehari-

hari sesuai dengan pertanyaan 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-2 tidak dapat menuliskan simpulan dari permasalahan 

volume balok butir soal nomor 3. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara 

dapat disimpulkan bahwa A-2 belum mampu kemampuan mengkomunikasikan 

kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

4.1.6.4.3 Hasil tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi Matematis 

Subjek A-2 Butir Soal 4 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

soal nomor 4. 

 

 
Gambar 4.43 Hasil TKKM Subjek A-2 Butir Soal 4 

Berdasarkan Gambar 4.34 dan Gambar 4.43 dapat dikateahui kemampuan 

komunikasi matematis subjek A-1. Kemampuan komunikasi matematis tersebut 

nantinya akan dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pada proses 

analisis nantinya akan disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang 
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selanjutnya akan dianalisis, setelah mendapat hasil analisis kemudian disajikan pula 

kutipan hasil wawancara dari subjek A-1 untuk indikator1, yang kemudian akan 

dilakukan teknik triangulasi guna mengetahui kevalitan hasil tes tersebut. Berikut 

disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 

matematis. 

(1) Kemampuan Menghubungkan Benda Nyata Dalam Ide-Ide Matematika. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-2 

terkait kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

 
Gambar 4.44 Hasil TKKM Subjek A-2 Indikator 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.44 dapat diketahui bahwa subjek A-2 dapat 

menuliskan informasi yang diketahui pada permasalahan volume kubus dan balok. 

Subjek A-2 juga dapat menuliskan informasi yang ditanyakan pada permasalahan 

volume kubus dan balok dengan lengkap.  

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-2. Pada saat wawancara terhadap subjek A-2 dapat menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan pada permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4. 

Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara A-2 butir soal nomor 4 terkait 

menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

P: “Apa yang diketahui dari soal nomor 4?” 

A-2: “Penampung air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 2 m, bak mandi 

fiber berukuran 55 cm × 55 cm × 60 cm.” 
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P: “Sekarang perhatikan lembar jawabmu! Ini kenapa kamu menuliskannya 

seperti ini?” 

A-2: “Langsung make simbol bu.” 

P: “Coba jelaskan apa artinya?” 

A-2: “tadi kan diketahui panjang rusuk, saya simbolkan dengan r, jadinya r = 

2 m, nah 2 m itukan sama dengan 200 cm bu, lha saya tulis gini. Terus 

p itu panjang bak mandi fiber, l itu lebar bak mandi fiber sama t itu 

tinggi bak mandi fiber.” 

P: “Darimana kamu tahu kalau panjang, lebar dan tinggi bak mandi fiber itu 

segitu?” 

A-2: “Itukan ada ukurannya bu.” 

P: “Tapikan disitu tidak menyebut panjang, lebar sama tinggi.” 

A-2: “Kan itu berbentuk balok dan ukurannya disitu juga ada tiga bu, lha 

pastikan kalau balok itu ukurannya panjang, lebar sama tinggi. 

Yasudah saya tulis begitu.” 

P: “yakin kamu apa yang kamu tulis sudah benar?” 

A-2: “Yakin bu, InsyAllah hehehe.” 

P: “Terus yang ditanyakan apa?” 

A-2: “Gambar bangun yang sesuai dengan penampung air, banyak air yang 

dapat ditampung, sama banyak bak mandi fiber yang dapat terisi 

penuh.” 

P: “yakin itu pertanyaannya?” 

A-2: “Iya bu yakin.” 

P: “Kenapa?” 

A-2: “Lha disoalnya kan gitu bu.” 

 

(2) Kemampuan Menyatakan Peristiwa Sehari-hari dengan Simbol-Simbol 

Matematika dalam Menyajikan Ide-ide Matematika Secara Tertulis 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-2 

terkait kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

 
Gambar 4.45 Hasil TKKM Subjek A-2 Indikator 4 
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Berdasarkan Gambar 4.45 dapat diketahui bahwa subjek A-2 dapat 

menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan informasi yang diketahui pada 

permasalahan volume kubus dan balok. Subjek A-2 juga dapat menuliskan simbol-

simbol matematika dalam menyelesaikan permasalahan volume kubus dan balok 

yaitu dengan menuliskan rumus-rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan volume kubus dan balok.  

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-2. Pada saat wawancara terhadap subjek A-2 dapat menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan pada permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4. 

Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara A-2 butir soal nomor 4 terkait 

menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam 

menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

P: “Sekarang perhatikan lembar jawabmu! Ini kenapa kamu menuliskannya 

seperti ini?” 

A-2: “Langsung make simbol bu.” 

P: “Coba jelaskan apa artinya?” 

A-2: “tadi kan diketahui panjang rusuk, saya simbolkan dengan r, jadinya r = 

2 m, nah 2 m itukan sama dengan 200 cm bu, lha saya tulis gini. Terus p 

itu panjang bak mandi fiber, l itu lebar bak mandi fiber sama t itu tinggi 

bak mandi fiber.” 

P: “Tadi kan kamu sudah menggunakan simbol-simbol waktu menuliskan 

informasi yang diketahui. Nah kalau saat proses penyelesaiannya kamu 

menuliskan simbol-simbol atau tidak?” 

A-2: “iya bu, make simbol bu. Kan kalau nulis rumus langsung simbol bu.” 

P: “Coba sebutkan simbol-simbolnya.” 

A-2: “volume itu V, r itu rusuk, p panjang, l lebar, t tinggi.” 

P: “Lalu ini maksutnya apa Vk, Vb?” 

A-2: “Vk itu volume kubus bu, Vb itu volume balok.” 

P: “Memangnya volume kubus itu buat nyari apa, terus kalau volume balok 

juga buat nyari apa?” 

A-2: “volume kubus buat nyari banyak air yang dapat ditampung oleh 

penampung air, terus volume balok buat nyari volume bak mandi fiber.” 

P: “Ini kenapa banyak bak mandi viber tidak menggunakan simbol?” 

A-2: “harus make simbol juga ya bu?” 
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P: “Iya. Kenapa kamu tidak menggunakan simbol?” 

A-2: “Saya kira ya ndak apa-apa bu ndak make simbol.” 

 

(3) Kemampuan Menjelaskan Ide, Situasi Sehari-hari dan Relasi Matematika, 

Secara Tertulis, dengan Gambar 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-2 

terkait kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, 

secara tertulis, dengan gambar. 

 
Gambar 4.46 Hasil TKKM Subjek A-2 Indikator 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.46 dapat diketahui bahwa subjek A-2 dapat 

mengGambarkan bangun yang sesuai dengan penampung air berbentuk kubus pada 

permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4. Subjek A-2 juga dapat 

menuliskan keterangan satuan pada Gambar. Akan tetapi Gambar yang dibuat oleh 

subjek A-2 masih salah pada bagian atas kubus terdapat garis.  

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-2. Pada saat wawancara terhadap subjek A-2 dapat menyebutkan bangun yang 

sesuai dengan penampung air pada permasalahan volume kubus dan balok butir 

soal 4. Subjek A-2 juga dapat menyebutkan ketarangan bangun tersebut. Berikut 

disajikan cuplikan hasil wawancara A-2 butir soal nomor 4 terkait kemampuan 

menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, secara tertulis, dengan 

gambar. 
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P: “Kalau bangun yang sesuai dengan penampung air apa?” 

A-2: “Kubus bu mengGambar?” 

P: “bisa kamu mengGambarnya?” 

A-2: “Bisa bu.” 

P: “Ini coba kamu perhatikan bangun yang kamu Gambar kemarin. Ini apa? 

Masak Gambar kubus begini?” 

A-2: “Iya bu, ini tu saya salah lha lupa saya hapus garis yang ini.” 

P: “Kamu ini menggunakan penggaris atau tidak waktu mengGambar?’ 

A-2: “Ndak bu hehehe.” 

P: “Sekarang... kenapa kamu mengGambarkannya itu berbentuk kubus? 

Kenapa ndak balok?” 

A-2: “kan punya panjang rusuk bu. Lha bangun yang ukurannya itu rusuk 

kancuma kubus bu.” 

P: “yakin kamu Gambarnya berbentuk kubus?” 

A-2: “Iya bu yakin.”  

 

(4) Kemampuan Memahami dan Mengevaluasi Ide-ide Matematika dalam 

Menyelesaikan Permasalahan Sehari-hari Secara Tertulis. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-2 

terkait kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

 
Gambar 4.47 Hasil TKKM Subjek A-2 Indikator 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.47 dapat diketahui bahwa subjek A-2 dapat 

menuliskan rumus volume kubus, rumus volume balok dan rumus untuk mencari 

banyak bak mandi yang dapat terisi penuh pada permasalahan volume kubus dan 

balok. Subjek A-2 saat menyelesaikan permasalahan volume kubus dan balok 

menggunakan langkah-langkah yang runtut. Hal tersebut dapat terlihat dari subjek 

A-2 pertama mencari volume kubus untuk mencari banyak air yang dapat diisi 
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dalam penampung air, kemudian mencari volume balok untuk mengetahui volume 

bak mandi, kemudian baru mencari banyak bak mandi fiber yang dapat terisi penuh. 

Namun subjek A-2 masih salah dalam proses penyelesaiannya. Sumbej A-2 

menuliskan satuan pada proses perhitungan, serta masih salah menuliskan 

pendekatan untuk banyak bak yang dapat terisi penuh.  

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-2. Pada saat wawancara terhadap subjek A-2 dapat menyebutkan rumus-rumus 

yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan volume kubus dan balok 

butir soal 4. Subjek A-2 juga dapat menyebutkan langkah-langkah dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara 

A-2 butir soal nomor 4 terkait kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide 

matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

P: “coba ceritakan bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan soal 

tersebut?” 

A-2: “Pertama kan nulis diketahui ditanya itu bu, terus gambar kubus bu, baru 

nyari jawabannya terus nulis simpulan bu.” 

P: “Waktu kamu menjawabnya itu bagaimana? Coba ceriitakan.” 

A-2: “Nyari banyak air yang daat ditampung, terus nyari volume bak mandi 

fiber, terus nyari banyak bak mandi fiber.” 

P: “Bagaimana cara kamu mencari semua itu?’ 

A-2: “Gimana bu maksutnya?” 

P: “Waktu kamu mencari tadi makai rumus apa aja misalnya gitu.’ 

A-2: “Ow.... nyari banyak air yang dapat ditampung itu make rumus volume 

kubus, nyari volume bak mandi fiber make rumus volume balok, terus 

kalau nyari banyak bak mandi fibernya itu ya volume kubus tadi dibagi 

volume balok bu.” 

P: “kenapa nyari banyak air yang dapat ditampung make rumus kubua?” 

A-2: “Kan penampung airnya berbentuk kubus bu jadi ya make volume 

kubus.” 

P: “Kalau nyari volume bak mandi kenapa makai rumus volume balok?” 

A-2: “Kan bentuknya balok bu.” 

P: “Yakin kamu itu menggunakan rumus volume? Bukan rumus luas 

permukaan?” 

A-2: “iya bu yakin.” 
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P: “Kenapa yakin?” 

A-2: “Kan itu kita nyari isinya bu bukan nyari luas nya.” 

P: “Lha kalau nyari banyak bak mandi fiber kenapa volume kubus dibagi 

volume balok?” 

A-2: “ya kan itu nanti air yang didalam penampung dibagi, dimasukkan ke 

bak mandi fibernya gitu bu.” 

P: “yakin kamu?” 

A-2: “Iya yakin.” 

P: “terus ini kenapa kamu menuliskan satuannya?” 

A-2: “Biar jelas aja bu.” 

P: “Menurutmu kalau menuliskan satuan saat proses perhitungan seperti ini 

benar atau salah?’ 

A-2: “benar bu hehe, tapi ndak tau ya bu benar atau salah tapi menurut saya 

benar gitu. Emangnya salah ya bu?” 

P: “Lain kali kalau proses perhitungan jangan menuliskan satuan ya.” 

A-2: “Iya bu.” 

 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan  Jawaban Permasalahan 

Sehari-hari Sesuai dengan Pertanyaan 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek A-2 

terkait kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan 

sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

 
Gambar 4.48 Hasil TKKM Subjek A-2 Indikator 5 

 

Berdasarkan Gambar 4.48 dapat diketahui bahwa subjek A-2 dapat 

menuliskan simpulan dari penyelesaian permasalahan volume kubus dan balok 

butir soal 4. Namun subjek A-2 masih salah dalam menuliskan hasil simpulan dari 

kedua pertanyaan dari permasalahan volume kubus dan balok pada butir soal 4, 

tidak hanya itu subjek A-2 juga tidak menuliskan satuan untuk baknyaknya bak 

mandi fiber yang dapat terisi penuh.  
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Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

A-2. Pada saat wawancara terhadap subjek A-2 dapat menyebutkan simpulan dari 

permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4. Akan tetapi Subjek A-2 juga 

masih salah dalam menyebutkan simpulannya. Berikut disajikan cuplikan hasil 

wawancara A-2 butir soal nomor 4 terkait mengkomunikasikan kesimpulan  

jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

P: “Kalau simpulannya kamu menuliskan atau tidak?” 

A-2: “Menuliskan bu tapi kayaknya salah.” 

P: “Kenapa kamu bisa bilang salah?” 

A-2: “Iya kayaknya aja bu.” 

P: “Yakin kalau salah?” 

A-2: “Iya bu kayaknya, soalnya tadi aja saya yang bak mandi itu sudah salah 

ko bu, berati ya hasilnya saya salah bu.” 

P: “Memangnya kemarin seingatmu bagaimana simpulannya?” 

A-2: “Jadi banyak bak mandi fiber adalah 45.” 

P: “Sudah itu saja?” 

A-2: “Ada lagi kayaknya bu.” 

P: “Apa?” 

A-2: “Jadi air yang dapat ditampung sebanyak 8000.000 cm3.” 

P: “Kok ini beda ya? Coba perhatikan!” 

A-2: “oh iya ya bu.” 

P: “Terus gimana ini, kemarin kamu nulisnya begini lha sekarang yang kamu 

sebutkan seperti tadi. Yang benar yang mana?” 

A-2: “Bingung bu saya.” 

P: “Bingung bagaimana?” 

A-2: “Ya bingung bu saya.” 

 

4.1.6.4.4 Triangulasi Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi 

Matematis Subjek A-2 Pada Butir Soal 4 

Berikut merupakan hasil triangulasi dari analisis hasil tes kemampuan 

penalaran matematis dan wawancara terhadap kemampuan penalaran matematis 

untuk indikator kemampuan penalaran matematis subjek A-2 pada butir soal nomor 

4. 
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(1) Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-2 dapat menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 

pada permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4. Triangulasi dari hasil tes 

dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa A-2 mampu menghubungkan 

benda nyata dalam ide-ide matematika. 

(2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-2 dapat menggunakan simbol-simbol matematika dalam 

menuliskan informasi yang diketahui serta pada saat menyelesaikan permasalahan 

pada permasalahan volume kubus dan balok. Triangulasi dari hasil tes dan hasil 

wawancara dapat disimpulkan bahwa A-2 mampu menyatakan peristiwa sehari-

hari dengan simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika 

secara tertulis. 

(3) Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika secara 

tertulis dengan gambar 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-2 dapat menggambarkan bangun yang sesuai dengan 

penampung air berbentuk kubus pada permasalahan volume kubus dan balok pada 

butir soal 4. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan 

bahwa A-2 kurang mampu menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 

matematika, secara tertulis, dengan gambar. 
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(4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-2 dapat menulis rumus-rumus yang digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan volume kubus dan balok pada butir soal 4. Selain itu 

subjek A-2 juga mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan langkah-

langkah yang sesuai, hanya saja subjek A-2 masih salah dalam membuat 

pendekatan. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan 

bahwa A-2 mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sehari-

hari sesuai dengan pertanyaan 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek A-2 dapat menyimpulkan permasalahan volume kubus dan 

balok pada butir soal 4 namun masih salah. Triangulasi dari hasil tes dan hasil 

wawancara dapat disimpulkan bahwa A-2 kurang mampu mengkomunikasikan 

kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

4.1.6.5 Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Gaya 

Belajar Kinestetik Subjek K-1 

Disini akan dilakukan analisis kemampuan komunikasi matematis pada 

subjek penelitian K-1 sebagai subjek kedua dari gaya belajar auditorial. Peneliti 

menggunakan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil wawancara K-

1 untuk melakukan analisis kemampuan komunikasi matematis yang kemudian 
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dilakukan teknik triangulasi untuk melaksanakan proses keabsahan datanya. 

Kemampuan komunikasi matematis yang akan dianalisis disesuaikan dengan 

indikator kemampuan komunikasi matematis.  

Pada subjek K-1 tidak semua soal akan dianalisis, akan tetapi hanya 2 soal 

yang akan dilakukan analisis. Hal ini dikarenakan bahwa setiap soal kemampuan 

komunikasi matematis sudah mencakup semua indikator kemampuan komunikasi 

matematis. Selain itu juga lebih difokuskan pada jawaban subjek yang menurut 

peneliti dianggap masih belum dapat mengkomunikasikan jawaban dengan baik. 

Jika jawaban subjek terdapat lebih dari 2 yang dianggap belum dapat 

mengkomunikasikan jwaban dengan baik, maka diambil jawaban yang memiliki 

kesalahan yang sama. Oleh karena itu hasil tes yang akan dianalisis pada subjek K-

1 adalah nomor 1 dan 4.   

Urutan dalam melakukan analisis yaitu (1) melakukan analisis hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis, (2) melakukan analis hasil wawancara tes 

kemampuan komunikasi matematis, (3) melakukan triangulasi berdasarkan hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis dan hasil wawancara. Pada urutan dalam 

melakukan analisis hasil tes untuk subjek K-1 nantinya akan ditampilkan hasil 

pekerjaan siswa pada tiap-tiap nomor soal yang akan dianalisis.  

4.1.6.5.1 Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi Matematis 

Subjek K-1 Butir Soal 1 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

soal nomor1. 
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Gambar 4.49 Hasil TKKM Subjek K-1 Butir Soal 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.49 dan Gambar 4.55 dapat dikateahui kemampuan 

komunikasi matematis subjek K-1. Kemampuan komunikasi matematis tersebut 

nantinya akan dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pada proses 

analisis nantinya akan disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang 

selanjutnya akan dianalisis, setelah mendapat hasil analisis kemudian disajikan pula 

kutipan hasil wawancara dari subjek K-1 untuk indikator1, yang kemudian akan 

dilakukan teknik triangulasi guna mengetahui kevalitan hasil tes tersebut. Berikut 

disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 

matematis. 

(1) Kemampuan Menghubungkan Benda Nyata dalam Ide-ide Matematika. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-1 

terkait kemampuan menghubungkan benda nyata kedalam ide-ide matematika. 
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Gambar 4.50 Hasil TKKM Subjek K-1 Indikator 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.50 dapat diketahui bahwa subjek K-1 dapat 

menuliskan informasi yang diketahui dari permasalahan luas permukaan kubus 

pada butir soal 1 dengan lengkap. Subjek K-1 juga dapat menuliskan informasi yang 

ditanyakan pada permasalahan tersebut.  

 Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-1. Pada saat wawancara terhadap subjek K-1 dapat menyebutkan informasi yang 

diketahui pada permasalahan luas permukaan kubus soal nomor 1. Terkait 

penulisan informasi yang diketahui subjek K-1 menuliskan informasi yang 

diketahui dengan simbol dan ada yang tidak. Berikut disajikan cuplikan hasil 

wawancara K-1 butir soal nomor 1 terkait kemampuan menghubungkan benda 

nyata kedalam ide-ide matematika. 

P: “Informasi apa saja yang kamu dapat dari permasalahan nomor 1?” 

K-1: “Panjang rusuk 50 cm, tebal kaca 0,5 cm, lebar lubang 0,8 cm, dan 

panjang lubang 10 cm.” 

P: “Yakin seperti itu jawabannya?” 

K-1: “Iya bu yakin.” 

P: “Kenapa kamu bisa yakin?” 

K-1: “Kan disoalnya gitu bu.” 

P: “gitu bagaimana?” 

K-1: “Ya disoalnya itukan ada kotak infaq berbentuk kubus dengan panjang 

rusuk 50 cm, tebal kacanya 0,5 cm, terus diatasnya ada lubang lha 

lubangnya itu ukurannya panjangnya 10 cm, lebarnya 0,8 cm.” 

P: “Sekarang kamu perhatikan lembarjawabmu kenapa ini yang kamu tulis 

tidak sesuai dengan yang kamu sebutkan tadi?” 

K-1: “Ini sesuai ko bu. Ini pertama itu rusuk luar 50 cm, Tb itu tebal kaca 0,5 

cm, l lubang itu lebar lubang, terus p lubang ini panjang lubang bu.” 

P: “em.... begitu ya.... sekarang kalau informasi yang ditanyakan apa?” 
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K-1: “Luas permukaan dalam kotak infaq bu.” 

P: “Yakin kamu?” 

K-1: “Iya bu.” 

 

(2) Kemampuan Menyatakan Peristiwa Sehari-hari dengan Simbol-simbol 

Matematika dalam Menyajikan Ide-ide Matematika Secara Tertulis 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-1 

terkait menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam 

menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

 

 
 

Gambar 4.51 Hasil TKKM Subjek K-1 Indikator 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.51 dapat diketahui bahwa subjek K-1 dapat 

menuliskan simbol-simbol yang digunakan untuk menuliskan informasi yang 

diketahui dari permasalahan luas permukaan kubus pada butir soal 1. Namun subjek 

K-1 hanya menuliskan simbol pada informasi yang diketahui hanya sebagian saja. 

Subjek K-1 juga menuliskan simbol untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Akan tetapi subjek K-1 menuliskan simbol yang berbeda antara informasi yang 

diketahui dengan pengerjaannya. 
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 Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-1. Pada saat wawancara terhadap subjek K-1 dapat menyebutkan simbol-simbol 

yang diketahui pada permasalahan luas permukaan kubus. Tentang perbedaan 

penulisan simbol matematika dalam menuliskan informasi yang diketahui dan 

pengerjaannya, subjek K-1 mengaku dia asal dalam menuliskan simbol pada 

informasi yang diketahui sedangkan simbol pada penyelesaiannya ia mengaku 

bahwa ia hanya mengingat rumusnya. Jadi subjek K-1 belum dapat menggunakan 

simbol matemmatika dengan baik. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara K-

1 butir soal nomor 1 terkait kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan 

simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

P: “Simbol apa saja yang kamu gunakan dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut.?” 

K-1: “p buat panjang lubang, l buat lebar lubang, r buat panjang rusuk, L buat 

luas bu.” 

P: “Yakin kamu menuliskan seperti iitu kemarin?” 

K-1: “Iya bu.” 

P: “Sekarang perhatikan lembar jawabmu ini. Kenapa kamu disini 

menuliskannya seperti ini?” 

K-1: “Iya ini kan p lubang bu maksutnya panjang lubang, l lubang itu lebar 

lubang, Tb itu tebal kaca bu.” 

P: “Terus ini kenapa kamu tidak menggunakan simbol untuk panjang rusuk 

luar?” 

K-1: “Oh iya yabu saya lupa bu.” 

P: “Lalu perhatikan penyelesaianmu kenapa ini ada s?” 

K-1: “s itu maksutnya panjang rusuk bu.” 

P: “tadi kamu menyebutkan bahwa panjang rusuk simbolnya r?” 

K-1: “Iya bu saya lupa kalau kemarin saya makenya itu s bukan r.” 

P: “Sekarang perhatikan ya, kenapa simbol yang kamu gunakan saat 

menuliskan diketahui dengan saat kamu menyelesaikan permasalahan 

berbeda?” 

K-1: “Waktu menyelesaikannya itukan simbol-simbolnya rumus bu. Jadi ya 

saya tulis saja rumusnya.” 

P: “Berarti kamu mengingat rumus begitu?” 

K-1: “Iya bu.”  
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(3) Kemampuan Menjelaskan Ide, Situasi Sehari-hari dan Relasi Matematika, 

Secara Tertulis, dengan Gambar 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-1 

terkait kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, 

secara tertulis, dengan Gambar. 

 
Gambar 4.52 Hasil TKKM Subjek K-1 Indikator 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.52 dapat diketahui bahwa subjek K-1 dapat 

mengGambarkan bangun yang sesuai dengan kotak infaq dari permasalahan luas 

permukaan kubus pada butir soal 1 yaitu bangun berbentuk kubus. Gambar yang 

telah dibuat oleh subjek K-1 masih salah, K-1 tidak mengGambarkan bangun yang 

sesuai dengan ilustrasi yang ada pada soal nomor 1. Subjek K-1 juga tidak 

memberikan keterangan ukuran pada Gambar kubus yang dibuatnya. 

 Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-1. Pada saat wawancara terhadap subjek K-1 dapat menyebutkan bangun yang 

sesuai dengan kotak infaq yaitu bangun berbentuk kubus. Namun subjek K-1 masih 

hanya menyebutkan bangunnya berbentuk kubus saja dan tidak menyebutkan 

bahwa ada lubang berbentuk persegi panjang diatas. Berikut disajikan cuplikan 

hasil wawancara K-1 butir soal nomor 1 terkait kemampuan menjelaskan ide, 

situasi sehari-hari dan relasi matematika, secara tertulis, dengan Gambar. 

P: “Menurutmu Gambar yang sesuai dengan permasalahan nomor 1 apa?” 

K-1: “Gambar kubus bu.” 

P: “Kenapa Gambar kubus?” 
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K-1: “Kan di soalnya dituliskan bahwa kotak infaqnya berbentuk kubus bu.” 

P: “Lalu bagaimana?” 

K-1: “Ya Gambarnya ya kubus gitu bu.” 

P: “Sudah kubus saja begitu?” 

K-1: “Iya bu lha gimana?” 

P: “Kamu beri keterangan atau tidak pada Gambarnya?” 

K-1: “tidak kayaknya bu.” 

P: “Kenapa tidak kamu beri keterangan?” 

K-1: “Saya ndak tau keterangannya gimana bu.” 

P: “yakin kamu bahwa Gambar yang kamu buat itu sudah benar?” 

K-1: “iya bu yakin.” 

 

(4) Kemampuan Memahami dan Mengevaluasi Ide-ide Matematika dalam 

Menyelesaikan Permasalahan Sehari-hari Secara Tertulis. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-1 

terkait kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

 
Gambar 4.53 Hasil TKKM Subjek K-1 Indikator 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.53 dapat diketahui bahwa subjek K-1 dapat 

menuliskan konsep rumus yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan luar 

permukaan kubus pada butir soal 1. Konsep rumus yang digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut adalah luar permukaan kubus dan luas 

persegi panjang. Namun subjek K-1 masih salah dalam menuliskan langkah-

langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Subjek A-2 tidak mencari 

panjang rusuk dalam kotak infaq. Ia langsung menggunakan panjang rusuk luar 
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dalam mencari luas permukaan kubus, perhitungannya juga salah saat mencari luas 

permukaan kubus. 

 Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-1. Pada saat wawancara terhadap subjek K-1 dapat menyebutkan rumus-rumus 

yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan luas permukaan kubus pada 

butir soal 1. Akan tetapi Subjek K-1 juga kurang mampu menyebutkan langkah-

langkah menyelesaikan permasalahan luas permukaan kubus butir soal 1. Berikut 

disajikan cuplikan hasil wawancara K-1 butir soal nomor 1 terkait terkait 

memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

P: “Bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan tersebut?” 

K-1: “nyari luas permukaan kubus terus nyari luas persegi panjang, terus luas 

permukaan kubus tadi di kurangi luas persegi panjang.” 

P: “yakin kamu begitu menyelesaikannya?” 

K-1: “iya bu.” 

P: “Kenapa bisa yakin?” 

K-1: “Kan itu bu kotak infaqnya berbentuk kubus terus ada lubangnya.” 

P: “Terus menurutmu kalau begitu gimana?” 

K-1: “Ya kan itu persegi panjangnya lubang ya berarti luas permukaan 

kubusnya tadi dikurangi bu sama luas persegi panjang tadi.” 

P: “menurutmu kalau begitu jawabanmu benar?” 

K-1: “insyAllah benar bu.” 

P: “Yasudah kalau menurutmu benar. Sekarang coba perhatikan ini apakah 

perhitunganmu dalam mencari luas permukaan kotak infaq sudah 

benar?” 

K-1: “Sudah bu.” 

P: “Coba hitung lagi apakah benar atau salah.” 

K-1: “Iya bu salah ternyata.” 

P: “Berapa hasilnya sekarang ?” 

K-1: “Rp 15.000 bu, hehehe.” 

P: “Lalu ini pekerjaanmu sudah benar atau masih salah?” 

K-1: “Salah bu ternyata.” 

P: “Memangnya tadi pertanyaan dari soal nomor 1 apa?” 

K-1: “Mencari luas permukaan dalamnya bu.” 

P: “Nah sekarang coba perhatikan jawabanmu ini. Apakah ini sudah mencari 

luas permukaan dalam?” 



180 
 

 

K-1: “Menurut saya sudah bu.” 

P: “Sekarang perhatikan lagi ya, tadi kamu di awal mengatakan ada tebal kaca 

sama ada panjang rusuk luar. Nah kalau begitu jika kamu mencari luas 

permukaan menggunakan rusuk luar 50 cm, itu namanya luas 

permukaan dalam atau luas permukaan luar?” 

K-1: “Luas permukaan luar bu.” 

P: “Nah sekarang jawabanmu ini bagaimana?” 

K-1: “Salah bu.” 

P: “Kenapa kamu bisa menjawab seperti ini?” 

K-1: “Saya ndak kepikiran bu, saya kira ya nyari luas permukaan biasa make 

rusuk yang diketahui gitu bu.”  

 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan  Jawaban Permasalahan 

Sehari-Hari Sesuai Dengan Pertanyaan 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-1 

terkait kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan 

sehari-hari sesuai dengan pertanyaan 

 
Gambar 4.54 Hasil TKKM Subjek K-1 Indikator 5 

 

Berdasarkan Gambar 4.54 dapat diketahui bahwa subjek K-1 dapat 

menuliskan simpulan dari penyelesaian permasalahan volume kubus dan balok 

butir soal 1. Namun subjek K-1 masih salah dalam menuliskan hasil simpulan dari 

permasalahan luas permukaan kubus pada butir soal 1. Hal tersebut dikarenakan 

pada proses menyelesaikan permasalahan dan perhitungannya salah.  

 Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-1. Pada saat wawancara terhadap subjek K-1 dapat menyebutkan simpulan dari 

permasalahan luas permukaan kubus butir soal 1. Akan tetapi Subjek K-1 juga 

masih salah dalam menyebutkan simpulannya. Berikut disajikan cuplikan hasil 

wawancara K-1 butir soal nomor 1 terkait mengkomunikasikan kesimpulan  

jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 
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P: “kamu menuliskan simpulannya kemarin?” 

K-1: “iya bu saya nulis.” 

P: “Gimana simpulannya?” 

K-1: “jadi luas permukaan dalam kotak infaq adalah 2992 cm2.” 

P: “Yakin kamu dengan simpulanmu?” 

K-1: “Yakin bu kan saya ngitungnya juga ketemunya segitu.” 

 

4.1.6.5.2 Triangulasi Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi 

Matematis Subjek K-1 Pada Butir Soal 1 

Berikut merupakan hasil triangulasi dari analisis hasil tes kemampuan 

penalaran matematis dan wawancara terhadap kemampuan penalaran matematis 

untuk indikator kemampuan penalaran matematis subjek K-1 pada butir soal nomor 

1. 

(1) Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-1 dapat menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 

pada permasalahan luas permukaan kubus pada butir soal 1. Triangulasi dari hasil 

tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa K-1 mampu menghubungkan 

benda nyata kedalam ide-ide matematika. 

(2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-1 dapat menuliskan simbol-simbol yang digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan luas permukaan kubus pada butir soal 1. Akan tetapi 

subjek K-1 menuliskan simbol-simbol tersebut karena rumus yang digunakan 

dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Triangulasi dari hasil tes dan hasil 

wawancara dapat disimpulkan bahwa K-1 kurang mampu menyatakan peristiwa 
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sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 

matematika secara tertulis. 

(3) Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika secara 

tertulis dengan gambar 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-1 dapat mengGambarkan bangun kubus yang sesuai dengan 

kotaq infaq dari permasalahan luas permukaan kubus pada butir soal 1. Akan tetapi 

subjek K-1 masih salah dalam mengGambarkan bangun tersebut. Subjek K-1 juga 

tidak menuliskan keterangan ukuran dalam mengGambarkan bangun tersebut. 

Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa K-1 

kurang mampu menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, secara 

tertulis, dengan Gambar. 

(4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-1 dapat menuliskan rumus-rumus yang digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan luas permukaan kubus pada butir soal 1. Akan tetapi 

subjek K-1 masih salah dalam menuliskan langkah-langkah penyelesaiannya dan 

perhitungannya. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan 

bahwa K-1 kurang mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 

dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sehari-

hari sesuai dengan pertanyaan 
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Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-1 dapat menyimpulkan permasalahan volume kubus dan 

balok pada butir soal 1 namun masih salah dalam menuliskan hasilnya yang 

dikarenakan salah pada proses penyelesaiannya dan perhitungannya. Triangulasi 

dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa K-1 kurang mampu 

mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 

pertanyaan. 

4.1.6.5.3 Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi Matematis 

Subjek K-1 Butir Soal 4 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

soal nomor 4. 

 
Gambar 4.55 Hasil TKKM Subjek K-1 Butir Soal 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.49 dan Gambar 4.55 dapat dikateahui kemampuan 

komunikasi matematis subjek K-1. Kemampuan komunikasi matematis tersebut 

nantinya akan dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pada proses 

analisis nantinya akan disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang 
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selanjutnya akan dianalisis, setelah mendapat hasil analisis kemudian disajikan pula 

kutipan hasil wawancara dari subjek K-1 untuk indikator1, yang kemudian akan 

dilakukan teknik triangulasi guna mengetahui kevalitan hasil tes tersebut. Berikut 

disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 

matematis. 

(1) Kemampuan Menghubungkan Benda Nyata dalam Ide-ide Matematika. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-1 

terkait kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

 
Gambar 4.56 Hasil TKKM Subjek K-1 Indikator 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.56 dapat diketahui bahwa subjek K-1 dapat 

menuliskan informasi yang diketahui dari permasalahan volume kubus dan balok 

butir soal 4. Subjek K-1 juga dapat menuliskan informasi yang ditanyakan. 

 Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-1. Pada saat wawancara terhadap subjek K-1 dapat menyebutkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan dalam permasalahan volume kubus dan balok butir soal 

4. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara K-1 butir soal nomor 4 terkait 

kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

P: “dari soal nomor 4, menurutmu informasi apa saja yang diketahui?” 

K-1: “panjang rusuk penampung air 2 m, ukuran bak mandi fiber 55 cm × 55 

cm × 60 cm. Terus nanti air yang ada di penampung air akan dipindahkan 

ke dalam bak mandi fiber.” 

P: “tadi kamu menyebutkan panjang rusuk 2 m, kenapa disini kamu menulisnya 

2cm?’ 
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K-1: “salah tulis bu saya, maksutnya itu 2 m.” 

P: “Yakin kamu ini salah tulis?’ 

K-1: “Iya bu.” 

P: “lalu kenapa ini ada p = 55, l = 55, sama t = 60?’ 

K-1: “p itu maksutnya panjang bu, l itu lebar, sama t itu tinggi.” 

P: “Darimana kamu tahu kalau panjang 55, lebarnya 55 sama tingginya 55?” 

K-1: “dari soalnya bu.” 

P: “Disoalnya kan tidak ada keterangan seperti itu?” 

K-1: “Ya kan itu bak mandinya berbentuk balok bu ya jadi ukurannya 

panjangnya 55, lebarnya 55, sama tingginya 60 bu.” 

P: “Yakin kamu seperti itu?” 

K-1: “Iya bu.” 

P: “darimana kamu yakin kalau seperti itu?” 

K-1: “Kan biasanya kalau ukuran balok itu berturut-turut panjang × lebar × 

tinggi bu jadi ya saya buat seperti itu.” 

P: “Kalau yang ditnyakan apa?” 

K-1: “volume air bu.” 

P: “Yakin kamu?” 

K-1: “Kayaknya bu, kan ini di soal dituliskannya banyaknya air yang dapat 

ditampung.” 

P: “Hanya itu saja?” 

K-1: “Ya ndak si bu tapi intinya itu.” 

P: “Yakin kamu?” 

K-1: “Iya bu.” 

 

(2) Kemampuan Menyatakan Peristiwa Sehari-hari dengan Simbol-simbol 

Matematika dalam Menyajikan Ide-ide Matematika Secara Tertulis 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-1 

terkait kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 
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Gambar 4.57 Hasil TKKM Subjek K-1 Indikator 2 

 

Berdasarkan Gambar 4.57 dapat diketahui bahwa subjek K-1 dapat 

menuliskan simbol matematika dalam menuliskan informasi yang diketahui dari 

permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4. Subjek K-1 juga dapat 

menuliskan simbol-simbol matematika dalam menuliskan penyelesaiannya, akan 

tetapi masih ada yang tidak menggunakan simbol-simbol matematika.  

 Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-1. Pada saat wawancara terhadap subjek K-1 dapat menyebutkan simbol-simbol 

yang digunakan dalam meyelesaikan permasalahan volume kubus dan balok butir 

soal 4. Terkait dengan kurangnya penulisan simbol-simbol dalam menyelesaikan 

permasalahan dikarenakan subjek K-1 lupa dalam menuliskan rumus untuk volume 

balok. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara K-1 butir soal nomor 4 terkait 

kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika 

dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

P: “lalu kenapa ini ada p = 55, l = 55, sama t = 60?’ 

K-1: “p itu maksutnya panjang bu, l itu lebar, sama t itu tinggi.” 

P: “Tadi kamu menyebutkan kalau p itu panjang, l itu lebar, sama t iru tinggi, 

lha kenapa ko begitu?” 

K-1: “Kan saya simbolkan bu.” 

P: “ow... begitu ya? Lalu simbol lain yang kamu gunakan apa?” 

K-1: “volume itu saya simbolkan V bu.” 

P: “Udah itu aja?” 

K-1: “Iya bu , kan yang bisa disimbolkan itu aja.” 
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(3) Kemampuan Menjelaskan Ide, Situasi Sehari-Hari Dan Relasi Matematika, 

Secara Tertulis, Dengan Gambar 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-1 

terkait kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, 

secara tertulis, dengan Gambar. 

 
Gambar 4.58 Hasil TKKM Subjek K-1 Indikator 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.58 dapat diketahui bahwa subjek K-1 dapat 

mengGambarkan bangun ruang balok, akan tetapi Gambar tersebut tidak sesuai 

dengan perintah pada soal nomor 4. Permasalahan pada butir soal nomor 4 

menyatakan untuk mengGambar bangun ruang yang sesuai dengan penampung air 

yang berbentuk kubus. Selain itu subjek K-1 juga tidak memberikan keterangan 

ukuran pada Gambar yang telah ia buat.  

 Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-1. Pada saat wawancara terhadap subjek K-1 salah dalam menyebutkan bangun 

yang sesuai dengan permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4. Hal tersebut 

dikarenakan subjek K-1 mengira bahwa penampung air adalah bak mandi fiber. 

Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara K-1 butir soal nomor 4 terkait 

kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, secara 

tertulis, dengan Gambar. 

P: “Ow...begitu... kalau Gambar yang sesuai dengan perintah nomor 4 itu 

Gambar apa?” 

K-1: “Balok bu.” 
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P: “Balok? Kenapa?” 

K-1: “Kan bak mandi fibernya itu berbentuk balok bu.” 

P: “Kan disini yang ditanyakan Gambar penampung air, bukab Gambar bak 

mandi fiber.” 

K-1: “Kan nantinya juga bak mandi fibernya digunakan untuk menampung air 

bu. 

P: “Yakin kamu?” 

K-1: “Yakin bu.” 

P: “Terus keterangan pada Gambarnya apa?” 

K-1: “Keterangan apa bu?” 

P: “Ya keterangan ukurannya.” 

K-1: “ya ukuran bak mandi fiber bu.” 

P: “Tapi kenapa di Gambarmu tidak diberi keterangan?” 

K-1: “iya bu ndak saya beri memang.” 

P: “Kenapa?” 

K-1: “Ya ndak apa apa bu, saya kira ya Cuma Gambar aja.” 

 

(4) Kemampuan Memahami dan Mengevaluasi Ide-ide Matematika dalam 

Menyelesaikan Permasalahan Sehari-hari Secara Tertulis. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-1 

terkait kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

 
Gambar 4.59 Hasil TKKM Subjek K-1 Indikator 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.59 dapat diketahui bahwa subjek K-1 dapat 

menuliskan rumus volume kubus untuk mencari volume penampung air, namun 

untuk mencari volume bak mandi fiber subjek K-1 tidak menuliskan rumus volume 

balok. Saat mencari volume penampung air yang dicari dengan menggunakan 
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volume kubus, subjek K-1 masih salah dalam melakukan perhitungan. Hal tersebut 

dikarenakan subjek K-1 tidak menyamakan satuan menjadi cm. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-1. Pada saat wawancara terhadap subjek K-1, ia dapat menyebutkan rumus-

rumus yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan volume kubus dan 

balok yaitu rumus volume kubus dan volume balok itu sendiri. Terkait dengan 

kesalahan perhitungan, subjek K-1 mengatakan bahwa ia tidak menyamakan 

satuan. Subjek K-1 lupa bahwa satuan dari panjang rusuk penampung air berbeda 

dengan satuan dari bak mandi fiber. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara K-

1 butir soal nomor 4 terkait kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide 

matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

P: “Bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan ini? Coba jelaskan!” 

K-1: “Saya nyari volume kubus dulu bu, setelah itu saya nyari volume balok, 

kemudian baru volume kubus dibagi dengan volume balok.” 

P: “Coba jelaskan untuk apa saja?” 

K-1: “Maksutnya gimana bu?” 

P: “tadi kan bilang nyari volume kubus, balok itu buat apa?” 

K-1: “Volume kubus itu untuk nyari banyak air dalam penampung air, volume 

balok itu untuk nyari volume bak mandi fiber, selanjutnya buat nyari 

banyak bak mandi fiber yang dapat diisi penuh menggunakan volume 

kubus tadi dibagi dengan volume balok.” 

P: “Kenapa kamu bisa menggunakan volume kus dan balok?” 

K-1: “Kan bentuknya itu kubus dan balok bu.” 

P: “Apa harus menggunakan volume? Ataukan luas permukaan?” 

K-1: “Menggunakan volume bu, kan yang dicari itu isinya.” 

P: “Yakin kamu?” 

K-1: “Iya bu yakin.” 

P: “Bisa menyebutkan rumusnya?” 

K-1: “volume kubus = r3, volume balok = p × l × t.” 

P: “Sekarang perhatikan pekerjaanmu dan soalnya. Apa ini hasilnya sudah 

benar?” 

K-1: “Sudah bu.” 

P: “coba perhatikan ini, rusuk penampung air itukan satuannya meter dan 

sedangkan ukuran pada bak mandi fiber itu centimeter. Nah sekarang 

pertanyaannya bagaimana kalau satuannya berbeda seperti ini?” 
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K-1: “Disamakan dulu bu satuannya.” 

P: “Sekarang kenapa disini kamu tidak menyamakan satuan?” 

K-1: “Oh... iya ya bu saya lupa bu, saya kira sudah saya samakan satuannya.” 

P: “Kalau begitu hasilnya bagaimana?” 

K-1: “Salah bu.” 

P: “Apanya yang salah?” 

K-1: “Ini hasil saya bu.” 

 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan  Jawaban Permasalahan 

Sehari-hari Sesuai dengan Pertanyaan 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-1 

terkait kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan 

sehari-hari sesuai dengan pertanyaan 

 
Gambar 4.60 Hasil TKKM Subjek K-1 Indikator 5 

 

Berdasarkan Gambar 4.60 dapat diketahui bahwa subjek K-1 dapat 

menuliskan simpulan dri permasalahan volume kubus dan balok soal nomor 4, 

namun hasilnya masih salah. Hal tersebut dikarenakan subjek K-1 salah dalam 

melakukan perhitungan.  

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-1. Pada saat wawancara terhadap subjek K-1. Berikut disajikan cuplikan hasil 

wawancara K-1 butir soal nomor 4 terkait kemampuan mengkomunikasikan 

kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan 

P: “Jadi simpulan dari permasalahan tersebut apa?” 

K-1: “Banyak bak mandi fiber yang dapat diisi penuh adalah 44 bak mandi.” 

P: “Kok ini di simpulan jawaban kamu tertulis 1,44?” 

K-1: “Kan tadi perhitungan saya salah, kan barusan tadi saya udah ngitung 

lagi bu.”  
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4.1.6.5.4 Triangulasi Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi 

Matematis Subjek K-1 Pada Butir Soal 4 

Berikut merupakan hasil triangulasi dari analisis hasil tes kemampuan 

penalaran matematis dan wawancara terhadap kemampuan penalaran matematis 

untuk indikator kemampuan penalaran matematis subjek K-1 pada butir soal nomor 

4. 

(1) Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-1 dapat menuliskan informasi yang diketahui dari 

permasalahan volume kubus dan balok pada butir soal 4 namun masih salah dalam 

menuliskan informasi yang ditanyakan. Triangulasi dari hasil tes dan hasil 

wawancara dapat disimpulkan bahwa K-1 mampu menghubungkan benda nyata 

dalam ide-ide matematika. 

(2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-1 dapat menuliskan simbol-simbol matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan volume kubus dan balok pada butir soal 4. Triangulasi 

dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa K-1 mampu 

menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam 

menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

(3) Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika secara 

tertulis dengan gambar 
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Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-1 dapat menuliskan simbol-simbol matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan volume kubus dan balok pada butir soal 4. Akan 

tetapi subjek K-1 masih kurang dalam menuliskan simbol-simbol. Triangulasi dari 

hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa K-1 kurang mampu 

menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, secara tertulis, dengan 

gambar. 

(4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-1 dapat menuliskan rumus yang digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan walaupun rumus yang dituliskan hanya volume kubus 

subjek K-1 sudah dapat menggunakan konsep yang sesuai dengan permasalahan 

volume kubus dan balok. Akan tetapi subjek K-1 masih salah dalam melakukan 

perhitugngan yang disebabkan bahwa subjek K-1 tidak menyamakan satuan dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut.  Triangulasi dari hasil tes dan hasil 

wawancara dapat disimpulkan bahwa K-1 kurang mampu memahami dan 

mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari 

secara tertulis. 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sehari-

hari sesuai dengan pertanyaan 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-1 dapat menuliskan simpulan dari permasalahan volume 
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kubus dan balok pada butir soal 4, namun masih salah dan kurang. Triangulasi dari 

hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa K-1 kurang mampu 

mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 

pertanyaan. 

4.1.6.6 Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Gaya 

Belajar Kinestetik Subjek K-2 

Disini akan dilakukan analisis kemampuan komunikasi matematis pada 

subjek penelitian K-2 sebagai subjek kedua dari gaya belajar auditorial. Peneliti 

menggunakan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil wawancara K-

2 untuk melakukan analisis kemampuan komunikasi matematis yang kemudian 

dilakukan teknik triangulasi untuk melaksanakan proses keabsahan datanya. 

Kemampuan komunikasi matematis yang akan dianalisis disesuaikan dengan 

indikator kemampuan komunikasi matematis.  

Pada subjek K-2 tidak semua soal akan dianalisis, akan tetapi hanya 2 soal 

yang akan dilakukan analisis. Hal ini dikarenakan bahwa setiap soal kemampuan 

komunikasi matematis sudah mencakup semua indikator kemampuan komunikasi 

matematis. Selain itu juga lebih difokuskan pada jawaban subjek yang menurut 

peneliti dianggap masih belum dapat mengkomunikasikan jawaban dengan baik. 

Jika jawaban subjek terdapat lebih dari 2 yang dianggap belum dapat 

mengkomunikasikan jwaban dengan baik, maka diambil jawaban yang memiliki 

kesalahan yang sama. Oleh karena itu hasil tes yang akan dianalisis pada subjek K-

2 adalah nomor 3 dan 4.   
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Urutan dalam melakukan analisis yaitu (1) melakukan analisis hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis, (2) melakukan analis hasil wawancara tes 

kemampuan komunikasi matematis, (3) melakukan triangulasi berdasarkan hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis dan hasil wawancara. Pada urutan dalam 

melakukan analisis hasil tes untuk subjek K-2 nantinya akan ditampilkan hasil 

pekerjaan siswa pada nomor soal 3 dan 4 yang akan dianalisis.  

4.1.6.6.1 Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi Matematis 

Subjek K-2 Butir Soal 3 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

soal nomor 3. 

 
Gambar 4.61 Hasil TKKM Subjek K-2 Indikator 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.61 dan Gambar 4.67 dapat dikateahui kemampuan 

komunikasi matematis subjek K-2. Kemampuan komunikasi matematis tersebut 

nantinya akan dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pada proses 

analisis nantinya akan disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang 

selanjutnya akan dianalisis, setelah mendapat hasil analisis kemudian disajikan pula 

kutipan hasil wawancara dari subjek K-2 untuk indikator1, yang kemudian akan 

dilakukan teknik triangulasi guna mengetahui kevalitan hasil tes tersebut. Berikut 
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disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 

matematis. 

(1) Kemampuan Menghubungkan Benda Nyata dalam Ide-ide Matematika. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-2 

terkait kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

 
Gambar 4.62 Hasil TKKM Subjek K-2 Indikator 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.62 dapat diketahui bahwa subjek K-2 dapat 

menuliskan informasi yang diketahui pada permasalahan volume balok butir soal 

3. Subjek K-2 juga dapat menuliskan informasi yang ditanyakan pada permasalahan 

tersebut. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-2. Pada saat wawancara terhadap subjek K-2, ia dapat menyebutkan informasi 

yang diketahui pada permasalahan volume balok butir soal 3. Subjek K-2 

menyatakan bahwa ia menuliskan informasi yang ddiketahui menggunakan simbol-

simbol. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara K-2 butir soal nomor 3 terkait 

kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

P: “Sekarang soal nomor 3 ya, perhatikan. Informaasi apa yang dapat kamu 

gunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.” 

K-2: “panjang bak pasir 280 cm, lebar bak pasir 180 cm, dan tinggi bak pasir 

120 cm, terus harga pasir/m3 Rp. 175.000.” 

P: “Iya, lalu kenapa di lembbarjawabmu tertulis seperti ini?” 

K-2: “Itu saya buat simbol bu. Jadi p itu melambangkan panjang bak truk, l itu 

lebar bak truk, t itu tinggi bak truk, lalu yang 1 m3 ini maksutnya harga 

psir/m3.” 

P: “Oke.... yakin kamu dengan apa yang kamu tulis ini merupakan informasi 

yang diketahui pada sooal?” 
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K-2: Iya bu yakin.” 

P: “Kenapa bisa yakin?” 

K-2: “Kan disoalnya terstulis seperti itu bu, ya saya tinggal tulis lagi.” 

P: “Oke... sekarang kalau yang ditanyakan pada soal tersebut apa?” 

K-2: “Volume pasir dalam bak truk sama harga yang harus dibayar.” 

P: “Kenapa kamu bisa beranggapan seperti itu?” 

K-2: “Kandisoalnya begitu bu.” 

 

(2) Kemampuan Menyatakan Peristiwa Sehari-hari dengan Simbol-simbol 

Matematika dalam Menyajikan Ide-ide Matematika Secara Tertulis 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-2 

terkait kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

 

 
Gambar 4.63 Hasil TKKM Subjek K-2 Indikator 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.63 dapat diketahui bahwa subjek K-2 dapat 

menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi yang 

diketahui dan menyelesaikan permasalahan  volume balok butir soal 3. Akan tetapi 

dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencari harga pasir dalam bak truk tidak 

menggunakan simbol. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-2. Pada saat wawancara terhadap subjek K-2, ia dapat menyebutkan simbol-

simbol yang diggunakan dalam menyelesaikan permasalahan volume balok butir 

soal 3. Saat menyebutkan untuk mencari harga pasir dalam bak truk subjek K-2 

tidak menyebutkan simbol matematika. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara 
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K-2 butir soal nomor 3 terkait kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dengan simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara 

tertulis. 

P: “Iya, lalu kenapa di lembar jawabmu tertulis seperti ini?” 

K-2: “Itu saya buat simbol bu. Jadi p itu melambangkan panjang bak truk, l itu 

lebar bak truk, t itu tinggi bak truk, lalu yang 1 m3 ini maksutnya harga 

psir/m3.” 

P: “Tadi kamu sudah menggunakan simbol pada saat menuliskan informasi 

yang diketahui. Sekarang saat kamu menyelesaikan permasalahannya apa 

kamu menggunakan simbol?” 

K-2: “Iya, pada saat menuliskan rumusnya kan saya menggunakan simbol.” 

P: “Coba sebutkan apa saja simbol yang kamu gunakan dalam menyelesaikan 

permasalahannya.” 

K-2: “V itu maksutnya volume, p itu panjang, l itu lebar, dan t itu tinggi.” 

P: “yakin kamu dengan simbol yang kamu gunakan?” 

K-2: “iya bu yakin.” 

 

(3) Kemampuan Menjelaskan Ide, Situasi Sehari-hari dan Relasi Matematika, 

Secara Tertulis, dengan Gambar 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-2 

terkait kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, 

secara tertulis, dengan Gambar. 

 
Gambar 4.64 Hasil TKKM Subjek K-2 Indikator 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.64 dapat diketahui bahwa subjek K-2 dapat 

menggambarkan bangun yang sesuai dengan bak truk pada permasalahan volume 

balok butir soal 3. Akan tetapi subjek K-2 juga tidak menuliskan satuan ukuran pada 

gambar yang ia buat. 
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Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-2. Pada saat wawancara terhadap subjek K-2, ia dapat menggambarkan bangun 

yang sesuai dengan bak truk pada permasalahan volume balok butir soal 3. Subjek 

K-2 juga dapat menyebutkan keterangan yang seharusnya ada pada Gambar 

tersebut. Terkait dengan tidak menuliskan keterangan ukuran, subjek K-2 mengaku 

bahwa ia lupa dalam menuliskan ukuranny. Berikut disajikan cuplikan hasil 

wawancara K-2 butir soal nomor 3 terkait kemampuan menjelaskan ide, situasi 

sehari-hari dan relasi matematika, secara tertulis, dengan Gambar. 

P: “Menurut kamu kira-kira bangun apa yang dapat mengGambarkan bak 

pasir tersebut?” 

K-2: “Bangun balok bu.” 

P: “Kenapa balok?” 

K-2: “Kan kalau bak truk itu rata-rata bentuknya balok bu, lagian juga di soal 

ditulis bentuknya balok jadi ya balok bu.” 

P: “Kalau ukurannya kamu tuliskan dimana?” 

K-2: “ini bu (Menunjuk ukuran yang ada pada Gambar yang telah dibuat.” 

P: “Apa itu benar kamu meletakkan ukurannya?” 

K-2: “Iya bu insyAllah benar.” 

P: “Yakin?” 

k-2: “Yakin bu.” 

 

(4) Kemampuan Memahami dan Mengevaluasi Ide-ide Matematika dalam 

Menyelesaikan Permasalahan Sehari-hari Secara Tertulis. 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-2 

terkait kemampuan Memahami dan Mengevaluasi Ide-ide Matematika dalam 

Menyelesaikan Permasalahan Sehari-hari Secara Tertulis. 

 
Gambar 4.65 Hasil TKKM Subjek K-2 Indikator 4 
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Berdasarkan Gambar 4.65 dapat diketahui bahwa subjek K-2 dapat 

menuliskan rumus volume balok untuk menyelesaikan permasalahan volume balok 

butir soal 3. Akan tetapi subjek K-2 masih salah dalam melakukan perhitungan 

dalam mencari volume pasir dalam bak truk. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-2. Pada saat wawancara terhadap subjek K-2, ia dapat menyebutkan rumus untuk 

mencari volume pasir dalam bak truk dengan menggunakan rumus volume balok. 

Subjek K-2 mengaku bahwa kuurang teliti dalam melakukan perhitungan untuk 

mencari volume pasir dalam bak truk. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara 

K-2 butir soal nomor 3 terkait kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide 

matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

P: “Bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan tersebut? Coba ceritakan 

langkah-langkahnya.” 

K-2: “pertama nyari volume bak pasir, lalu nyari harga pasir yang harus 

dibayar.” 

P: “bagaimana kamu bisa mencari volume bak pasir dan harga yang harus 

dibayar?” 

K-2: “Nyari volume bak pasir degan rumus volume balok, kalau nyari harganya 

volume balok yang kita cari tadi dikalikan dengan harga pasir/m3 nya.” 

P: “Kenapa seperti itu?” 

K-2: “Kan yang dicari isinya, berarti sama saja dengan mencari volumenya, 

kalau kita tahu isinya kan tinggal dikalikan dengan harganya.” 

P: “Yakin kamu? Memangnya rumus volume balok apa?” 

K-2: “Yakin bu, rumusnya ya p × l × t.” 

P: “Coba sekarang kita perhatikan hasilnya ya. Ini benar hasilnya segini?” 

K-2: “Iya bu.” 

P: “coba cek lagi apa benar.” 

K-2: “Iya bu.... (menghitung sebentar) Bu hasilnya ternyata 6,048.” 

P: “kenapa ini kamu bisa menuliskan 5,048?” 

K-2: “Kurang teliti bu saya kemarin waktu ngitung, cepet-cepet.” 
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(5) Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan  Jawaban Permasalahan 

Sehari-hari Sesuai dengan Pertanyaan 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-2 

terkait kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan 

sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

 
Gambar 4.66 Hasil TKKM Subjek K-2 Indikator 5 

 

Berdasarkan Gambar 4.66 dapat diketahui bahwa subjek K-2 dapat 

menuliskan simpulan untuk biaya yang harus dibayar. Akan tetapi subjek K-2 

masih salah dalam hasilnya. Subjek K-2 juga tidak menuliskan simpulan untuk 

volume pasir dalam bak truk. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-2. Pada saat wawancara terhadap subjek K-2, ia dapat menyebutkan simpulan 

dari permasalahan volume balok. Akan tetapi subjek K-2 masih kurang dalam 

menyebutkan simpulannya serta subjek K-2 juga salah menuliskan hasil untuk 

harga pasir dalam bak truk. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara K-2 butir 

soal nomor 3 terkait kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban 

permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

P: “Simpulannya apa?” 

K-2: “Jadi harga yang harus dibayar adalah Rp 886.000.” 

P: “Lalu?” 

K-2: “Sudah bu.” 

P: “Lho tadikan pertanyaannya ada 2.” 

K-2: “Oh iyayabu, berati saya masih kurang kemarin.” 

P: “Kenapa kemarin kamu menuliskan simpulannya hanya satu?” 

K-2: “saya kira ya hanya harga nya saja bu.” 
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4.1.6.6.2 Triangulasi Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi 

Matematis Subjek K-2 Pada Butir Soal 3 

Berikut merupakan hasil triangulasi dari analisis hasil tes kemampuan 

penalaran matematis dan wawancara terhadap kemampuan penalaran matematis 

untuk indikator kemampuan penalaran matematis subjek K-2 pada butir soal nomor 

3. 

(1) Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-2 dapat menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 

pada permasalahan volume balok butir soal 3. Triangulasi dari hasil tes dan hasil 

wawancara dapat disimpulkan bahwa K-2 mampu menghubungkan benda nyata 

dalam ide-ide matematika. 

(2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-2 dapat menggunakan simbol-simbol matematika pada 

permasalahan volume balok butir soal 3, namun masih kurang. Triangulasi dari 

hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa K-2 mampu menyatakan 

peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 

matematika secara tertulis. 

(3) Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika secara 

tertulis dengan gambar 
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Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-2 dapat mengGambarkan bangun yang sesuai dengan bak 

truk pada permasalahan volume balok butir soal 3. Akan tetapi tidak disertai dengan 

keterangan ukurannya. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa K-2 kurang mampu menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan 

relasi matematika, secara tertulis, dengan gambar. 

(4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-2 dapat menuliskan rumus yang digunakan untuk mencari 

volume pasir dalam bak truk, namun subjek K-2 masih salah dalam melakukan 

perhitungannya. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan 

bahwa K-2 kurang mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 

dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sehari-

hari sesuai dengan pertanyaan 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-2 dapat menuliskan simpulan dari penyelesaian permasalahan 

soal nomor 3 namun hanya menuliskan simpulan untuk harga pasir dalam bak truk. 

Subjek K-2 tidak menuliskan simpulan untuk volume pasir dalam bak truk, selain 

itu subjek K-2 juga salah dalam menuliskan harga yang harus dibayar karena kurang 

teliti dalam perhitungannya. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat 
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disimpulkan bahwa K-2 kurang mampu mengkomunikasikan kesimpulan  

jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

4.1.6.6.3 Hasil Tes dan Hasil Wawancara Keamampuan Komunikasi Matematis 

Subjek K-2 Butir Soal 4 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

soal nomor 4. 

 
Gambar 4.67 Hasil TKKM Subjek K-2 Butir Soal 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.61 dan Gambar 4.67 dapat dikateahui kemampuan 

komunikasi matematis subjek K-2. Kemampuan komunikasi matematis tersebut 

nantinya akan dianalisis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pada proses 

analisis nantinya akan disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang 

selanjutnya akan dianalisis, setelah mendapat hasil analisis kemudian disajikan pula 

kutipan hasil wawancara dari subjek K-2 untuk indikator1, yang kemudian akan 
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dilakukan teknik triangulasi guna mengetahui kevalitan hasil tes tersebut. Berikut 

disajikan analisis untuk masing-masing indikator kemampuan komunikasi 

matematis. 

(1) Kemampuan Menghubungkan Benda Nyata dalam Ide-ide Matematika 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-2 

terkait kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

 
Gambar 4.68 Hasil TKKM Subjek K-2 Indikator 1 

 

Berdasarkan Gambar 4.68 dapat diketahui bahwa subjek K-2 dapat 

menuliskan informasi yang diketahui pada permasalahan volume kubus dan balok 

butir soal 4. Subjek K-2 juga dapat menuliskan informasi yang ditanyakan pada 

permasalahan tersebut.” 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-2. Pada saat wawancara terhadap subjek K-2, ia dapat menyebutkan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan pada permasalahan volume kubus dan balok butir 

soal 4. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara K-2 butir soal nomor 3 terkait 

kemampuan menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 

P: “apa yang diketahui pada soal nomor 4?” 

K-2: “rusuk penampung air sepanjang 2 meter, panjang bak mandi fiber 55 

cm, tingginya 60 cm, dan lebarnya juga 55 cm.” 

P: “Ada lagi?” 

K-2: “air yang ada pada penampung air akan dialirkan ke dalam bak mandi 

fiber.” 

P: “Ada lagi atau tidak?” 

K-2: “Sudah bu itu saja.” 
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P: “Oke sekarang perhatikan lembar jawabmu, ini kenapa kamu menulisnya 

seperti ini?” 

K-2: “Kan sama kayak tadi bu, saya itu nulisnya langsung make simbol.” 

P: “Coba jelaskan lagi ya maksutnya apa saja.” 

K-2: “Iya bu, r itu rusuk, p itu panjang bak mandi, l itu lebar bak mandi, dan t 

itu tinggi bak mandi.” 

P: “yakin kamu menuliskannya itu sudah benar?” 

K-2: “Iya bu yakin.” 

P: “Kalau yang ditanyakan apa?” 

K-2: “Volume penampung air, sama banyak bak mandi fiber.” 

P: “Yakin kamu?” 

K-2: “Iya.” 

 

(2) Kemampuan Menyatakan Peristiwa Sehari-hari dengan Simbol-simbol 

Matematika dalam Menyajikan Ide-ide Matematika Secara Tertulis 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-2 

terkait menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam 

menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

 

 
Gambar 4.69 Hasil TKKM Subjek K-2 Indikator 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.69 dapat diketahui bahwa subjek K-2 dapat 

menggunakan simbol-simbol matematika dalam menyelesaikan permasalahan 

volume kubus dan balok butir soal 4. Subjek K-2 juga menuliskan simbol-simbol 

matematika saat menuliskan informasi yang diketahui. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-2. Pada saat wawancara terhadap subjek K-2, ia dapat menjelaskan bahwa ia 
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menuliskan informasi yang diketahui dengan simbol-simbol matematika. Subjek K-

2 juga menggunakan simbo-simbol matematika saat menuliskan rumus-rumus 

dalam menyelesaikan permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4. Berikut 

disajikan cuplikan hasil wawancara K-2 butir soal nomor 4 terkait kemampuan 

menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam 

menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

P: “Coba jelaskan lagi ya maksutnya apa saja.” 

K-2: “Iya bu, r itu rusuk, p itu panjang bak mandi, l itu lebar bak mandi, dan t 

itu tinggi bak mandi.” 

P: “Tadi kan kamu udah menggunakkan simbol-simbol untuk menyatakan 

informasi yang diketahui. Sekarang apa kamu menggunakan simbol-

simbol saat menyelesaikan permasalahan tersebut?” 

K-2: “iya bu kan kalau menuliskan rumus itu bukannya udah menggunakan 

simbol juga ya bu?” 

P: “Coba sebutkan rumusnya.” 

K-2: “volume kubus itu r × r × r, terus volume balok p × l × t, terus kalau 

nyari banyak bak mandi fiber Vk : Vb.” 

P: “Vk sama Vb itu apa?” 

k-2: “Vb itu volume balok bu kalau Vk volume kubus.” 

P: “Sekarang coba perhatikan lembar jawabmu, ini rumus Vk ko rumusnya 

bukan r3?” 

K-2: “Kan r3 = r × r × r.” 

P: “Lha ini simbolnya apa ?” 

K-2: “itu r bu.” 

P: “Kok begini ya?” 

K-2: “Iya saya gitu buatnya. Hehehe.” 

P: “Oke sekarang ini kenapa ko banyak bak mandi fiber ndak kamu buat 

simbol?” 

K-2: “Ndak apa apa bu.” 

 

(3) Kemampuan Menjelaskan Ide, Situasi Sehari-hari dan Relasi Matematika, 

Secara Tertulis, dengan Gambar 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-2 

terkait kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, 

secara tertulis, dengan Gambar. 
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Gambar 4.70 Hasil TKKM Subjek K-2 Indikator 3 

 

Berdasarkan Gambar 4.70 dapat diketahui bahwa subjek K-2 dapat 

mengGambarkan bangun kubus sebagai bangun yang sesuai dengan penampung air 

pada permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4. Akan tetapi Subjek K-2 

tidak menuliskan ukuran sebagai keterangan dalam mengGambarkan bangun 

tersebut. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-2. Pada saat wawancara terhadap subjek K-2, ia dapat menjelaskan Gambar 

bangun yang sesuai dengan penampung air yaitu bangun kubus. Subjek K-2 juga 

dapat menyebutkan ukuran yang sesuai dengan penampung air tersebut. Terkait 

dengan tidak menuliskan satuan, subjek K-2 beranggapan bahwa pengGambaran 

tersebut menyatakan ilustrasinya saja. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara 

K-2 butir soal nomor 4 terkait kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan 

relasi matematika, secara tertulis, dengan gambar. 

P: “Kira-kira menurutmu bangun apa yang sesuai dengan penampung air ?” 

K-2: “Kubus.” 

P: “Kenapa kubus?” 

K-2: “Memang penampung airnya kan bentuuknya kubus.” 

P: “Yakin kamu?” 

K-2: “Iya bu.” 

P: “Terus ukurannya gimana?” 

K-2: “Saya tulis di sampingnya bu, di rusuknya itu lho bu.” 

 

(4) Kemampuan Memahami dan Mengevaluasi Ide-ide Matematika dalam 

Menyelesaikan Permasalahan Sehari-hari Secara Tertulis 
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Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-2 

terkait kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

 
Gambar 4.71 Hasil TKKM Subjek K-2 Indikator 4 

 

Berdasarkan Gambar 4.71 dapat diketahui bahwa subjek K-2 dapat 

menuliskan rumus-rumus yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan 

volume kubus dan balok butir soal 4. Subjek K-2 juga menyelesaikan permasalahan 

tersebut dengan langkah-langkah yang benar. Hanya saja subjek K-2 masih salah 

dalam melakukan pembulatan hasilnya. 

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-2. Pada saat wawancara terhadap subjek K-2, ia dapat menyebutkan rumus-

rumus yang digunakan disertai dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Berikut 

disajikan cuplikan hasil wawancara K-2 butir soal nomor 4 terkait kemampuan 

Memahami dan Mengevaluasi Ide-ide Matematika dalam Menyelesaikan 

Permasalahan Sehari-hari Secara Tertulis. 

P: “Bagaimana kamu menyelesaikan soal ini coba ceritakan.” 

K-2: “Nyari volume penampung air, yang kedua nyari volume bak mandi 

fiber, dan terahir nyari banyak bak mandi fiber dengan membagi 

volume penampung air dengan volume bak mandi fiber.” 

P: “bagaimana cara mencari semua itu, konsep apa yang kamu gunakan?” 

K-2: “mencari volume penampung air make rumus volume kubus yaitu r × r 

× r, nyari volume bak mandi make rumus volume balok yaitu p × l × 

t.” 
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P: “Berapa hasilnya?” 

K-2: “untuk volume kubusnya 8.000.000, dan untuk volume baloknya 

181.500, terus kalau banyak bak mandinya itu dibulatkan jadi 45.” 

P: “yakin kamu?” 

K-2: “Yakin insyAllah” 

P: “banyak bak mandi itu kan yang dicari yang terisi penuh. Apakah 45 itu 

terisi penuh?” 

K-2: “hasilnya itu 44,77 bu makanya saya bulatkan jadi 45.” 

P: “Apakah 0,77 itu sama dengan 1?” 

K-2: “Ndak.” 

P: “Lalu yang benar berapa? Yang terisi penuh lho ya.” 

K-2: “44 kalau begitu bu?” 

P: “Iya.” 

 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan Kesimpulan  Jawaban Permasalahan 

Sehari-hari Sesuai dengan Pertanyaan 

Berikut disajikan hasil tes kemampuan komunikasi matematis subjek K-2 

terkait kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan 

sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

 
Gambar 4.72 Hasil TKKM Subjek K-2 Indikator 5 

 

Berdasarkan Gambar 4.72 dapat diketahui bahwa subjek K-2 dapat 

menuliskan simpulan dari permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4. Saat 

menuliskan simpulan tersebut subjek K-2 masih ada kesalahan yaitu pada simpulan 

banyaknya air yang dapat terisi penuh. Tidak hanya itu subjek K-2 juga masih salah 

menuliskan hasil simpulan untuk menyatakan banyak bak mandi fiber yang terisi 

penuh. Hal tersebut dikarenakan subjek K-2 masih kurang mampu mengevaluasi 

hasil penyelesaiannya.  

Penjelasan di atas juga diperkuat dengan hasil wawancara terhadap subjek 

K-2. Pada saat wawancara terhadap subjek K-2, ia dapat menyebutkan simpulan 
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dari permasalahan volume kubus dan balok namun masih salah dalam menyebutkan 

hasilnya. Berikut disajikan cuplikan hasil wawancara K-2 butir soal nomor 4 terkait 

kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari 

sesuai dengan pertanyaan. 

P: “Kalau simpulannya bagaimana?” 

K-2: “Ada dua bu simpulannya, yang pertama banyak air yang dapat 

ditampung adalah 181.500 cm3, dan banyak bak mandi fiber yang 

dapat terisi penuh adalah 45 bak mandi.” 

P: “yakin kamu dengan jawabanmu?” 

K-2: Iya bu yakin.” 

P: “Tadi di perhitunganmu 181.500 itu untuk volume apa?” 

K-2: “Volume balok bu.” 

P: “Nah kalau penampung air bentuknya apa?” 

K-2: “kubus bu.” 

P: “Kalau begitu benar apa salah hasil simpulannya?” 

K-2: “Oh iya bu salah seharusnya yang 8000.000.” 

 

4.1.6.6.4 Triangulasi Hasil Tes dan Hasil Wawancara Kemampuan Komunikasi 

Matematis Subjek K-2 Pada Butir Soal 4 

Berikut merupakan hasil triangulasi dari analisis hasil tes kemampuan 

penalaran matematis dan wawancara terhadap kemampuan penalaran matematis 

untuk indikator kemampuan penalaran matematis subjek K-2 pada butir soal nomor 

4. 

(1) Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-2 dapat menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan 

pada permasalahan volume kubus dan balok pada butir soal 4. Triangulasi dari hasil 

tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa K-2 mampu menghubungkan 

benda nyata dalam ide-ide matematika. 
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(2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-2 dapat menuliskan simbo-simbol matematika saat 

menuliskan informasi yang diketahui. Subjek K-2 juga menggunakan simbol-

simbol matematika dalam menuliskan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4. Triangulasi dari hasil tes dan 

hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa K-2 mampu menyatakan peristiwa 

sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 

matematika secara tertulis. 

(3) Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika secara 

tertulis dengan gambar 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-2 dapat menggambrakan bangun yang sesuai dengan 

permasalahan volume kubus dan balok butir soal 4 akan tetapi tidak disertai dengan 

ukurannya. Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 

K-2 kurang mampu menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, 

secara tertulis, dengan gambar. 

(4) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-2 dapat menuliskan langkah-langkah dan rumus-rumus dalam 

menyelesaikan permasalahan volume kubus dan volume balok. Triangulasi dari 
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hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa K-2 kurang mampu 

memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

(5) Kemampuan Mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sehari-

hari sesuai dengan pertanyaan 

Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara, subjek K-2 dapat menuliskan simpulan dari permasalahan tersebut 

namun untuk hasil dari simpulan banyaknya air yang dapat ditampung masih salah. 

Triangulasi dari hasil tes dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa K-2 

kurang mampu mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-

hari sesuai dengan pertanyaan. 

Berdasarkan uraian di atas disajikan ringkasan tentang analisis kemampuan 

komunikasi matematis dari 6 subjek yang terdiri dari subjek V-1 dan V-2 untuk 

gaya belajar visual, subjek A-1 dan A-2 untuk gaya belajar auditorial, dan subjek 

K-1 dan K2 untuk gaya belajar kinestetik sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis  

Subjek  Indikator Kemampun Komunikasi 

1 2 3 4 5 

V-1 M M M KM KM 

V-2 M M M KM KM 

A-1 M M M KM KM 

A-2 M M M KM KM 

K-1 M KM M KM KM 

K-2 M KM M KM KM 

Keterangan:  

M: Memenuhi  

KM: Kurang Mampu 

BM: Belum Mampu 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pembahasan Kuantitatif 

Berdasarkan hasil angket gaya belajar yang diberikan kepada siswa kelas 

VIII-E SMP 1 Jekulo diperoleh fakta bahwa siswa kelas VIII-E mempunyai tipe 

gaya belajar yang berbeda-beda. Secara lengkap hasil penggolongan gaya belajar 

siswa kelas VIII-E SMP 1 Jekulo dapat dilihat pada lampiran 7. Sedangkan 

penggolongan ketiga gaya belajar disajikan dalam tabel 4.2  

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa gaya belajar yang dominan dalam 

kelas VIII-E SMP 1 Jekulo adalah auditorial. Hal ini sesuai dengan pengalaman 

selama penelitian, diperoleh bahwa kebiasaan-kebiasaan siswa yang cenderung 

merujuk ke kebiasaan anak dengan gaya belajar auditorial. Salah satu contohnya 

adalah kebiasaan mereka yang aktif dalam berbicara seperti mengemukakan 

pendapat dan saat berdiskusi kelompok. Hasil tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian Abidin (2011) yang menyatakan siswa lebih suka dengan gaya belajar 

auditorial, akan tetapi hasil penelitian Ozbas (2013) dan Gilakjani (2015) 

menyatakan siswa lebih suka pada gaya belajar visual. 

Pada penelitian ini uji ketuntasan dilakukan untuk menunjukkan rata-rata 

kemampuan komunikasi matematis siswa melebihi KKM yang telah ditetapkan. 

Hal ini berarti kemampuan komunikasi matematis siswa telah melampaui KKM 

yang telah ditetapkan yaitu sebesar 78 sesuai dengan KKM yang ditetapkan oleh 

sekolah. Sedangkan untuk ketuntasan klasikal, dengan perhitungan proporsi 

diketahui bahwa siswa yang telah mencapai nilai KKM mencapai 75% artinya 

siswa tuntas secara klasikal.   
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Siswa tuntas secara individual maupun klasikal menunjukkan bahwa 

pembelajaran melalui model pembelajaran resource based learning dapat 

digunakan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematis. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Aliyah (2013: 10) bahwa hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kelas yang diajar dengan model pembelajaran resource based 

learning mencapai ketuntasan klasikal. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketuntasan adalah langkah model 

pembelajaran resource based learning.  Pada kegiatan pembelajaran dengan model 

pembelajaran resource based learning terdiri dari enam langkah yaitu 

mengidentifikasi masalah untuk menentukan informasi yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan permasalahan, merencanakan cara mencari informasi guna 

mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang potensial, mengumpulkan 

informasi untuk memilih informasi yang penting dan relevan dalam menyelesaikan 

permasalahan, menggunakan informasi yang telah mereka dapatkan untuk 

menyelesaikan permasalahan, mensintesis informasi untuk mengorganisasikan 

informasi yang didapatkan dalam suatu yang sistematis, logis dan memungkinkan 

untuk dipahami orang lain, dan evaluasi yang dilakukan oleh teman mereka saat 

dikelas dengan tujuan untuk membiasakan siswa melakukan evaluasi sehingga 

mereka menyadari betul tentang apa yang sedang dikerjakan. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Hannafin (2007: 533), yaitu komponen resource based learning 

dirancang untuk memberi contoh seleksi sumber belajar siswa dan makna 

pembuatan dengan menyediakan konteks dan alat untuk mengeksplorasi dan 
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memperbaiki pemahaman dan cara untuk memandu dan memberikan dukungan 

penalaran. 

Model pemebalajaran resource based learning berhasil menumbuhkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Model resource based learning dapat 

membantu siswa yang kesulitan belajar menjadi mudah dengan melakukan diskusi 

kelompok dengan memaksimalkan penggunaan sumber-sumber belajar yang ada. 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Vygotsky bahwa siswa dapat melakukan 

penemuan terbimbing melalui kerjasama dalam kelompok dan dari lingkungan 

sekitarnya. Sehingga dengan model resource based learning siswa dapat 

berinteraksi dengan siswa lain untuk menangani tugas-tugas yang diberikan 

sehingga mereka dapat mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Selain 

itu pada model pembelajaran resource based learning, siswa dituntut untuk aktif 

dalam kegiatan diskusi untuk menyelesaikan masalah dan dapat mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa dalam memperoleh pengamalan 

belajarnya. Hal ini sejalan dengan teori belajar Piaget yaitu dimana siswa bekerja 

dan berdiskusi dalam kelompok yang terdiri dari beberapa orang dengan 

menyelesaikan permasalahan nyata untuk memperoleh pengetahuan. 

Pembelajaran resource based learning mengharuskan siswa menyelesaikan 

masalah dengan mengaitkan pengetahuan-pengetahuan yang telah dimiliki 

sehingga ingatan siswa menjadi lebih kuat dan transfer belajar lebih mudah dicapai. 

Hal ini sesuai dengan teori belajar Ausubel yaitu siswa dapat menggunakan 

keterkaitan antara konsep-konsep yang telah dimilikinya dengan konsep baru atau 

informasi baru yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang sehingga dapat 
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membuat seseorang memiliki ingatan yang kuat dan transfer belajar menjadi lebih 

mudah. 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis siswa pada model pembelajaran resource based learning mencapai 

ketuntasan klasikal. Oleh karena itu model pembelajaran resource based learning 

dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif guru agar siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran sehingga mampu menumbuhkan kemampuan komunikasi matematis. 

4.2.2 Pembahasan Kualitatif 

Disini akan membahas tentang hasil analisis yang telah dijelaskan 

sebelumnya tentang kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya belajar. 

Pertama akan dibahas tentang kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya 

belajar auditorial, kedua kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya 

belajar visual, dan yang terakhir tentang kemampuan komunikasi matematis 

ditinjau dari gaya belajar kinestetik. Pembahsan lebih lanjut disajikan sebagai 

berikut. 

4.2.2.1 Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Gaya Belajar Visual 

Pada penelitian ini, subjek wawancara untuk kemampuan komunikasi 

matematis dengan gaya belajar visual adalah V-1 dan V-2. Hasil analisis yang telah 

dilakukan dari pekerjaan dan hasil wawancara dari subjek V-1 dan V-2 secara 

umum mampu memenuhi keempat indikator kemampuan komunikasi matematis 

yaitu indikator 1 sampai dengan indikator 3. Diantara kelima indikator kemampuan 

komunikasi matematis subjek dengan gaya belajar visual tersebut masih kurang 

mampu memenuhi indikator 4 dan indikator 5. 
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Pada indikator 1 kemampuan komunikasi matematis subjek dengan gaya 

belajar visual dapat menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan dengan 

lengkap. Pada  Sehingga subjek dengan gaya belajar visual mampu  

menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika.  

Pada indikator 2 dari kemampuan komunikasi matematis subjek dengan 

gaya belajar visual dapat menggunakan simbol-simbol matematika dalam 

menuliskan informasi yang diketahui dan mereka juga menggunakannya dalam 

menyelesaikan permasalahan. Pada proses penyelesaian masalah mereka 

menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan rumus-rumus yang 

digunakan dengan lengkap. Hal tersebut sesuai dengan De Porter & Hernacki 

(2015: 116) bahwa seseorang dengan gaya belajar visual biasanya akan lebih teliti 

dan detail.  

Pada indikator 3 kemampuan komunikasi matematis siswa dengan gaya 

belajar visual dapat menggambarkan bangun yang sesuai ilustrasi soal disertai 

dengan ukurannya. Terlihat dari V-1 dapat menggambarkan bangun kubus yang 

sesuai dengan kotak infaq dan dapat menggambar bangun kubus untuk 

menggambarkan bangun yang sesuai dengan penampung air dan disertai dengan 

ukurannya. Begitu pula untuk subjek V-2 dapat menggambarkan bangun balok 

untuk menyatakan bangun yang sesuai dengan bak truk dan menggambarkan 

bangun kubus untuk menyatakan bangun yang sesuai dengan penampung air dan 

disertai dengan ukurannya. Mereka beranggapan bahwa gambar yang mereka buat 

akan memudahkannya dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Ozbas (2013: 53) dimana siswa dengan gaya belajar visual akan lebih 
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memilih alat bantu seperti gambar dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Sehingga siswa dengan gaya belajar visual mampu menjelaskan ide, situasi sehari-

hari dan relasi matematika, secara tertulis, dengan gambar. 

Pada indikator 4 kemampuan komunikasi matematis siswa dengan gaya 

belajar visual dapat menuliskan rumus-rumus yang digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan dan dapat menggunakan langkah-langkah dalam 

menyelesaikan permasalahan disertai dengan hasil perhitungan yang benar. Terlihat 

bahwa subjek V-1 masih salah dalam menuliskan rumus mencari panjang rusuk 

bagian dalam. Ia menuliskan “rdalam = r – x”, seharusnya adalah “rdalam = r – 2x”. 

Sehingga walaupun V-1 benar dalam menuliskan rumus selanjutnya, hasil 

perhitungannya menjadi salah dikarenakan dari awal mengerjakan sudah salah 

menuliskan rumus dan berakibat pada perhitungannya menjadi salah. Sedangkan 

untuk butir soal 4 V-1 benar dalam menuliskan rumus hanya saja ia salah dalam 

melakukan pembulatan dan salah dalam mengevaluasi satuan di akhir 

pekerjaannya.  Hal tersebut sesuai dengan Deporter dan Hernacki (2015: 116) 

bahwa seseorang dengan gaya belajar visual akan melakukan suatu pekerjaan 

dengan teliti dan detail. Sehingga siswa dengan gaya belajar visual mampu 

memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari secara tertulis.  

Siswa dengan gaya belajar visual masih kurang mampu pada indikator 5. 

Dimana indikator 5 tersebut meminta siswa agar dapat menyimpulkan 

permasalahan yang telah mereka selesaikan. Siswa dengan gaya belajar visual 

kurang mampu menyimpulkan. Hal ini dikarenakan subjek dengan gaya belajar 
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visual masih salah dalam menuliskan hasil dan satuan pada simpulan yang 

dibuatnya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Tiffani (2015: 16) bahwa 

seseorang dengan gaya belajar visual kurang mampu mencapai simpulan akhir.  

Dari penjelasan tersebut sebaiknya guru dalam melakukan pembelajaran 

selalu menghimbau siswa agar lebih teliti dan tidak terburu-buru dalam 

mengevaluasi ide-ide matematika seperti menentukan rumus kubus dan balok. 

Misalkan saja guru dapat melakukan tanya jawab tentang rumus-rumus kubus dan 

balok saat kegiatan apersepsi. Selain itu juga mengingatkan siswa untuk 

mencermati soal terlebih dahulu dalam mengerjakan, agar tidak salah dalam 

menuliskan langkah-lagkah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. 

Guru juga harus membimbing siswa untuk selalu membuat simpulan yang benar di 

akhir pekerjaannya dengan cara selalu mengingatkan siswa saat pembelajaran dan 

jika simpulan yang dibuat siswa masih kurang tepat, guru memberikan koreksi dan 

bersama-sama dengan siswa membuat simpulan yang benar. 

4.2.2.2 Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Gaya Belajar 

Auditorial 

Pada penelitian ini, subjek wawancara untuk kemampuan komunikasi 

matematis dengan gaya belajar kinestetik adalah A-1 dan A-2. Hasil analisis yang 

telah dilakukan dari hasil tes kemampuan komunikasi matematis dan hasil 

wawancara dari subjek A-1 dan A-2 telah mampu  memenuhi indikator 1, indikator 

2 dan indikator 3, akan tetapi subjek gaya belajar auditorial kurang mampu pada 

indikator 4 dan 5.  
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Pada indikator 1 subjek dengan gaya belajar auditorial dapat menuliskan 

informasi yang diketahui dan ditanya dengan lengkap. Selama pelaksanaan 

penelitian, peneliti selalu menekankan dengan cara mengingatkan berulang-ulang 

agar siswa memperhatikan informasi yang diketahui dan ditanyakan. Hal tersebut 

ditekankan karena merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan 

permasalahan. Hal tersebut didasarkan oleh Deporter dan Hernacki (2015: 118)  

bahwa seseorang dengan gaya belajar visual lebih suka belajar dengan 

mendengarkan. Sehingga subjek dengan gaya belajar visual mampu  

menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika.   

Pada indikator 2 subjek dengan gaya belajar auditorial dapat menggunakan 

simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi yang diketahui dan dapat 

menggunakan simbol dalam menyelesaikan permasalahan. Sehingga subjek dengan 

gaya belajar auditorial mampu menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-

simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis.  

Pada indikator 3 subjek dengan gaya belajar auditorial dapat 

menggambarkan bangun yang sesuai dengan permasalahan disertai ukuran bangun 

tersebut. Subjek A-1 dapat menggambarkan bangun balok untuk menyatakan bak 

truk pada soal 1, ia juga dapat menyatakan bangun kubus sebagai bangun yang 

sesuai dengan penampung air pada soal 4. Begitu pula untuk subjek A-2, ia juga 

dapat menggambarkan bangun balok sebagai bangun yang sesuai dengan bak truk 

dan disertai dengan ukurannya pada soal 3, dan bangun kubus untuk bangun yang 

menggambarkan penampung air dan disertai dengan ukurannya pada soal 4. 

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa subjek dengan gaya belajar 
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auditorial mampu menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, secara 

tertulis, dengan gambar. 

Pada indikator 4 siswa dituntut mampu memahami dan mengevaluasi ide-

ide matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

Subjek gaya belajar auditorial dapat menuliskan rumus-rumus yang digunakan 

dengan benar dan telah melakukan penyelesaian permasalahan dengan langkah-

langkah yang sesuai akan tetapi subjek gaya belajar auditorial kurang teliti dalam 

proses perhitungan dan evaluasi hasil masih salah. Misalkan A-1, pada soal nomor 

3 sebenarnya sudah benar dalam menuliskan rumus dan melakukan perhitungan 

untuk mencari volume bak truk, akan tetapi ia menggunakan pembulatan yang 

mengakibatkan kesalahan pada perhitungan selanjutnya. Begitu pula yang ia 

lakukan pada penyelesaian nomor 4. Subjek A-1 juga salah dalam melakukan 

pembulatan sehingga mengakkibatkan hasil akhir dari penyelesaian tersebut salah. 

Begitu pula yang dilakukan oleh subjek A-2, pada soal 3 ia kurang teliti dalam 

melakukan perhitungan sehingga membuat hasilnya menjadi salah. Hal yang sama 

juga terjadi pada soal nomor 4, subjek A-2 juga masih salah dalam melakukan 

pembulatan hasil. Hal ini sesuai dengan Tiffani (2015: 15) bahwa kurang mampu 

dalam mengingat informasi selama proses perencanaan dan pelaksanaan 

penyelesaian. 

Pada indikator 5 subjek gaya belajar auditorial dituntut mampu 

mengkomunikasikan simpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 

pertanyaan. Akan tetapi subjek gaya belajar auditorial masih kurang mampu 

mengkomunikasikan simpulan dari permasalaha yang telah ia kerjakan. Misalkan 



222 
 

 

saja pada subjek A-1 dalam menuliskan simpulan untuk soal nomor 4, ia 

menuliskan hanya menuliskan “Jadi banyak fiber sebanyak 45 liter” yang 

seharusnya adalah  “Jadi air yang dapat ditampung adalah 8.000 liter dan dapat 

mengisi penuh 44 bak mandi fiber”. Hal serupa juga terjadi pada nomor 3, yaitu 

subjek A-1 hanya menyebutkan harga pasir dalam bak truk, ia tidak menyebutkan 

volume bak truk. 

Berdasarkan pembahasan di atas kemampuan komunikasi matematis siswa 

dengan gaya belajar auditorial dapat dikategorikan dalam tingkat pencapaian 4. Hal 

tersebut dikarenakan siswa dengan gaya belajar auditorial dapat menunjukkan 

dengan baik penggunaan bahasa matematika yaitu dengan menuliskan simbol-

simbol dalam menulis diketahui, dan menuliskan bentuk representasi matematis 

berupa rumus-rumus yang digunakan dan dapat menggmabrakan bangun yang 

sesuai. Siswa dengan gaya belajar auditorial juga dapat memberikan alur pikirannya 

dengan jelas yaitu dengan menuliskan langkah-langkah. Serta dapat menggunakan 

berbagai bentuk representasi yaitu dengan melakukan perhitungan walaupun ada 

yang salah dan dapat menuliskan simpulan walaupun belum benar. 

Dari penjelasan tersebut sebaiknya guru dalam melakukan pembelajaran 

selalu menghimbau siswa agar lebih teliti dan tidak terburu-buru dalam 

mengevaluasi ide-ide matematika seperti menentukan rumus kubus dan balok. 

Misalkan saja guru dapat melakukan tanya jawab tentang rumus-rumus kubus dan 

balok saat kegiatan apersepsi. Selain itu juga mengingatkan siswa untuk 

mencermati soal terlebih dahulu dalam mengerjakan, agar tidak salah dalam 

menuliskan langkah-lagkah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. 
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Guru juga harus membimbing siswa untuk selalu membuat simpulan yang benar di 

akhir pekerjaannya dengan cara selalu mengingatkan siswa saat pembelajaran dan 

jika simpulan yang dibuat siswa masih kurang tepat, guru memberikan koreksi dan 

bersama-sama dengan siswa membuat simpulan yang benar. 

4.2.2.3 Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Gaya Belajar 

Kinestetik 

Pada penelitian ini, subjek wawancara untuk kemampuan komunikasi 

matematis dengan gaya belajar kinestetik adalah K-1 dan K-2. Hasil analisis yang 

telah dilakukan dari pekerjaan dan hasil wawancara dari subjek K-1 dan K-2 hanya 

mampu memenuhi indikator 1. Dimana indikator 1 dapat dilihat dari bagaimana 

siswa mampu dalam menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan. 

Sedangkan untuk indikator 2 sampai dengan indikator 5 subjek dengan gaya belajar 

kinestetik kurang mampu memenuhinya. 

Pada indikator 1 dari kemampua komunikasi matematis subjek dengan gaya 

belajar kinestetik mampu menuliskan informasi yang diketahui dan ditanya dengan 

lengkap. Pada saat wawancara subjek K-1 dapat menyebutkan informasi yang 

ditanyakan dengan menunjuk informasi yang ada pada soal dengan menggunakan 

jari. Hal tersebut sesuai dengan Deporter dan Hernacki (2015:118) bahwa seseorang 

dengan gaya belajar kinestetik akan menggunakan jari tangannya sebagai penunjuk 

dalam membaca. Sehingga ia mampu menyebutkan informasi yang diketahui 

dengan lengkap. Secara umum subjek dengan gaya belajar kinestetik mampu 

menghubungkan benda nyata dalam ide-ide matematika. 
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Pada indikator 2 dari kemampuan komunikasi matematis subjek dengan 

gaya belajar kinestetik dapat menggunakan simbol-simbol matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan dan menuliskan informasi yang diketahui. Akan 

tetapi mereka sering lupa dalam menuliskan rumus-rumus saat melakukan 

penyelesaian. Misalkan subjek K-1 ia tidak menuliskan rumus untuk mencari luas 

permukaan dalam yang ditanyakan pada soal 1, tidak hanya itu ia juga tidak 

menuliskan rumus volume balok untuk mencari volume bak mandi fiber pada soal 

4. Begitu pula yang dilakukan oleh subjek K-2, ia tidak menuliskan rumus yang 

digunakan untuk mencari harga pasir dalam bak truk pada soal 3. Berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek dengan gaya belajar kinestetik kurang 

mampu dalam menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika 

dalam menyajikan ide-ide matematika secara tertulis. 

Pada indikator 3 dari kemampuan komunikasi matematis subjek dengan 

gaya belajar kinestetik dapat membuat ilustrasi gambar yang sesuai dnegan 

permasalahan. Misalkan saja subjek K-1 dalam menggambarkan bangun yang 

sesuai dengan kotak infaq pada soal 1, ia menggambarkan bangun kubus dengan 

lubang berbentuk persegi panjang diatasnya dan diberi keterangan pada gambar. 

Begitu pula untuk subjek K-2, ia mampu menggambarkan bangun balok sebagai 

yang sesuai dengan bak truk pada soal 3. Sehingga secara umum dapat disimpulkan 

bahwa subjek dengan gaya belajar kinestetik mampu menjelaskan ide, situasi 

sehari-hari dan relasi matematika, secara tertulis, dengan gambar. Hal tersebut 

sesuai dengan Deporter dan Hernacki (2015: 118) yang menyatakan bahwa 

seseorang dengan gaya belajar kinestetik mampu melakukan manipulasi. 
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Pada indikator 4 dari kemampuan komunikasi matematis siswa dengan gaya 

belajar kinestetik dapat menuliskan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan hanya saja terdapat beberapa rumus yang tidak dituliskan. Tidak 

hanya itu subkjek dengan gaya belajar kinestetik juga masih salah dalam melakukan 

perhitungan. Misalkan saja subjek K-2, ia melakukan perhitungan 2,8 × 1,8 × 1,2 = 

5,048, padahal yang benar adalah 6,048. Tidak hanya itu ia juga salah dalam 

melakukan perhitungan soal 4 yaitu 8.000.000 : 181.500 = 45, padahal kita tahu 

bahwa 8.000.000 : 181.500 = 44,077. Jika ia akan membuat pendekatan seharusnya 

menuliskan 44 bukan 45. Subjek K-1 juga salah dalam melakukan perhitungan 

untuk soal 1 yaitu 6×502 = 3000. Padahal kita tahu bahwa  6×502 = 15000. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa dengan gaya belajar 

kinestetik kurang mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

Pada indikator 5 dari kemampuan komunikasi matematis siswa dengan gaya 

belajar kinestetik dapat menuliskan simpulan dari permasalahan akan tetapi masih 

belum sesuai dengan pertanyaan dan hasilnya juga masih salah. Subjek K-1 

menuliskan simpulan untuk soal 1 yaitu “Jadi luas permukaan dalam 2992 cm2”. 

Dimana seharusnya simpulannya adalah “Jadi luas permukaan dalam kotak infaq 

adalah 14398 cm2. Begitu pula pada simpulan soal nomor 4, ia hanya menuliskan 

“Jadi banyak bak mandi adalah 1,44”, dimana seharusnya simpulannya adalah “Jadi 

banyak air yang dapat ditampung adalah 8000 liter dan banyak bak mandi fiber 

yang terisi penuh adalah 44 bak mandi”. Begitupula untuk subjek K-2 dalam 

menuliskan simpulan untuk soal 3 dan 4 juga masih salah. Berdasarkan hal tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa ssiswa dengan gaya belajar kinestetik kurang mampu 

mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 

pertanyaan. 

Dari pembahasan di atas kemampuan komunikasi matematis siswa dengan 

gaya belajar kinestetik dapat dikategorikan dalam tingkat pencapaian 3. Hal 

tersebut dikarenakan siswa dengan gaya belajar kinestetik cukup dalam 

menunjukkan penggunaan bahasa matematika dan bentuk representasi matematis. 

Ini ditandai dengan dapat menuliskan simbol-simbol matematika tetapi kurang 

lengkap, menuliskan rumus yang digunakan dan dapat menggambar bangun yang 

sesuai. Siswa dengan gaya belajar kinestetik dapat memberikan alur pikiran yang 

jelas. Ini dikarenakan ia dapat menuliskan langkah-langkah yang sesuai. Selain itu 

siswa dengan gaya belajar kinestetik juga menggunakan bentuk representasi 

matematis dengan beberapa keberhasilah. Hal ini dapat dilihat bahwa mereka dapat 

melakukan perhitungan dan menuliskan simpulan tetapi masih salah.  

Berdasarkan hal tersebut sebaiknya guru dalam melakukan pembelajaran lebih 

menekankan untuk menggunakan simbol-simbol matematika. Penggunaan simbol 

matematika dapat dilakukan saat apersepsi dengan metode tanya jawab.  Tidak 

hanya itu, guru seharusnya menghimbau siswa agar lebih teliti dan tidak terburu-

buru dalam mengevaluasi ide-ide matematika seperti menentukan rumus kubus dan 

balok. Misalkan saja guru dapat melakukan tanya jawab tentang rumus-rumus 

kubus dan balok saat kegiatan apersepsi. Selain itu juga mengingatkan siswa untuk 

mencermati soal terlebih dahulu dalam mengerjakan, agar tidak salah dalam 

menuliskan langkah-lagkah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. 
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Guru juga harus membimbing siswa untuk selalu membuat simpulan yang benar di 

akhir pekerjaannya dengan cara selalu mengingatkan siswa saat pembelajaran dan 

jika simpulan yang dibuat siswa masih kurang tepat, guru memberikan koreksi dan 

bersama-sama dengan siswa membuat simpulan yang benar. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di Bab 4, maka diperoleh 

simpulan sebagai berikut.  

1. Kemampuan komunikasi matematis siswa dengan model pembelajaran Resource 

Based Learning mencapai ketuntasan klasikal.  

2. Kemampuan komunikasi matematis siswa dengan gaya belajar visual dan 

auditorial mampu menghubungkan benda nyata kedalam ide-ide matematika 

dengan menuliskan informasi yang diketahui dan ditanyakan dengan lengkap, 

mampu menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika 

dengan menuliskan informasi yang diketahui dengan simbol-simbol matematika 

dan dengan menuliskan rumus-rumus menggunakan simbol-simbol dengan benar, 

mampu menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika, secara tertulis 

dengan gambar dengan menggambarkan bangun yang sesuai dengan 

permasalahan, kurang mampu memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika 

dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis dengan menuliskan 

langkah-langkah penyeelesaian akan tetapi masih salah dalam melakukan 

perhitungan, serta kurang mampu mengomunikasikan simpulan yang sesuai 

dengan pertanyaan. Sehingga siswa dengan gaya belajar visual dan auditorial 

dapat diklasifikasikan pada tingkat kemampuan 4.  Begitu pula siswa dengan gaya 

belajar kinestetik hanya saja mereka kurang mampu dalam menuliskan simbol-
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simbol untuk menyatakan informasi yang diketahui. Sehingga dapat 

diklasifikasikan pada tingkat pencapaian 3. 

5.2 Saran  

Berdasarkan pembahasan pada Bab 4 dan simpulan, dalam pembelajaran 

matematika untuk menumbuhkan kemampuan komunikasi matematis siswa 

disarankan bagi guru matematika sebagai berikut. 

1. Penerapan model pembelajaran resouce based learning dapat dijadikan sebagai 

salah satu alternatif guru agar siswa terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga 

mampu menumbuhkan kemampuan komunikasi matematis. 

2. Guru SMP 1 Jekulo sebaiknya melakukan pembelajaran yang dapat 

mengeksplorasi kemampuan komunikasi matematis siswa, misalnya 

memberikan soal-soal yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari dan 

berbasis kemampuan komunikasi matematis. 

3. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa tingkat pencapaian kemampuan 

komunikasi matematis siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda memiliki 

pencapaian indikator yang berbeda-beda sehingga disarankan untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut yang membahas upaya peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis. 

4. Perlu adanya penelitian lanjutan yang mengangkat tema yang sama dengan 

waktu penelitian yang lebih lama dan mendalam, serta menggunakan alat ukur 

yang lebih bervariasi sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini dengan 

lebih baik.  
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 

No NIS Nama Kode 

1 12520 Ahmad Khotibul Umam E-1 

2 12487 Alya Mafaza E-2 

3 12559 Ana Yunia Ulfa E-3 

4 12488 Aris Septianto E-4 

5 12702 Asri Nurisnaeni E-5 

6 12490 Ayun Dinar Safitri E-6 

7 12703 Bayu Krisna Murti E-7 

8 12564 Devi Chitasari E-8 

9 12634 Dwi Noor Handasah E-9 

10 12526 Elva Novianti E-10 

11 12636 Galih Saputra E-11 

12 12604 Hamdan Syahrul Fadloli E-12 

13 12641 Luqiana Nur Khasanah E-13 

14 12607 Maretta Salud Faidah Istikharoh E-14 

15 12570 Miftakhul Khoiri E-15 

16 12466 Muhammad Abduh Dela Teritory E-16 

17 12608 Muhammad Ari Setiawan E-17 

18 12714 Noor Rizki Marhendra Slamet Putra E-18 

19 12718 Putri Anjeli E-19 

20 12545 Putri Wijayanti E-20 

21 12475 Rahmad Akbar E-21 

22 12687 Raihan Fasya E-22 

23 12476 Reika Cezilia Amanda E-23 

24 12549 Restu Galuh Kirani E-24 

25 12656 Risa Amilia Rosyidah E-25 

26 12617 Risma Rica Nanda E-26 

27 12618 Rizky Satria Wicaksana E-27 

28 12619 Saka Satrio Sawanta E-28 

29 12620 Salma Aryunita Putri E-29 

30 12583 Syafi'i E-30 

31 12478 Trisna Dewi Moerti E-31 

32 12624 Vera Listyaningrum E-32 

33 12625 Windania Ayu Pramesti E-33 

34 12517 Wisnu Prabowo E-34 

35 12729 Yulia Dewi Saputri E-35 

36 12695 Zannuar Tirta Satria E-36 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 

No NIS Nama Kode 

1 12696 Adelia Nanda Lusya UC-1 

2 12700 Anik Khofifah UC -2 

3 12663 Ariiq Dhiya 'ulhaq UC -3 

4 12664 Aris Setyaningsih UC -4 

5 12667 David Tri Prayoga UC -5 

6 12491 Dela Helmalia UC -6 

7 12525 Doa Ina Rista Melya UC -7 

8 12567 Fajar Noor Wahyudi UC -8 

9 12671 Feby Fauzia Ulya UC -9 

10 12497 Fina Durrotut Taqiyah UC -10 

11 12606 Inayatul Iftitah UC -11 

12 12638 Kharis Ferdiansyah UC -12 

13 12463 Lisa Putri Wihana UC -13 

14 12537 Muhamad Sigit Satriyo Wibowo UC -14 

15 12572 Muhammad Firmansyah UC -15 

16 12468 Muhammad Fitra Tama UC -16 

17 12611 Muhammad Yogi Prasetyo UC -17 

18 12506 Nadila Hana Pratiwi UC -18 

19 12717 Nurul Halimah UC -19 

20 12574 Putri Dwi Ayu Lestari UC -20 

21 12719 Putri Handayani UC -21 

22 12474 Putri Hidayah UC -22 

23 12654 Putri Monica Lutfiani UC -23 

24 12721 Rahmandha Adhi Nugroho UC -24 

25 12514 Rizka Rahmawati UC -25 

26 12691 Salsa Syeira Oktafia Hartanti UC -26 

27 12479 Ubaidillah UC -27 

28 12481 Vara Fitria Wulandari UC -28 

29 12483 Wahid Fadhal Syah UC -29 

30 12484 Wasis Haikal Bayu Kusuma UC -30 

31 12693 Wawan Romadhon UC -31 

32 12728 Wenny Octavia Putri UC -32 

33 12518 Yana Khoiriyah UC -33 

34 12519 Yonathan Setyo Nugroho UC -34 

35 12661 Yusuf Ilyas UC -35 
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Lampiran 3 

KISI-KISI ANGKET GAYA BELAJAR 

 

Indikator Indikator Soal 
Gaya Belajar 

No 
Visual Auditorial Kinestetik 

Kebiasaan saat 

melakukan sesuatu 

Membaca 
Tenang, cepat, dan 

teratur 

Menggerakkan bibir saat 

membaca 

Menggunakan jari 

sebagai pununjuk 
1 

Jam istirahat 

sekolah 
Membaca 

Mengobrol dengan 

teman 
Bermain dengan teman 2 

Berjalan 

Sambil melihat 

pemandangan 

lingkungan sekitar 

Konsentrasi ke depan 
Menendang-nendang 

batu 
3 

Kegemaran 

Kegiatan yang 

disukai 

Melihat lukisan, foto-

foto atau pemandangan 

Mendengarkan musik, 

radio, atau berbicara 

dengan teman 

Olahraga atau jalan-

jalan 
4 

Pelajaran favorit Bahasa Indonesia Seni musik Olahraga 5 

Waktu tertawa 
Membaca cerita atau 

komik lucu 

Mendengarkan stand up 

comedy 

Menonton drama 

komedi 
6 

Tokoh favorit Tere Liye Judika Lionel Messi 7 

Respon terhadap 

seseorang 

Ekspresi yang 

menunjukkan 

ketika marah 

Wajah Intonasi suara Perbuatan 8 

Hal yang disukai 

dari seseorang 
Pakaiannya Suaranya Tingkah lakunya 9 
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Indikator Indikator Soal 
Gaya Belajar 

No 
Visual Auditorial Kinestetik 

Bertemu dengan 

teman 

Mengatakan “sudah 

lama tidak melihatmu” 

Mengatakan “sudah 

lama tidak mendengar 

kabarmu” 

Menegur dengan 

berjabat tangan 
10 

Orang bertanya 

alamat 

Menunjukkan lokasi 

dengan peta 

Mengarahkan dengan 

kata-kata 

Mengantarkan ke tempat 

tujuan 
11 

Ingatan 

 

 

 

 

 

Cara mengingat 

teman 
Wajahnya Namanya Perbuatannya 12 

Mengingat 

pelajaran di kelas 

Mencatat apa yang 

dijelaskan guru 

Mendengarkan apa yang 

dijelaskan guru 

Mempraktikkan 

langsung apa yang 

dijelaskan guru 

13 

Mengingat jalan 
Melihat bangunan 

disekitarnya 

Mendengarkan orang 

menyebutkan nama 

jalan 

Menelusuri jalan secara 

langsung 
14 

Konsentrasi 

Konsentrasi belajar 

saat ada keributan 

Bisa belajar secara 

maksimal 

Tidak bisa belajar sama 

sekali 

Masih bisa belajar 

meskipun hasilnya tidak 

maksimal 

15 

Kebiasaan saat 

belajar 

Mengingat apa yang 

dilihat 

Mengingat apa yang 

didengar 

Mengingat apa yang 

dipraktikkan 
16 

Saat mengambil 

keputusan 

Pertimbangan saat 

membeli buku 
Melihat sampulnya 

Meminta pendapat 

teman 

Membeli yang belum 

pernah dibaca 
17 

Pertimbangan saat 

membeli sepatu 

Melihat warna dan 

modelnya 

Mendengarkan 

penjelasan tentang 

keunggulannya 

Kualitas bahan sepatu 18 

Kepribadian 
Hal yang saya sukai 

dari diri saya 
Tulisan yang rapi Suara yang merdu Badan yang atletis 19 
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Indikator Indikator Soal 
Gaya Belajar 

No 
Visual Auditorial Kinestetik 

Catatan Rapi dan teratur 
Berantakan dan tidak 

teratur 

Tidak teratur namun 

lengkap 
20 

Kecepatan 

berbicara 
Cepat Sedang Lambat 21 

Saat marah Cemberut Ngomel-ngomel sendiri 
Memukul-mukul bantal 

atau benda disekitar 
22 

Saat senang 

Senyum-senyum sendiri 

dengan membayangkan 

sesuatu yang 

menyenangkan 

Berbicara dengan riang 

Memeluk teman, 

sahabat, atau saudara 

untuk meluapkan 

kesenangan 

23 

Mendapatkan nilai 

jelek 

Mencoret-coret kertas 

ulangan 
Ngomel-ngomel 

Merobek bahkan 

membakar kertas 

ulangan 

24 

Pembelajaran 

dalam kelas 

 

 

 

 

 

Saat belajar 

keterampilan baru 

Menyaksikan apa yang 

dilakukan guru 

Menirukan penjelasan 

dari guru 
Mencoba saat guru pergi 25 

Saat pelajaran 

dalam kelas 

Memperhatikan wajah 

guru 

Mendengar penjelasan 

guru 

Tangan tidak bisa diam 

dan bermain pulpen 
26 

Menggunakan alat 

peraga 

Membaca intruksi yang 

ada di lembar kegiatan 

Mendengarkan 

penjelasan langsung dari 

guru/teman yang sudah 

paham 

 

Langsung mencoba 

sendiri 

27 

Persiapan saat 

menghadapi ujian 
Menghadapi ujian 

Membaca materi dengan 

tekun 

Membaca sambil 

mendengarkan musik 

Membaca dan 

menuliskan kembali 

materi yang dipelajari 

28 
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Indikator Indikator Soal 
Gaya Belajar 

No 
Visual Auditorial Kinestetik 

Gagal dalam ujian 

Membayangkan nilai 

terburuk yang akan 

didapat 

Mengutarakan isi hati 

kepada teman 

Gelisah dan tidak bisa 

diam 
29 

Cara menghafal 

materi ujian 
Tanpa mengucapkannya Mengucapkannya 

Mengucapkan dan 

melakukan aktivitas 

seperti berjalan 

30 
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Lampiran 4 

ANGKET GAYA BELAJAR      

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

 

Petunjuk pengisian angket: 

1. Tulislah identitasmu sebelum mengisi angket gaya belajar! 

2. Bacalah setiap pertanyaan di bawah ini, berilah tanda silang (X) pada 

pilihan jawaban yang sesuai dengan kebiasaan kamu dan paling sering 

kamu lakukan! 

Pertanyaan: 

1. Saya membaca dengan . . . . 

a. menggerakkan bibir saat 

membaca 

b. menggunakan jari sebagai 

penunjuk 

c. tenang, cepat, dan teratur 

2. Kegiatan yang saya lakukan 

saat jam istirahat sekolah 

adalah . . . . 

a. bermain dengan teman 

b. mengobrol dengan teman 

c. membaca 

3. Saat berjalan biasanya saya . . 

. . 

a. sambil melihat 

pemandangan lingkungan 

sekitar 

b. konsentrasi ke depan 

c. menendang-nendang batu 

4. Saya lebih menyukai . . . . 

a. olahraga atau jalan-jalan 

b. mendengarkan musik, 

radio, atau berbicara 

dengan teman 

c. melihat lukisan, foto-foto, 

atau pemandangan 

 

5. Saya paling bersemangat pada 

pelajaran . . . . 

a. Olahraga  

b. Bahasa Indonesia 

c. Seni musik 

6. Saya tertawa terbahak-bahak 

ketika . . . . 

a. menonton drama komedi 

b. membaca cerita atau 

komik lucu 

c. mendengarkan stand up 

comedy 

7. Saya lebih menyukai . . . . 

a. Judika  

b. Tere Liye 

c. Lionel Messi 

8. Saya terlihat marah dari . . . . 

a. wajah 

b. intonasi suara 

c. perbuatan  

9. Saya menyukai seseorang 

dalam hal . . . . 

a. tingkah lakunya 

b. suaranya  

c. pakaiannya   
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10. Saat bertemu dengan teman 

lama biasanya saya. . . . 

a. mengatakan “sudah lama 

tidak mendengar 

kabarmu” 

b. mengatakan “sudah lama 

tidak melihatmu” 

c. menegur dengan berjabat 

tangan 

11. Ketika ada orang yang 

bertanya alamat, hal yang saya 

lakukan adalah . . . . 

a. mengantarkan ke tempat 

tujuan 

b. menunjukkan lokasi 

dengan peta 

c. mengarahkan dengan 

kata-kata 

12. Saya mengenali seseorang 

dari . . . . 

a. wajahnya  

b. perbuatannya  

c. namanya  

13. Saya bisa mengingat pelajaran 

dengan baik jika . . . . 

a. mendengarkan apa yang 

dijelaskan guru 

b. mempraktikkan langsung 

apa yang dijelaskan guru 

c. mencatat apa yang 

dijelaskan guru 

14. Saya sering mengingat jalan 

dengan . . . .  

a. melihat bangunan 

disekitarnya 

b. mendengarkan orang 

menyebutkan nama jalan 

c. menelusuri jalan secara 

langsung 

15. Saat ada keributan, saya . . . . 

a. masih bisa belajar 

meskipun hasilnya tidak 

maksimal 

b. tidak bisa belajar sama 

sekali 

c. bisa belajar secara 

maksimal 

16. Saya lebih suka belajar 

dengan cara . . . . 

a. mengingat apa yang 

dilihat  

b. mengingat apa yang 

didengar 

c. mengingat apa yang 

dipraktikkan  

17. Sebelum membeli buku saya 

akan . . . . 

a. membeli yang belum 

pernah dibaca  

b. meminta pendapat teman 

c. melihat sampulnya 

18. Sebelum membeli sepatu saya 

akan . . . . 

a. melihat warna dan 

modelnya 

b. mendengarkan penjelasan 

tentang keunggulannya 

c. kualitas bahan sepatu 

19. Hal yang paling saya sukai 

dari diri saya adalah . . . . 

a. tulisan yang rapi 

b. suara yang merdu 

c. badan yang atletis 

20. Saya memiliki catatan yang . . 

. .  

a. rapi dan teratur 

b. tidak teratur namun 

lengkap 

c. berantakan dan tidak 

teratur 

21. Saya berbicara dengan . . . . 

a. lambat 

b. sedang 

c. cepat 

22. Saat saya sedang marah, saya 

akan . . . . 

a. cemberut 

b. memukul-mukul bantal 

atau benda disekitar 

c. ngomel-ngomel sendiri 
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23. Saat saya sedang senang, saya 

akan . . . . 

a. memeluk teman, sahabat, 

atau saudara untuk 

meluapkan kesenangan 

b. senyum-senyum sendiri 

dengan membayangkan 

sesuatu yang 

menyenangkan 

c. berbicara degan riang 

24. Saat mendapatkan nilai jelek 

saya akan . . . . 

a. mencoret-coret kertas 

ulangan 

b. ngomel-ngomel 

c. merobek bahkan 

membakar kertas ulangan  

25. Saat belajar keterampilan 

baru, saya lebih suka . . . . 

a. menyaksikan apa yang 

dilakukan guru 

b. menirukan penjelasan dari 

guru 

c. mencoba saat guru pergi  

26. Saat pembelajaran di kelas, 

biasanya saya . . . . 

a. tangan tidak bisa diam dan 

bermain pulpen 

b. mendengarkan 

mendengarkan penjelasan 

guru 

c. memperhatikan wajah 

guru 

27. Ketika saya menggunakan alat 

peraga, biasanya saya . . . . 

a. mendengarkan penjelasan 

langsung dari guru/teman 

yang sudah paham 

b. membaca intruksi yang 

ada di lembar kegiatan 

c. langsung mencoba sendiri 

28. Ketika menghadapi ujian, 

saya belajar dengan . . . . 

a. membaca dan menuliskan 

kembali materi yang 

dipelajari 

b. membaca sambil 

mendengarkan musik 

c. membaca materi dengan 

tekun 

29. Ketika saya merasa gagal 

dalam ujian, saya sering . . . . 

a. membayangkan nilai 

terburuk yang akan 

didapat 

b. mengutarakan isi hati 

pada teman 

c. gelisah dan tidak bisa 

diam 

30. Biasanya saya menghafal 

materi ujian dengan cara . . . . 

a. tanpa mengucapkannya  

b. mengucapkannya 

c. mengucapkan dan 

melakukan aktifitas 

seperti berjalan 
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Lampiran 5 

PEDOMAN ANGKET GAYA BELAJAR 
 

1 A K V 

2 K A V 

3 V A K 

4 K A V 

5 K V A 

6 K V A 

7 A V K 

8 V A K 

9 K A V 

10 A V K 

11 K V A 

12 V K A 

13 A K V 

14 V A K 

15 K A V 

16 V A K 

17 K A V 

18 V A K 

19 V A K 

20 V K A 

21 K A V 

22 V K A 

23 K V A 

24 V A K 

25 V A K 

26 K A V 

27 A V K 

28 K A V 

29 V A K 

30 V A K 
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Lampiran 6 

 



 245 
 

 
 

 

 

 



 246 
 

 
 

 

 



 247 
 

 
 

Lampiran 7 

HASIL PENGGOLONGAN GAYA BELAJAR 

No Kode 
Gaya Belajar 

Keterangan 
Visual (V) Auditorial (A) Kinestetik (K) 

1 E-1 8 7 15 K 

2 E-2 12 7 11 V 

3 E-3 7 14 9 A 

4 E-4 9 9 12 K 

5 E-5 6 14 9 A 

6 E-6 11 13 6 A 

7 E-7 10 7 13 K 

8 E-8 9 11 10 A 

9 E-9 8 12 10 A 

10 E-10 6 12 12 A-K 

11 E-11 9 11 10 A 

12 E-12 7 10 13 K 

13 E-13 8 10 11 K 

14 E-14 14 8 8 V 

15 E-15 11 9 10 V 

16 E-16 9 13 9 V 

17 E-17 10 13 7 A 

18 E-18 9 8 13 K 

19 E-19 11 10 9 V 

20 E-20 6 14 10 A 

21 E-21 7 8 15 K 

22 E-22 9 9 12 K 

23 E-23 10 9 11 V 

24 E-24 10 9 11 K 

25 E-25 12 7 10 V 

26 E-26 11 9 10 A 

27 E-27 9 11 10 A 

28 E-28 12 8 10 V 

29 E-29 10 12 8 A 

30 E-30 6 15 9 A 

31 E-31 9 8 13 K 

32 E-32 9 13 8 A 

33 E-33 13 11 6 V 

34 E-34 8 13 9 A 

35 E-35 8 10 12 K 

36 E-36 12 8 10 V 

Jumlah 10 14 11 
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REKAPITULASI PENGGOLONGAN GAYA BELAJAR 

 

No  Visual Auditorial Kinestetik 
Auditorial-

Kinestetik 

1. E-2 E-3 E-1 E-10 

2. E-14 E-5 E-4  

3. E-15 E-6 E-7  

4. E-16 E-8 E-12  

5. E-19 E-9 E-13  

6. E-23 E-11 E-18  

7. E-25 E-17 E-21  

8. E-28 E-20 E-22  

9. E-33 E-26 E-24  

10. E-36 E-27 E-31  

11.  E-29 E-35  

12.  E-30   

13.  E-32   

14.  E-34   

Jumlah 10 14 11 1 
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Lampiran 8 

KISI-KISI SOAL TES UJI COBA KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

Sekolah   : SMP 1 Jekulo 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi Pokok   : Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu  : 75 menit 

Banyak Soal  : 7 

Standar Kompetensi  : 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya.  

Kompetensi Dasar : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas. 

 

Materi 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Aspek yang Diukur 

Bentuk 

Soal 
No. 

Soal 
Kubus dan 

Balok 

1. Menghitung dan menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan luas permukaan 

kubus. 

Kemampuan komunikasi matematik meliputi: 

1. kemampuan menghubungkan benda nyata, 

gambar, dan diagram ke dalam ide-ide matematik; 

2. kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dengan simbol-simbol matematik dan istilah-

istilah matematik dalam menyajikan ide-ide 

matematik secara tertulis; 

3. kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari 

dan relasi matematik, secara tertulis, dengan 

gambar; 

4. kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide 

matematik dalam menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari secara tertulis; 

Uraian 1 

2. Menghitung dan menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan luas permukaan 

balok. 

2, 3 

3. Menghitung dan menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume kubus. 

4 
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4. Menghitung dan menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume balok. 

5. kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  

jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 

pertanyaan. 

5, 7 

5. Menghitung dan menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume kubus 

dan balok. 

6 
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Lampiran 9 

SOAL TES UJI COBA KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIS 

Nama Sekolah  : SMP 1 Jekulo, Kab. Kudus 

Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Topik  : Luas Permukaan dan Volum Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu  : 75 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 

(1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan penyelesaian dari soal-soal. 

(2) Tulislah nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawaban. 

(3) Bacalah soal dengan cermat, kemudian kerjaan soal yang anda anggap mudah 

terlebih dahulu. 

(4) Tulis jawaban dengan langkah-langkah yang runtut 

a. Diketahui 

b. Ditanya 

c. Jawab (Tulis rumus yang akan digunakan dengan langkah-langkah 

pengerjaan yang jelas kemudian selesaikan dengan baik dan benar) 

d. Simpulan  

(5) Kerjakan soal-soal secara individu dengan jujur, cermat dan teliti. 

(6) Tidak dianjurkan menggunakan alat bantu hitung (HP, Kalkulator) 

 

 

 

1. Sebuah kotak infaq terbuat dari kaca berbentuk kubus dengan panjang rusuk 

bagian luarnya 30 cm. Pada bagian atas kotak infaq terdapat lubang berbentuk 

persegi panjang berukuran 10 cm x 0,8 cm. Jika tebal kaca kotak infaq tersebut 

0,5 cm, gambarkan bentuk kotak infaq tersebut beserta ukurannya dan tentukan 

luas permukaan kaca bagian dalam kotak infaq! 

 

2. Hari selasa yang akan datang Lana diundang ke ulang tahun Elsye. Lana 

membeli sepatu yang akan dijadikannya hadiah dimasukkan ke dalam kardus 

berbentuk balok dengan ukuran 34 cm × 17 cm × 10 cm. Gambarlah kardus 

tersebut beserta ukurannya, kemudian tentukan luas kertas kado minimum yang 

dibutuhkan untuk membungkus kardus tersebut! 

 

3. Sebuah mimbar bertingkat yang digunakan untuk 

penyerahan hadiah lomba dalam rangka perayaan 

HUT RI terbuat dari kayu sebagai gambar di bawah 

dengan ukuran panjang alasnya 1,5 m dan panjang 

masing-masing tangganya 0,5 m, tinggi tiap 

tangganya 0,6 m dan lebarnya 0,4 m. Tentukan luas 

permukaan mimbar tersebut, jika bagian bawah 

mimbar tidak terlapisi kayu! 
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4. Sebuah truk pengangkut pasir memiliki bak dengan ukuran 280 cm x 180 cm x 

120 cm. Gambarlah bangun yang sesuai dengan bak pasir tersebut beserta 

ukurannya yang sesuai kemudian tentukan volume pasir dan harga beli pasir 

dalam bak truk jika harga pasir per 1 m3 adalah Rp 175.000,00! 

 

5. Bu Alma mendapat pesanan kue ulang tahun yang berbentuk balok dengan 

ukuran panjang 20 cm lebar 18 cm dan tinggi kue 10 cm. 

a. Gambarlah bangun yang sesuai dengan kue tersebut beserta ukurannya! 

b.  Jika untuk membuat kue berukuran 15 cm × 15 cm × 7 cm membutuhkan 

adonan 1,5 kg, maka berapakah adonan yang digunakan untuk membuat kue 

tersebut? 

 

6. Di suatu desa terdapat penampungan air berbentuk kubus dengan ukuran 

rusuknya 2 m.   

a. Gambarlah penampung air tersebut!  

b. Jika tempat penampung tersebut terisi penuh air maka tentukan berapa 

banyak air yang dapat ditampung?      

c. Jika air tersebut dialirkan ke dalam bak mandi fiber berbentuk balok yang 

berukuran 55 cm × 55cm × 60 cm, maka berapakah bak mandi fiber yang 

dapat diisi penuh dengan air dalam penampung tersebut? 

 

7. Sebuah kolam ikan berbentuk balok dengan ukuran panjang 3 m dan lebar 2 m. Jika 

kolam tersebut  dapat menampung 12.000 liter air, maka tentukan kedalaman kolam 

tersebut! Kemudian gambarlah bangun yang sesuai dengan kolam tersebut! 
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Lampiran  10 

RUBRIK PENILAIAN SOAL TES UJI COBA KEMAMPUAN 

KOMUNIKASI MATEMATIS 
 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMP 1 Jekulo 

Kelas / Semester  : VIII / 2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Sub Materi   : Luas Permukaan dan Volume Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu  : 70 Menit 

Aspek yang Diukur: Kemampuan Komunikasi Matematis 

 

No Soal Kunci Jawaban 

Aspek 

yang 

Diukur 

Skor 

Maks 

1. Sebuah kotak infaq 

terbuat dari kaca 

berbentuk kubus 

dengan panjang rusuk 

bagian luarnya 30 cm. 

Pada bagian atas kotak 

infaq terdapat lubang 

berukuran 10 cm x 0,8 

cm. Jika tebal kaca 

kotak infaq tersebut 

0,5 cm, gambarkan 

kotak infaq tersebut 

dan tentukan luas 

permukaan kaca 

bagian dalam kotak 

infaq! 

Siswa menuliskan Informasi yang ada pada 

soal dan menggunakan simbol-simbol 

matematik, yaitu 

Diketahui: 

Panjang rusuk luar (s1) = 30 cm 

Panjang lubang kotak amal (p) = 10 cm 

Lebar lubang kotak amal (l) = 0,8 cm 

Tebal kaca (x)= 0,5 cm  

Ditanya:  

Berapakah luas permukaan dalam kotak 

infaq tersebut? 

1, 2 4 

 

Siswa dapat menggambarkan kotak infaq 

  

3 4 

Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-

langkah penyelesaian dan konsep rumus  

yang akan digunakan, yaitu: 

1. Menentukan rusuk kubus bagian dalam 

kotak infaq. 

Rusuk bagian dalam kotak infaq (S2) 
 

1        1

12





s

xsS
 

2, 4 4 

30 cm 

10 cm 

0,8 cm 
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2. Menentukan luas lubang infaq. 

Luas lubang infaq   lpL 1
 

3. Menentukan luas permukaan kaca bagian 

dalam. 

Luas permukaan kaca bagian dalam 

  1

2

26 LsL   

Langkah 1-3 merupakan proses evaluasi 

konsep dan rumus yang digunakan 

 

4. Perhitungan:  

29    

130    

112





 ss

                      

8    

8,010    

1





 lpL

 

 

5038     

85046    

8296    

6  

2

1

2

2







 LsL

 

Jadi, luas permukaan kaca bagian dalam 

kotak infaq tersebut adalah 

5038 cm2. 

5 4 

2. Hari selasa yang akan 

datang Lana diundang 

ke ulang tahun Elsye. 

Lana membeli sepatu 

yang akan 

dijadikannya hadiah 

dan dimasukkan ke 

dalam kardus 

berbentuk balok 

dengan ukuran 34 cm 

× 17 cm × 10 cm. 

Gambarlah kardus 

tersebut beserta 

ukurannya, kemudian 

tentukan luas kertas 

kado minimum yang 

dibutuhkan untuk 

membungkus kardus 

tersebut! 

 

Siswa menjelaskan situasi secara tertulis 

yaitu siswa menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dari permasalahan dengan 

menggunakan simbol-simbol matematik, 

yaitu 

Diketahui: 

Panjang kardus (p) = 34 cm 

Lebar kardus (l) = 17 cm 

Tinggi kardus (t) = 10 cm 

Ditanya: berapa luas kertas kado yang 

tersisa? 

1, 2 4 

 

Siswa dapat menggambarkan bentuk kardus 

yang dimaksut beserta ukurannya yang 

sesuai 

 

3 4 

34 cm 

17 cm 

10 cm 
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Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-

langkah penyelesaian dan konsep rumus  

yang akan digunakan, yaitu: 

1. Menentukan rumus yang digunakan yaitu 

luas permukaan balok (Mengevaluasi 

konsep dan menuliskan rumus) 

      tptllpL  11111 2  

2. Menghitung  luas permukaan kardus (L1) 

(Perhitungan)  

      

      

 
 

2176    

10882    

3401705782    

1034101717342    

2 11111









 tptllpL

 

2, 4 8 

Jadi luas kertas kado minimum adalah 2176 

cm2 

5 4 

3. Sebuah mimbar 

bertingkat yang 

digunakan untuk 

penyerahan hadiah 

lomba dalam rangka 

perayaan HUT RI 

terbuat dari kayu 

sebagai gambar di 

bawah dengan ukuran 

panjang alasnya 1,5 m 

dan panjang masing-

masing tangganya 0,5 

m, tinggi tiap 

tangganya 0,6 m dan 

lebarnya 0,4 m. 

Tentukan luas 

permukaan mimbar 

tersebut, jika bagian 

bawah mimbar tidak 

terlapisi kayu! 

 
 

Siswa menjelaskan situasi secara tertulis 

yaitu siswa menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dari permasalahan dengan 

menggunakan simbol-simbol matematik, 

yaitu 

Diketahui: 

Sebuah mimbar bertingkat terbuat dari kayu 

dengan ukuran sebagai 

berikut. 

Panjang (p) = 1,5 m 

Lebar (l) = 0,4 m 

Ditanya: 

Tentukan luas permukaan mimbar, jika 

bagian bawah mimbar tidak 

terlapisi kayu! 

1, 2 4 

 

Siswa membagi mimbar menjadi dua bagian 

(dapat menggambarkan mimbar dalam 

bentuk kubus dan balok). 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 

Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-

2, 4 8 

1 

2 
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langkah penyelesaian dan konsep rumus  

yang akan digunakan, yaitu: 

1. Mencari luas permukaan bagian 1 (L1) .

      tptllpL  21
 

2. Mencari panjang bagian 2 (P2). 

12
3

1
PP   

3. Mencari luas permukaan bagian 2 (L2).

      tptllpL  222 2  

4. Mencari luas permukaan yang tidak 

nampak (L3). lpL  23  

5. Mencari luas alas (L4) 

lpL 4
 

6. Mencari luas permukaan mimbar. 

Luas permukaan mimbar  

4321 LLLLL   

Langkah 1-6 merupakan proses evaluasi 

dan penulisan konsep rumus yang 

digunakan 

 

7. Perhitungan: 

      

      
 

 

48,3

74,12

9,024,06,02

6,05,16,04,04,05,12

21









 tptllpL

 

 

5,0

5,1
3

1

3

1
2





 pp

 

      

      
 

 

48,1

74,02

3,024,02,02

6,05,06,04,04,05,02

22









 tptllpL

 

4,0

4,05,02

2 23





 lpL
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6,0

4,05,1

4





 lpL

 

96,3

6,04,048,148,3

4321





 LLLLL

 

Jadi, luas mimbar tersebut adalah 3,96 m2. 5 4 

4. Sebuah truk 

pengangkut pasir 

memiliki bak dengan 

ukuran 280 cm x 180 

cm x 120 cm. 

Gambarlah bangun 

yang sesuai dengan 

bak pasir tersebut 

beserta ukurannya 

yang sesuai kemudian 

tentukan volume pasir 

dan harga beli pasir 

dalam bak truk jika 

harga pasir per 1 m3
 

adalah Rp 175.000,00! 

 

Siswa menjelaskan situasi secara tertulis 

yaitu siswa menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dari permasalahan dengan 

menggunakan simbol-simbol matematik, 

yaitu 

Diketahui: 

Bak truk pengangkut pasir dengan ukuran 

panjang (p) = 280 cm, lebar (l) 

= 180 cm, dan tinggi (t) = 120 cm. 

Harga pasir per 1 m3 (h) = Rp 175.000,00. 

Ditanya: 

1. Bagaimana seketsa gambar bak pasir 

tersebut? 

2. Berapakah harga beli pasir dalam bak 

truk tersebut? 

1, 2 4 

 

Siswa dapat menggambarkan bangun yang 

sesuai dengan bak pasir yaitu bangun ruang 

yang berbentuk balok. 

 

 

3 4 

Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-

langkah penyelesaian dan konsep rumus  

yang akan digunakan, yaitu: 

1. Menentukan volume pasir dalam bak 

tlpV   

2. Menentukan harga beli pasir 

Total harga beli pasir = V × h 

Langkah 1-2 merupakan proses evaluasi 

konsep dan penulisan rumus 

 

Perhitungan: 

2, 4 8 

280 cm 

120 cm 

m 

180 cm 

m 
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3. Menghitung volume pasir dalam bak (V). 

6.264.000     

120180280    





 tlpV

3

3

m 264,6   

cm 6.264.000  



V
 

4. Menghitung total harga beli pasir (n). 

n = V × h 

        = 6,264 × 175.000 

        = 1.096.200 

Jadi volume pasir dalam bak truk tersebut 

adalah 6,696 m2 dengan harga Rp 1.096.200 

5 4 

5. Bu Alma mendapat 

pesanan kue ulang 

tahun yang berbentuk 

balok dengan ukuran 

panjang 20 cm lebar 18 

cm dan tinggi kue 10 

cm. 

c. Gambarlah 

bangun yang 

sesuai dengan kue 

tersebut beserta 

ukurannya! 

d.  Jika untuk 

membuat kue 

berukuran 15 cm 

× 15 cm × 7 cm 

membutuhkan 

adonan 1,5 kg, 

maka berapakah 

adonan yang 

digunakan untuk 

membuat kue 

tersebut? 

 

 

Siswa menjelaskan situasi secara tertulis 

yaitu siswa menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dari permasalahan dengan 

menggunakan simbol-simbol matematik, 

yaitu 

Diketahui: 

Panjang kue 1 (p1) = 20 cm 

Lebar kue 1 (l1) = 18 cm 

Tinggi kue 1 (t1) = 10 cm 

Panjang kue 2 (p2) = 15 cm 

Lebar kue 2 (l2) = 15 cm 

Tinggi kue 2 (t2) = 7 cm 

Banyak adonan kue 2 = 1,5 kg 

Ditanya: 

Bagaimana gambar bangun yang sesuai 

dengan kue 1? 

Berapa banyak  adonan yang dibutuhkan 

untuk membuat kue 1? 

1, 2 4 

 

Siswa dapat menggambarkan bentuk benda 

logam dengan menyertakan ukuran yang 

sesuai. 

 

3 4 

Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-

langkah penyelesaian dan konsep rumus  

yang akan digunakan, yaitu: 

1. Menentukan volume kue 1 dengan 

menggunakan volume balok (V1) 

1111 tlpV   

2, 4 8 

10 cm 

18 cm 

20 cm 
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2. Menentukan volume kue 2 dengan 

menggunakan volum balok (V2) 

2222 tlpV   

3. Menentukan banyak adonan untuk kue 1 

(h) 

n
V

V

nh





2

1  

2 kue volume

1 kue volume

 

Langkah 1-3 merupakan proses evaluasi 

konsep dan penulisan rumus 

 

4. Perhitungan: 

600.3    

101820    

1111





 tlpV

 

1575    

63010    

2222





 tlpV

 

2

3

4

3
2

4

3

800.1

600.3
   

 
2

1







 n
V

V
h

 

Jadi banyaknya adonan untuk membuat kue 

1 adalah 
2

3
kg 

5 4 

6. Di suatu desa terdapat 

penampungan air 

berbentuk kubus 

dengan ukuran 

rusuknya 2 m.   

a. Gambarlah 

penampung air 

tersebut!  

b. Jika tempat 

penampung 

tersebut terisi 

Siswa menjelaskan situasi secara tertulis 

yaitu siswa menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dari permasalahan dengan 

menggunakan simbol-simbol matematik, 

yaitu 

Diketahui: 

Panjang rusuk  (r) = 2 m. 

Panjang bak mandi (p) = 55 cm  

Lebar bak mandi (l) = 55 cm 

Tinggi bak mandi (t) = 60 cm 

Ditanya:  

1, 2 4 
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penuh air maka 

tentukan berapa 

banyak air yang 

dapat ditampung?      

c. Jika air tersebut 

dialirkan ke dalam 

bak mandi fiber 

berbentuk balok 

yang berukuran 55 

cm × 55cm × 60 

cm, maka 

berapakah bak 

mandi fiber yang 

dapat diisi penuh 

dengan air dalam 

penampung 

tersebut?   

a. Bagaimana gambar benda yang sesuai 

dengan penampung air tersebut beserta 

ukurannya? 

b. Tentukan volume penampung tersebut 

dalam liter! 

c. Berapa banyak bak mandi yang dapat 

diisi air dari tempat penampungan air? 

Siswa dapat menggambarkan balok dengan 

ukuran yang sesuai. 

 
 

3 4 

Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-

langkah penyelesaian dan konsep rumus  

yang akan digunakan, yaitu: 

1. Menentukan volume air dalam 

penampungan air menggunakan volume 

kubus (V1) 
3

1       sV   

2. Mencari volume air dalam bak mandi 

dengan menggunakan volume balok 

(V2) 

tlpV 2          

3. Mencari banyak bak mandi yang dapat 

terisi air dengan penuh (n) 

 
2

1

V

V
n   

Langkah 1-3 merupakan proses evaluasi 

konsep dan penulisan rumus yang 

digunakan dalam menyelesaikan masalah 

 

4. Perhitungan  

000.000.8    

200    3

3

1





 sV

                            

500.181    

605555    

2





 tlpV

 

2,4 8 

2 m 
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liter 000.8    

cm 000.000.8 3

1



V  

44   

07,44   

500.181

000.000.8
   

2

1








V

V
n

 

 

Jadi volume air yang dapat ditampung di 

tempat penampungan air adalah 8.000.000 

cm3 = 8.000 liter dan dapat memenuhi 44 

bak madi fiber. 

 4 

7. Sebuah kolam ikan 

berbentuk balok 

dengan ukuran 

panjang 3 m dan lebar 

2 m. Jika kolam 

tersebut  dapat 

menampung 12.000 

liter air, maka tentukan 

kedalaman kolam 

tersebut!. Kemudian 

gambarlah bangun 

yang sesuai dengan 

kolam tersebut! 

Diketahui: 

Panjang kolam (p) = 3 m 

Lebar kolam (l) = 2 m 

Volume kolam (V) = 12.000 ltr = 12 m3  

Ditanya: 

a. Berapakah tinggi kolam ikan? 

b. Bagaimana gambar kolam ikan tersebut? 

1, 2 4 

 

Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-

langkah penyelesaian dan konsep rumus  

yang akan digunakan, yaitu: 

1. Mengevaluasi konsep dan menuliskan 

rumus yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan 

tlpV   

2. Perhitungan 

2

6

12

612

2312











t

t

t

t

tlpV

 

2,4 8 

Gambar bangun yang sesuai dengan kolam 

ikan tersebut adalah balok 

3 4 
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Jadi tinggi kolam ikan tersebut adalah 2 m 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 m 

2 m 

3 m 
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Lampiran 11 

PEDOMAN PENSKORAN SOAL TES UJI COBA 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

 

Indikator 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis 

Kriteria Penilaian Skor 

Kemampuan 

menghubungkan 

benda nyata, 

gambar, dan 

diagram ke dalam 

ide-ide matematik. 

 

a. Tidak menuliskan informasi yang diperoleh dari 

soal. 
0 

b. Jika salah semua menuliskan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan. 1 

c. Dapat menuliskan 25% informasi yang diketahui 

dan ditanyakan dengan benar. 2 

d. Dapat menuliskan 50% informasi yang diketahui 

dan ditanyakan dengan benar. 3 

e. Dapat menuliskan informasi diketahui dan 

ditanya secara lengkap dan benar. 
4 

Kemampuan 

menyatakan 

peristiwa sehari-hari 

dengan simbol-

simbol matematik 

dan istilah-istilah 

matematik dalam 

menyajikan ide-ide 

matematik secara 

tertulis. 

a. Tidak menggunakan simbol-simbol dalam 

menuliskan informasi yang diketahui pada soal. 
0 

b. Jika salah semua menuliskan simbol matematika. 1 

c. Dapat menggunakan dan menuliskan 25% 

simbol-simbol dari informasi yang diketahui 
2 

d. Dapat menggunakan dan menuliskan 50% 

simbol-simbol dari informasi yang diketahui  
3 

e. Dapat menggunakan dan menuliskan simbol-

simbol secara lengkap dan benar. 4 

Kemampuan 

menjelaskan ide, 

situasi sehari-hari 

dan relasi 

matematik, secara 

tertulis, dengan 

gambar. 

a. Tidak dapat menggambarkan  0 

b. Salah dalam menggambarkan  1 

c. Dapat menggambarkan bangun ruang yang sesuai 

tetapi tidak menuliskan ukuran dan keterangan 

pada gambar 

2 

d. Dapat menggambarkan bangun ruang yang sesuai 

tetapi masih salah dalam menuliskan ukuran atau 

keterangan 

3 

e. Dapat menggambarkan ide-ide matematik dengan 

bangun yang sesuai dan ukuran serta keterangan 

dengan benar 

4 

Memahami dan 

mengevaluasi ide-

a. Tidak menuliskan konsep rumus yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. 
0 
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ide matematik 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan secara 

tertulis. 

b. Menuliskan konsep rumus yang akan digunakan 

tetapi masih ada yang kurang dan tidak 

menuliskan langkah-langkah penyelesaian. 

1 

c. Menuliskan konsep rumus yang akan digunakan 

tetapi dalam menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masih ada yang kurang. 

2 

d. Menuliskan konsep rumus yang akan digunakan 

dengan langkah-langkah penyelesaian dengan 

lengkap tetapi perhitungan masih salah. 

3 

e.  Menuliskan konsep rumus yang akan digunakan 

dengan langkah-langkah penyelesaian yang 

lengkap dan menyelesaikan perhitungan dengan 

benar. 

4 

Kemampuan 

mengkomunikasikan 

kesimpulan  

jawaban 

permasalahan 

sehari-hari sesuai 

dengan pertanyaan. 

 

a. Tidak menuliskan simpulan.  0 

b. Menuliskan simpulan dengan hanya menuliskan 

hasilnya saja tetapi masih salah tanpa menuliskan 

satuan (misal: jadi luasnya adalah 5) 

1 

c. Menuliskan simpulan kurang lengkap tetapi 

hasilnya masih salah (misal: jadi luasnya adalah 6 

cm2) 

2 

d. Menuliskan simpulan kurang lengkap dan 

hasilnya benar (misal: jadi luasnya adalah 4 cm2) 
3 

e. Menuliskan simpulan dengan hasilnya benar dan 

lengkap (misal: jadi luas permukaan kubus 

tersebut adalah 4 cm2) 

4 
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Lampiran 12  

ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA KEMAMPUAN 

KOMUNIKASI MATEMATIS 

 

No Kode 
Butir Soal (X) Jumlah 

Skor (Y) 
Y2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 UC-7 20 20 6 20 20 20 19 125 15625 

K 

L 

S 

 

A 

T 

A 

S 

2 UC-20 19 20 9 16 20 20 20 124 15376 

3 UC-10 17 20 0 20 20 17 20 114 12996 

4 UC-33 20 20 0 18 20 16 20 114 12996 

5 UC-4 20 20 4 20 14 14 20 112 12544 

6 UC-22 10 16 3 20 20 17 20 106 11236 

7 UC-13 20 18 0 18 17 12 20 105 11025 

8 UC-9 17 16 4 16 20 12 18 103 10609 

9 UC-18 20 20 0 17 15 14 16 102 10404 

10 UC-28 9 18 0 20 20 15 17 99 9801 

11 UC-32 17 20 8 20 16 14 3 98 9604 

12 UC-2 18 14 0 18 18 13 16 97 9409 

13 UC-27 17 17 0 18 14 13 14 93 8649 

14 UC-15 20 16 0 17 17 10 12 92 8464 

15 UC-23 6 17 7 17 17 15 12 91 8281 

16 UC-1 8 20 0 16 16 14 14 88 7744 

17 UC-30 16 16 0 13 15 13 15 88 7744 

18 UC-25 20 14 4 12 10 13 13 86 7396 

19 UC-5 17 11 0 17 17 10 11 83 6889 

20 UC-11 0 20 0 20 14 12 16 82 6724 

21 UC-6 16 20 0 20 14 12 0 82 6724 

22 UC-16 20 20 9 4 13 13 2 81 6561 

23 UC-3 12 16 5 11 12 9 16 81 6561 

24 UC-8 4 13 0 17 18 13 15 80 6400 

25 UC-35 4 17 4 14 13 10 18 80 6400 

K 

L 

S 

 

B 

A 

W 

A 

H 

26 UC-29 17 10 3 13 11 9 14 77 5929 

27 UC-31 4 20 0 13 14 9 8 68 4624 

28 UC-34 14 13 0 13 14 12 0 66 4356 

29 UC-21 16 10 0 16 16 5 0 63 3969 

30 UC-24 0 15 4 14 14 15 0 62 3844 

31 UC-19 4 16 0 17 20 5 0 62 3844 

32 UC-14 8 16 0 14 20 3 0 61 3721 

33 UC-30 4 12 0 12 14 10 0 52 2704 

34 UC-12 13 9 3 14 0 0 12 51 2601 

35 UC-17 0 20 3 12 0 0 10 45 2025 

Jumlah 447 580 76 557 533 409 411 3013 273779 
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Kode 

2
X  XY 

2

1X  
2

1X  2

1X  2

1X  2

1X  2

1X  2

1X  YX1
 YX 2

 YX 3  YX 4
 YX 5  YX 6  YX 7  

UC-7 400 400 36 400 400 400 361 2500 2500 750 2500 2500 2500 2375 

UC-20 361 400 81 256 400 400 400 2356 2480 1116 1984 2480 2480 2480 

UC-10 289 400 0 400 400 289 400 1938 2280 0 2280 2280 1938 2280 

UC-33 400 400 0 324 400 256 400 2280 2280 0 2052 2280 1824 2280 

UC-4 400 400 16 400 196 196 400 2240 2240 448 2240 1568 1568 2240 

UC-22 100 256 9 400 400 289 400 1060 1696 318 2120 2120 1802 2120 

UC-13 400 324 0 324 289 144 400 2100 1890 0 1890 1785 1260 2100 

UC-9 289 256 16 256 400 144 324 1751 1648 412 1648 2060 1236 1854 

UC-18 400 400 0 289 225 196 256 2040 2040 0 1734 1530 1428 1632 

UC-28 81 324 0 400 400 225 289 891 1782 0 1980 1980 1485 1683 

UC-32 289 400 64 400 256 196 9 1666 1960 784 1960 1568 1372 294 

UC-2 324 196 0 324 324 169 256 1746 1358 0 1746 1746 1261 1552 

UC-27 289 289 0 324 196 169 196 1581 1581 0 1674 1302 1209 1302 

UC-15 400 256 0 289 289 100 144 1840 1472 0 1564 1564 920 1104 

UC-23 36 289 49 289 289 225 144 546 1547 637 1547 1547 1365 1092 

UC-1 64 400 0 256 256 196 196 704 1760 0 1408 1408 1232 1232 

UC-30 256 256 0 169 225 169 225 1408 1408 0 1144 1320 1144 1320 

UC-25 400 196 16 144 100 169 169 1720 1204 344 1032 860 1118 1118 

UC-5 289 121 0 289 289 100 121 1411 913 0 1411 1411 830 913 

UC-11 0 400 0 400 196 144 256 0 1640 0 1640 1148 984 1312 

UC-6 256 400 0 400 196 144 0 1312 1640 0 1640 1148 984 0 

UC-16 400 400 81 16 169 169 4 1620 1620 729 324 1053 1053 162 

UC-3 144 256 25 121 144 81 256 972 1296 405 891 972 729 1296 

UC-8 16 169 0 289 324 169 225 320 1040 0 1360 1440 1040 1200 

UC-35 16 289 16 196 169 100 324 320 1360 320 1120 1040 800 1440 
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UC-29 289 100 9 169 121 81 196 1309 770 231 1001 847 693 1078 

UC-31 16 400 0 169 196 81 64 272 1360 0 884 952 612 544 

UC-34 196 169 0 169 196 144 0 924 858 0 858 924 792 0 

UC-21 256 100 0 256 256 25 0 1008 630 0 1008 1008 315 0 

UC-24 0 225 16 196 196 225 0 0 930 248 868 868 930 0 

UC-19 16 256 0 289 400 25 0 248 992 0 1054 1240 310 0 

UC-14 64 256 0 196 400 9 0 488 976 0 854 1220 183 0 

UC-30 16 144 0 144 196 100 0 208 624 0 624 728 520 0 

UC-12 169 81 9 196 0 0 144 663 459 153 714 0 0 612 

UC-17 0 400 9 144 0 0 100 0 900 135 540 0 0 450 

Jumlah  7321 10008 452 9283 8893 5529 6659 41442 51134 7030 49294 47897 37917 39065 
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VALIDITAS 

Rumus yang digunakan: 

  

     2222 








YYNXXN

YXXYN
rxy  

Nilai 
xyr pada tabel r prodect moment dengan 

taraf signifikan 5% dan N = 35 adalah 0,3916. 

Jika 
tabelxy rr  , maka instrumen tersebut valid 

Contoh perhitungan butir soal 1 

  

     

  
6146260

301327377935447732135

30134474144235

22

2222

,

YYNXXN

YXXYN
rxy

















     

      

RELIABILITAS 

Rumus yang digunakan: 




























2

2

11 1
1

t

b

n

n
r




 

Dimana 

 



























N

N

x
x

b

2

2

2  dan 

 



























N

N

y
y

t

2

2

2  

Nomor 

Butir 

Soal 

1 2 3 4 5 6 7 
 2

b  

2

b  46,062 11,330 8,199 11,964 22,176 21,415 52,362 173,510 

 
2

b  

411,5069 

Nomor 

Butir 

Soal 
xyr  Kriteria 

1 0,614626 Valid 

2 0,503902 Valid 

3 0,239784 Tidak Valid 

4 0,547376 Valid 

5 0,602158 Valid 

6 0,824174 Valid 

7 0,717011 Valid 
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5953650

5069,411

510,173
1

135

35

1
1 2

2

11

,

n

n
r

t

b




















































     

     





 

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa 
11r  adalah , berarti 

39160595365011 ,r,r tabel  , maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. 

TINGKAT KESUKARAN 

Rumus yang digunakan: 

maks

M
TK   

Keterangan:   Kriteria: 

TK  : Tingkat Kesukaran   30,0000 TK, : Soal Sukar 

M  : Rata-rata tiap butir soal  70,0300 TK,  :Soal Sedang 

Maks : Skor maksimal    00,1700 TK, : Soal Mudah 

Nomor 

Butir 

Soal 

1 2 3 4 5 6 7 

M 12,7714 16,5714 2,1714 15,9143 15,2285 11,6857 11,7428 

Maks 20 20 20 20 20 20 20 

TK 0,6385 0,8285 0,1085 0,7957 0,7614 0,5843 0,5871 

Kriteria Sedang Mudah Sukar Mudah Mudah Sedang Sedang 

 

Contoh perhitungan tingkat kesukaran butir soal 1 

6285,0

20

7714,12







      

      

maks

M
TK

 

 

 

 

 

DAYA PEMBEDA 
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Rumus yang digunakan: 

 

maks

MM
D BA   

Keterangan:     Kriteria: 

D : Daya Pembeda   20,000,0  D : Jelek 

MA : Rata-rata skor kelas atas  40,020,0  D : Cukup 

MB : Rata-rata skor kelas bawah  70,040,0  D : Baik 

Maks  : Skor Maksimal   00,170,0  D  : Baik Sekali 

Nomor 

Butir 

Soal 

1 2 3 4 5 6 7 

MA 17,2 18,8 2,6 18,5 18,6 15,7 19 

MB 8 14,1 1,3 13,8 12,3 6,8 4,4 

Maks 20 20 20 20 20 20 20 

D 0,46 0,235 0,065 0,235 0,315 0,445 0,73 

Kriteria Baik Cukup Jelek Cukup Cukup Baik Baik 

 

Contoh perhitungan soal no 1: 

46,0

20

82,17









    

    

maks

MM
D BA
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Lampiran 13 

REKAPITILASI ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

 

No. 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

1 Valid 

Reliabel 

Sedang  Baik  Digunakan 

2 Valid Mudah  Cukup  Digunakan  

3 Tidak Valid Sukar  Jelek  
Tidak 

digunakan 

4 Valid Mudah Cukup  Digunakan  

5 Valid Mudah  Cukup  
Tidak 

digunakan 

6 Valid Sedang  Baik  Digunakan  

7 Valid Sedang  Baik  Digunakan  

 

1. VALIDITAS 

Validitas Valid Tidak Valid 

No Soal 1, 2, 4, 5, 6, 7 3 

Jumlah 6 1 

 

2. TINGKAT KESUKARAN 

Tingkat 

Kesukaran 
Mudah Sedang Sukar 

No. Soal 2, 4, 5 1, 6, 7 3 

Jumlah 3 3 1 

 

3. DAYA PEMBEDA 

Daya 

Pembeda 

Tidak 

Baik 
Jelek Cukup Baik 

Sangat 

Baik 

No. Soal - 3 2, 4, 5 1, 4, 7 - 

Jumlah 0 1 3 3 0 
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 Lampiran 14 

 

PENGGALAN SILABUS 1 
 

Sekolah  : SMP 1 Jekulo 

Kelas  : VIII 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Semester  : 2 (Dua) 

 

Standar Kompetensi : GEOMETRI DAN PENGUKURAN 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Pembentukan 

Karakter Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 

5.3 

Menghitung 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, balok, 

prisma, dan 

limas 

Kubus 

dan 

balok 

A. Kegiatan Awal 

(Pendahuluan) 

1. Guru datang tepat waktu. 

2. Siswa mengawali pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

dan doa. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

kelas dan melatih kedisiplinan 

siswa. 

4. Siswa menjawab pertanyaan 

guru terkait kesiapannya dalam 

mengikuti pembelajaran. 

1. Menemu

kan 

rumus 

luas 

permuka

an kubus 

dan 

balok. 

2. Menghit

ung luas 

permuka

an kubus 

- - - 2 × 40 

menit 

1. Buku 

Mate

matik

a 

Kelas 

VIII 

Enda

h 

Budi 

Rahaj

u, 

dkk. 

Religius, 

disiplin, 

kreatif, 

komunikatif, 

demokratis, 

tanggungjawab

, menghargai 

prestasi. 
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5. Guru menuliskan judul materi 

pembelajaran di papan tulis. 

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

7. Guru mengulang materi 

prasarat. 

8. Guru menyajikan 

permasalahan  pada LKS di 

papan tulis 

9. Guru mengelompokkan siswa 

dalam beberapa kelompok. 

B. Kegiatan Inti 

1. Ketua kelas membantu guru 

membagikan peralatan diskusi. 

Fase 1: identifikasi masalah 

2. Setiap kelompok 

mendiskusikan permasalahan 

pada LKS.  

3. Fase 2: merencanakan mencari 

informasi 

4. Guru mempersilahkan siswa 

menggunakan materi apersepsi 

dan sumber belajar lain seperti 

buku paket dalam 

menyelesaikan permasalahan 

pada LKS 

Fase 3: mengumpulkan 

informasi 

dan 

balok 

serta 

menyele

saikan 

masalah 

sehari-

hari 

yang 

berkaita

n dengan 

kubus 

dan 

balok. 

 

(2008

) 

halam

a n 

194 -

196. 

2. Buku 

Mate

m 

atika 

Erlan

gga 

Kelas 

VIII 

Kurni

awan 

(2008

) 

Hala

man 

117 - 

218. 

3. Intern

et 
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5. Siswamemilah informasi yang 

digunakan. 

6. Siswa  menuliskan informasi 

yang diperoleh. 

Fase 4: menggunakan informasi 

7. Siswa menggunakan informasi 

yang telah diperolehnya. 

8. Siswa bersama-sama dalam 

kelompok menyelesaikan 

permasalahan. 

9. Guru sebagai fasilitator 

berkeliling mengawasi 

jalannya diskusi kelompok. 

Fase 5: mensintesis informasi 

10. Guru meminta tiap 

kelompok untuk menuliskan 

penyelesaian dalam kertas yang 

disediakan. 

11. Guru meminta perwakilan 

kelompok menyajikan 

hasildiskusinya di depan 

kelas. 

12. Guru memberikan arahan atau 

bimbingan saat siswa 

melakukan presentasi. 

Fase 6: evaluasi 

13. Guru bersama-sama siswa 

lain memberi apresiasi kepada 
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siswa yang menyajikan hasil 

diskusi. 

14. Guru mempersilahkan 

kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi 

di depan. 

15. Guru memberikan evaluasi 

terhadap hasil diskusi siswa. 

16. Guru meminta siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari pada LKS. 

17. Guru dan siswa kembali 

melakukan kegiatan 9 - 14 

pada kegiatan inti. 

C. Kegiatan Akhir (penutup) 

1. Siswa bersama-sama dengan 

guru menyampaikan simpulan 

materi. 

2. Guru memberikan apresiasi 

pada siswa berupa hadiah yang 

telah disiapkan. 

3. Guru dan siswa melakukan 

refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

4. Guru memberikan PR pada 

siswa. 
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5. Guru menyampaikan materi 

yang akan di pelajari pada 

pertemuan berikutnya.  

6. Guru meminta siswa untuk 

mempelajari materi yang telah 

disampaikan. 

7. Guru menutup pembelajaran 

dengan salam. 

Guru meninggalkan ruang kelas. 

  

Kudus, April 2016 

Mengetahui, 

Guru Matematika          Peneliti  

 

 

 

Amin Mustoha, S.Pd          Yolanda Astrid Anintya 

NIP 19680311 199103 1 010         NIM 4101412058 
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Lampiran 15 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP-1) 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 2 × 40 menit

 

A. Standar Kompetensi 

5. memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 menghitung luas permukaan dan luas permukaan kubus, balok, prisma, dan 

limas. 

 

C. Indikator  

1. Menentukan rumus luas kubus dan balok. 

2. Menghitung luas kubus dan balok serta memecahkan masalah sehari-hari 

yang berkaitan dengan luas kubus dan balok. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Resource Based Learning pada materi kubus dan 

balok diharapkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, dapat menerapkan 

karakter yang ditentukan (poin E) serta dapat: 

1. menentukan rumus luas permukaan kubus dan balok; 

2. menghitung luas permukaan kubus dan balok pada permasalahan 

kehidupan sehari-hari. 

 

E. Karakter yang diterapkan dalam Pembelajaran 

1. Religius 

2. Disiplin 

3. Tanggungjawab 

4. Menghargai prestasi 

 

F. Materi Pembelajaran 

Luas kubus dan balok (Lampiran 15.1) 

 

 

G. Model dan Metode Pembelajaran  
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1. Model Pembelajaran: Resource Based Learning dengan fase: 

mengidentifikasi masalah, merencanakan mencari informasi, 

mengumpulkan informasi, mensintesis informasi, dan evaluasi (Lampiran 

4). 

2. Metode Pembelajaran: tanya jawab, diskusi kelompok, dan demonstrasi. 

 

H. Alat dan Media Pembelajaran 

Alat 

1. Papan Tulis 

2. Spidol 

3. Penggaris 

4. Lakban Hitam 

Media: 

1. Alat Peraga 

2. LKS 1 

I. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Karakter Waktu 

Kegiatan Awal (Pendahuluan) 

1. Guru datang tepat waktu untuk melatih 

kedisiplinan siswa dan membuka pembelajaran 

dengan salam kepada siswa. 

2. Siswa mengawali pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan doa untuk menumbuhkan 

karakter religius siswa. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dan melatih 

kedisiplinan siswa dengan memeriksa kehadiran 

siswa. 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru terkait 

kesiapannya dalam mengikuti pembelajaran. 

5. Siswa memperhatikan guru menyampaikan dan 

menuliskan judul materi pembelajaran di papan 

tulis yaitu “Luas Permukaan Kubus dan Balok”. 

6. Guru meminta siswa untuk menunjukkan benda 

dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kubus 

dan balok seperti kardus kapur dan kardus pasta 

gigi atau yang lain dan memberikan pertanyaan-

pertanyaan terkait benda tersebut (Lampiran 2). 

(Menanya) 
7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan 

lisan sebagaimana yang tertera pada poin D. 

8. Guru menjelaskan tentang pentingnya kemampuan 

komunikasi matematis dan menyebutkan hal-hal 

yang harus diperhatikan agar siswa mempunyai 

kemampuan komunikasi matematis yang baik, 

yaitu: 

 

Disiplin 

 

 

Religius 

 

 

Disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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a. kemampuan menghubungkan benda nyata, 

gambar, dan diagram ke dalam ide-ide 

matematik; 

b. kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dengan simbol-simbol matematik dan istilah-

istilah matematik dalam menyajikan ide-ide 

matematik secara tertulis; 

c. kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-

hari dan relasi matematik, secara tertulis, 

dengan gambar; 

d. kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-

ide matematik dalam menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari secara tertulis; 

e. kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  

jawaban permasalahan sehari-hari sesuai 

dengan pertanyaan. 

9. Guru menyampaikan materi prasarat yang telah 

dipelajari sebelumnya tentang sifat-sifat kubus dan 

balok, jaring-jaring kubus dan balok, dan luas 

persegi dan persegi panjang. Melalui metode tanya 

jawab kepada siswa, yaitu dengan: 

a. Guru meminta siswa mengubah kardus 

menjadi jaring-jaring kubus dan balok bersama 

siswa, kemudian memintanya untuk menempel 

di papan tulis; 

b. guru menekankan bahwa jaring-jaring kubus 

dan balok yang terbentuk dari kardus tempat 

pasta gigi dan kotak kapur tidak termasuk 

tempat merekatkannya; 

c. dua orang siswa ditunjuk untuk 

menggambarkan bentuk dan contoh jaring 

jaring kubus dan balok di papan tulis, dan 

siswa lainnya menggambarkan di bukunya 

masing-masing; 

d. guru memberikan pertanyaan tentang sifat-

sifat kubus dan balok; 

e. guru menanyakan rumus luas persegi dan 

persegi panjang. 

10. Guru menyajikan permasalahan  pada LKS 

kegiatan 1 pada kertas plano yang di rekatkan pada 

papan tulis sebagai permasalahan yang akan 

didiskusikan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

1. Guru mengelompokkan siswa dalam beberapa 

kelompok yang heterogen, dimana setiap 

kelompok terdiri dari 4 orang. 

 

 

 

 

60 menit 
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2. Guru menyampaikan bahwa salah satu kelompok 

yang dianggap terbaik akan mendapatkan reward 

(hadiah) dari guru. 

3. Guru meminta perwakilan kelompok mengambil 

peralatan diskusi berupa LKS 1 

4. Guru mengintrukasi tugas kelompok dengan 

meminta siswa untuk memperhatikan petunjuk 

pengerjaan LKS 1 sebelum mengerjakan dan 

mengarahkan untuk mengerjakan kegiatan 1 

selama 15 menit dan untuk kegiatan 2 selama 20 

menit. 

Fase 1: identifikasi masalah 

5. Setiap kelompok mengamati dan kemudian 

mendiskusikan permasalahan pada LKS 1 kegiatan 

1 utuk menemukan rumus luas kubus dan luas 

balok, kegiatan 2 untuk menyelesaikan masalah 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus dan luas permukaan balok 

secara demokratis dengan saling membantu, 

menyampaikan, dan menghargai pendapat sesama 

teman sebagai tanggungjawab bersama. 

(eksplorasi) 
6. Guru meminta setiap kelompok saat melakukan 

identifikasi masalah untuk menuliskan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan menggunakan 

simbol matematika. 

Fase 2: merencanakan mencari informasi 

7. Guru mempersilahkan siswa untuk menggunakan 

materi apersepsi yang telah dilaksanakan serta 

buku-buku penunjang yang dimilikinya pada 

sebagai sumber dalam menyelesaikan 

permasalahan pada LKS 1 kegiatan 1. 

Fase 3: mengumpulkan informasi 

8. Guru mengintruksi siswa (dalam berkelompok) 

untuk memilah informasi pada kegiatan apersepsi 

dan buku-buku penunjang yang dimilikinya, 

tentang informasi yang akan mereka gunakan 

dalam menyelesaikan permasalahan di LKS 1. 

9. Guru mengingatkan siswa untuk menggambar 

bangun yang sesuai dengan permasalahan agar 

lebih mudah dimengerti. 

10. Guru mengingatkan siswa untuk menuliskan 

langkah-langkah dan rumus-rumus yang didapat 

untuk digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis, 

tanggungjawab 
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11. Siswa  menuliskan informasi yang telah 

diketahui dari permasalahan yang akan 

didiskusikan dan menuliskan informasi yang 

diperoleh berupa langkah-langkah, rumus-rumus 

dan gambar untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. (Mengumpulkan informasi) 

Fase 4: menggunakan informasi 

12. Siswa bersama-sama dalam kelompok, 

berdiskusi untuk  menggunakan informasi yang 

diperoleh dari apersepsi pada kegiatan awal untuk 

menyelesaikan permasalahan, dengan cara 

menghubungkan informasi yang didapat pada soal 

dengan informasi yang didapat pada kegiatan 

apersepsi. (Elaborasi, mengasosiasi)  

13. Siswa bersama-sama dalam kelompok 

menyelesaikan permasalahan. 

14. Guru berkeliling untuk mengawasi jalannya 

diskusi kelompok dan sebagai fasilitator. 

Fase 5: mensintesis informasi 

15. Guru meminta tiap kelompok untuk 

menuliskan penyelesaian permasalahan pada LKS 

1 yang telah disediakan secara sistematis, logis, 

dan memungkinkan untuk dapat dipahami oleh 

orang lain. 

16. Guru meminta salah satu kelompok untuk 

menyajikan hasil diskusinya di depan dan 

meminta perwakilan kelompok tersebut untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok di 

depan kelas dengan bergantian selama 5 menit 

secara komunikatif. (Mengkomunikasikan) 

Fase 6: evaluasi 

17. Guru bersama-sama siswa lain memberi apresiasi 

berupa tepuk tangan kepada siswa yang 

menyajikan hasil diskusi di depan kelas untuk 

melatih siswa dalam menghargai prestasi 

temannya. 

18. Guru memberikan arahan atau bimbingan saat 

siswa melakukan presentasi tentang hasil 

diskusinya dengan cara membenarkan presentasi 

siswa. (Konfirmasi) 

19. Guru mempersilahkan kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi yang telah dilakukan 

oleh teman-temannya di depan. 

20. Guru memberikan evaluasi terhadap hasil diskusi 

para siswa tentang kelaksanaan penyajian 

penyelesaian dan hal-hal yang perlu diperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggungjawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghargai 

prestasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin  
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agar memiliki kemampuuan komunikasi 

matematis yang baik. 

21. Siswa melakukan kegiatan elaborasi dan 

eksplorasi dengan menyelesaikan permasalahan 

kehidupan sehari-hari yang ada pada kegiatan 2 

secara berkelompok dengan disiplin selama 20 

menit. 

22. Siswa mempresentasikan hasil diskusi masalah 

pada LKS kegiatan 2 secara komunikatif, 

kemudian guru dan siswa kembali melakukan 

kegiatan 9 - 14 pada kegiatan inti. 

C. Kegiatan Akhir (penutup) 

1. Siswa bersama-sama dengan guru menyampaikan 

simpulan materi mengenai luas permukaan kubus 

dan balok secara komunikatif. 

2. Kelompok siswa yang menurut guru terbaik dalam 

berdiskusi mendapatkan hadiah yang telah 

disiapkan oleh guru untuk menumbuhkan karakter 

siswa menghargai prestasi. 

3. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan secara 

komunikatif dengan menanyakan komentar siswa 

terkait kegiatan pembelajaran hari ini, dan 

menyampaikan karakter siswa yang perlu 

ditingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya, 

serta hal-hal yang perlu diperhatikan untuk 

memperoleh kemampuan komunikasi yang baik 

serta menyampaikan hal-hal yang perlu 

diperhatikan agar memiliki kemampuan 

komunikasi matematis yang baik. 

4. Guru memberi PR kepada siswa berupa soal yang 

ada di LKS 1 kegiatan 3 dan meminta siswa untuk 

mencari soal-soal yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus dan balok.  

5. Guru menyampaikan materi yang akan di pelajari 

pada pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

untuk mempelajarinya. “masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan luas permukaan kubus dan 

balok.” 

6. Guru meminta siswa mempelajari materi luas 

permukaan kubus dan balok dari banyak sumber 

belajar. 

7. Guru menutup pembelajaran dengan salam untuk 

menumbuhkan karakter religius siswa. 

8. Guru dengan disiplin meninggalkan ruang kelas 

sesuai jam pembelajaran berakhir. 

 

 

 

 

 

Menghargai 

prestasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggungjawab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

Disiplin 
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J. Penilaian Hasil Belajar 

Jenis instrumen  : tes 

Teknik : tes tertulis 

Bentuk instrumen  : tes uraian 

Instrumen : terlampir 

K. Sumber Belajar 

1. Buku Matematika BSE Kelas VIII Endah Budi Rahaju, dkk. (2008) 

halaman 194 - 196. 

2. Buku Matematika Erlangga Kelas VIII Kurniawan (2008) halaman 117 -

118. 

3. Media LKS dan alat peraga berupa kardus berbentuk kubus dan balok. 

 

Mengetahui, 

Guru Matematika     Peneliti  

 

 

 

Amin Mustoha, S.Pd     Yolanda Astrid Anintya 

NIP 19680311 199103 1 010    NIM 4101412058 
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Lampiran 15.1 

MATERI PEMBELAJARAN 

MATERI PRASYARAT 

Sifat-sifat Kubus  

a. Semua sisinya berbentuk persegi. 

b. Semua rusuknya sama panjang. 

c. Memiliki diagonal bidang yang sama panjang. 

d. Memiliki diagonal ruang yang sama panjang. 

e. Bidang diagonal pada kubus berbentuk persegipanjang. 

Sifat-sifat Balok  

a. Sisi-sisi balok berbentuk persegipanjang. 

b. Memiliki ukuran rusuk yang sama panjang. 

c. Diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran sama panjang. 

d. Diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang.  

e. Bidang diagonalnya berbentuk persegipanjang.  

Jaring-jaring kubus 

Jika suatu kubus diiris (digunting) pada tiga buah rusuk alasnya dan atasnya, 

serta satu buah rusuk tegaknya, kemudian direbahkan sehingga terjadi bangun 

datar, maka bangun datar itu dinamakan jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus 

adalah rangkaian sisi-sisi suatu kubus yang jika dipadukanakan membentuk suatu 

kubus. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kubus ABCD.EFGH 

Gambar 2 

Kubus ABCD.EFGH jika digunting 
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Jika dibuka diperoleh jaring-jaring kubus sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaring-jaring kubus lain yang dapat terbentuk sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaring-jaring balok 

Jaring-jaring balok diperoleh dengan cara membuka balok tersebut sehingga 

terlihat seluruh permukaan balok. 

Gambar 2.9 

Jaring-jaring 

 kubus ABCD.EFGH 

yang terbentuk jika 

digunting 

(a) (b) 

(d) 

Gambar 3 

Jaring-jaring kubus 

(c) 
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Terbentuklah jaring-jaring seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

Jaring-jaring balok yang diperoleh pada Gambar 6 tersusun atas 

rangkaian 6 buah persegi panjang. Rangkaian tersebut terdiri atas tiga pasang 

persegipanjang yang setiap pasangannya memiliki bentuk dan ukuran yangsama. 

Terdapat berbagai macam bentuk jaring-jaring balok. Di antaranya adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

 Balok ABCD.EFGH jika dibuka 
  

 

Gambar 6 

 Jaring-jaring Balok ABCD.EFGH 
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Luas Persegi 

 

Jika diketahui sebuah persegi dengan panjang sisinya s 

maka luas persegi tersebut adalah L = s × s 

 

Luas Persegi Panjang 

 

Jika diketahui sebuah persegi panjang dengan 

panjang sisinya p dan lebarnya l maka luas 

persegi panjang tersebut adalah L = p × l 

 

 

 

 

 

  

Gambar 7 

 Contoh jaring-jaring balok 

s 

l 

p 
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MATERI INTI 

Luas Permukaan Kubus 

Misalkan, kamu ingin membuat kotak makanan berbentuk kubus dari sehelai 

karton. Jika kotak makanan yang diinginkan memiliki panjang rusuk 8 cm, berapa 

luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kotak makanan tersebut? Masalah ini 

dapat diselesaikan dengan cara menghitung luas permukaan suatu kubus.Coba 

kamu perhatikan gambar 1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

Dari gambar 1 dan 2 terlihat suatu kubus beserta jaring-jaringnya. Untuk 

mencari luas permukaan kubus, berarti sama saja dengan menghitung luas jaring-

jaring kubus tersebut. Oleh karena jaring-jaring kubus merupakan 6 buah persegi 

yang sama dan kongruen maka 

luas permukaan kubus = luas jaring-jaring kubus  

L = 6 × s × s 

L = 6 × s2 

L = 6s2 

Jadi, luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 

Gambar 2 

Jaring – jaring Kubus 

g 

Gambar 1 

Kubus 

Luas permukaan kubus = 6s2 
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Luas Permukaan Balok 

Cara menghitung luas permukaan balok sama dengan cara menghitung luas 

permukaan kubus, yaitu dengan menghitung semua luas jaring-jaringnya.  Coba 

kamu perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Misalkan, rusuk-rusuk pada balok diberi nama p (panjang), l (lebar), dan t 

(tinggi) seperti pada gambar .Dengan demikian, luas permukaan balok tersebut 

adalah sebagai berikut. 

luas permukaan balok = luas persegipanjang 1 + luas persegipanjang 2 +  

 luas persegipanjang 3 + luas persegipanjang 4 + 

 luas persegipanjang 5 + luas persegipanjang 6 

 = (p × l) + (p × t) + (l × t) + (p × l) + (l × t) + (p × t) 

 = (p × l) + (p × l) + (l × t) + (l × t) + (p × t) + (p × t) 

 = 2 (p × l) + 2(l × t) + 2(p × t) 

 = 2 ((p × l) + (l× t) + (p × t) 

 = 2 (pl+ lt + pt) 

 Jadi, luas permukaan balok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.  

 

 

Gambar 2.23 Balok 
Gambar 2.24 

Jaring-jaring Balok 

Luas permukaan balok = 2(pl + lt + pt) 
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Lampiran 15.2 

Pada kegiatan ke-6 pendahuluan, guru menunjukkan benda kehidupan sehari-hari 

yaitu kardus tempat piring berbentuk kubus dan kardus pasta gigi berbentuk balok 

dan memberikan pertanyaanpertanyaan kepada siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Coba perhatikan benda berikut! Apakah nama dari benda ini?” 

“Berbentuk apakah benda ini?” 

“Dapatkah kalian menghitung luas permukaan dari kedua benda ini?” 

“Coba sebutkan benda lain yang berbentuk kubus dan dapat dihitung luas 

permukaannya?” 

“Coba ibu minta perwakilan dari kalian untuk membuatkan jaring-jaring kubus 

dan balok dari kardus ini!” 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Dus berbentuk kubus dan balok 
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Lampiran 15.3 

LKS 1 

 

 

 

 

 

 

 

Materi Pokok : Luas Kubus dan Balok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok: 

Anggota Kelompok: 

1.   ...........................................................  

2.   ...........................................................  

3.   ...........................................................  

4.   ...........................................................  

Petunjuk pengerjaan: 

1. Alokasi waktu  

a. kegiatan 1 : 15 menit 

b. kegiatan 2 : 20 menit 

2. Kerjakan dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. menuliskan diketahui dan ditanya; 

b. menggunakan simbol-simbol; 

c. menggambar;  

d. mengevaluasi konsep rumus dengan langkah-

langkah yang runtut; 

e. menyimpulkan.  

3. Tiap kelompok menyajikan pengerjaannya di kertas 

plano yang disediakan sebagai tanggung jawab 

kelompok. 

4. Tiap individu wajib mengerjakan pada buku masing 

masing. 
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Bangun di atas berbentuk . . . . 

Banyak sisi bangun di atas 

adalah. . . berbentuk . . . . 

Bangun tersebut memiliki rusuk 

sebanyak . . . . 

Sebutkan unsur-unsur kubus  

1. . . .  

2. . . . 

3. . . . 

4. . . . 

5. . . . 

6. . . . 

 

 

 

 

 

 

Bangun di atas berbentuk . . . . 

Banyak sisi bangun di atas adalah . . . 

berbentuk . . . . 

Bangun tersebut memiliki rusuk sebanyak . . . . 

Gambar jaring jaring balok disini! 

Gambar jaring jaring kubus disini! 

Kegiatan
Perhatikan bangun-bangun dibawah ! 



 293 
 

 
 

Sebutkan unsur-unsur balok 

1. . . .  

2. . . . 

3. . . . 

4. . . . 

5. . . . 

6.  . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan

 

Kegiatan 

Menentukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

Untuk mencari luas satu sisi kubus kita menggunakan 

rumus . . . 

 

karena kubus memiliki . . . sisi yang berbentuk . . . . . 

. . . . . . . . yang  . . . . . . . . . .  maka luas permukaan 

kubus (L) adalah 

L = 6 × . . . × . . . 

   = . . . × . . .2 

Jadi luas permukaan kubus dalah L = . . .× . . . 
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Gambar di atas berbentuk . . . . 

Sisi balok berbentuk . . . . 

Balok memiliki . . . sisi  

Untuk mencari luas satu sisi balok kita menggunakan rumus . . . 

L = . . . × . . . 

karena kubus memiliki . . . sisi yang berbentuk . . . . . . . . . . . . . yang  

. . . . . . . . . .  maka berdasarkan jaring-jaring yang terbentuk jika 

panjang balok dilambangkan (p), lebar (l) dan tinggi (t) maka luas 

permukaan kubus (L) adalah 

L = luas persegipanjang 1 + luas persegipanjang 2 + luas 

persegipanjang 3 + luas persegipanjang 4 + luas persegipanjang 

5 + luas persegipanjang 6 

 = (p × . . .) + (. . .× t) + (l × t) + (. . .× l) + (. . .× t) + (p × t) 

 = (p × . . .) + (p × l) + (l × . . .) + (l × t) + (p × . . .) + (p × t) 

 = 2 (p × . . .) + 2(l × . . .) + 2(p × . . .) 

 = 2 ((p ×. . .) + (l× . . .) + (. . . × t) 

 = 2 (pl+ . . . + pt) 

Jadi luas permukaan kubus adalah (L) = . . . . . 
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Alokasi waktu  : 40 menit 

Petunjuk   : Jawablah semua pertanyaan berikut pada Lembar 

Kerja Peserta didik (LKS) dengan cara berdiskusi 

dan menggunakan sumber belajar yang ada. 

 

Kegiatan 

Permasalahan luas permukaan kubus dan balok  dalam 

kehidupan  

1. Reva diundang ke ulang tahun Naumi. Reva membeli hadiah 

yang akan dimasukkan ke dalam kardus dengan ukuran 15 cm 

× 7 cm × 5 cm, gambarlah kardus tersebut beserta dengan 

ukurannya maka berapa luas kertas kado minimal yang 

digunakan untuk membungkus kardus tersebut? 

 

 

Diketahui: 

Panjang kardus (. . .) = . . . cm 

Lebar kardus (. . .) = . . . cm  

Tinggi kardus (. . .) = . . . cm  

Ditanya:  ..............................................................................................................................  

Penyelesaian: 

1. Gambar kardus beserta ukurannya 

 

 

 

 

2. Rumus yang digunakan adalah rumus luas . . . . 

L = . . .  × . . . .  

3. Substitusikan informasi yang diketahui ke dalam rumus di atas 

L = . . .  × . . . . 

   = . . .  × . . . . 

   = . . . 

Jadi luas kertas kado yang digunakan untuk membungkus kardus adalah   . . .  cm2 

Penyelesaian! 
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2. Sebuah kotak surat yang terbuat dari kayu berbentuk kubus dengan ukuran 

rusuk luarnya 50 cm. Pada bagian atas kotak surat tersebut terdapat lubang 

berukuran 9 cm × 0,8 cm. Gambarlah kotak surat tersebut dan jika tebal 

kayu kotak surat tersebut 1,2 cm, tentukan luas permukaan kayu bagian 

dalam kotak surat tersebut! 

 

 

Diketahui: 

Panjang rusuk luar (. . .) = . . . cm 

Lubang kotak surat: 

Panjang  (. . .) = . . . cm  

Lebar (. . .) = . . . cm  

Tebal kayu = . . . cm 

Ditanya:  ..............................................................................................................................  

Penyelesaian: 

Gambar kotak surat 

 

 

Mengevaluasi  

1. Mencari rusuk bagian dalam kotak infaq  

2. Menentukan luas lubang infaq. 

Luas lubang infaq  

3. Substitusikan informasi yang diketahui ke dalam rumus diatas 

 

4. Menentukan luas permukaan kaca bagian dalam. 

Luas permukaan kaca bagian dalam                        

 

Menyimpulkan 

Jadi luas permukaan dalam kotak adalah . . . . . . . . . . . .  cm2 

Penyelesaian! 
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1. Luas permukaan kubus  

L = . . . 

2. Luas permukaan balok 

L= . . . 

3. Langkah-langkah menyelesaikan masalah yaitu 

a.   ..............................................................................................  

b.   ..............................................................................................  

c.   ..............................................................................................  

d.   ..............................................................................................  

e.   ..............................................................................................  

SIMPULAN 

Kegiatan 

 Kerjakan permalasahan berikut sebagi tugas rumah! 

1. Sebuah ruangan berbentuk balok dengan ukuran 4 m × 3 m 

×3,5 m. Pada dinding ruangan tersebut terdapat pintu dengan 

ukuran panjang 2 m dan lebar 1 m, dan sebuah jendela yang 

berukuran panjang 1,2 m dan lebar 1 m. Tembok ruangan 

tersebut akan dicat warna ungu. Untuk setiap kaleng cat 

dapat diperkirakan untuk mengecat 14 m2 dinding ruangan. 

Jika satu kaleng cat harganya Rp 75.000, maka berapa 

banyak kaleng cat dan biaya yang dibutuhkan untuk 

mengecat dinding bagian dalam ruangan tersebut? 

2. Carilah 2 contoh soal tentang luas permukaan kubus dan 

balok kemudian kerjakan dengan memperhatikan langkah-

langkah penyelesaian 
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Lampiran 15.4 

 

Kunci jawaban LKS 

 

Kegiatan Awal (Apersepsi) 

Bangun di samping berbentuk kubus 

Banyak sisi bangun di atas adalah 6 berbentuk persegi 

Bangun tersebut memiliki rusuk sebanyak 12 

Jaring-jaring kubus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur-unsur kubus 

1.  Sisi 

2. Rusuk  

3. Titik sudut 

4. Bidang diagonal 

5. Diagonal ruang 

6. Diagonal ruang 

 

Bangun diatas berbentuk balok 

Banyak sisi bangun di atas adalah 6 

berbentuk persegi panjang 

Bangun tersebut memiliki rusuk 

sebanyak 12 

Jaring-jaring balok 
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Unsur-unsur balok 

1. Sisi 

2. Rusuk  

3. Titik sudut 

4. Bidang diagonal 

5. Diagonal ruang 

6. Diagonal ruang 

 

 

Kegiatan 1 (menentukan rumus luas permukaan kubus dan 

balok) 

 
Untuk mencari luas satu sisi kubus kita menggunakan 

rumus . . . 

2    

..

s

ssL




 

karena kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi 

yang kongruen maka luas permukaan kubus (L) adalah 

L = 6 × s × s 

   = 6 × s2 

Jadi luas permukaan kubus dalah L = 6 × s2 

 

Gambar di samping berbentuk balok 

Sisi balok berbentuk persegi panjang 

Balok memiliki 6 sisi  

Untuk mencari luas satu sisi balok kita 

menggunakan rumus persegi panjang 

L = p × l 

karena balok memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang yang  berbeda 

maka berdasarkan jaring-jaring yang terbentuk jika panjang balok dilambangkan 

(p), lebar (l) dan tinggi (t) maka luas permukaan kubus (L) adalah 

L = luas persegipanjang 1 + luas persegipanjang 2 + luas persegipanjang 3 + luas 

persegipanjang 4 + luas persegipanjang 5 + luas persegipanjang 6 

 = (p × l) + (p × t) + (l × t) + (p× l) + (p× t) + (p × t) 

  = 2 (p × l) + 2(l × t) + 2(p × t) 
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 = 2 {(p ×l) + (l×t) + (p × t)} 

 = 2 (pl+ lt + pt) 

Jadi luas permukaan kubus adalah (L) = 2 (pl+ lt + pt) 

 

Kegiatan 2 (Permasalahan luas permukaan kubus dan balok  dalam 

kehidupan sehari-hari) 

No Soal Penyelesaian 
IDK 

KKM (*) 

1. Reva diundang ke 

ulang tahun Naumi. 

Reva membeli kado 

yang akan 

dimasukkan ke dalam 

kardus berbentuk 

balok dengan ukuran 

15 cm × 7 cm × 5 

cm,maka berapa luas 

kertas kado yang 

digunakan untuk 

membungkus kardus 

tersebut? 

 

Diketahui: 

Panjang kardus (p) = 15 cm 

Lebar kardus (l) = 7 cm 

Tinggi kardus (t) = 5 cm 

Ditanya: luas kertas kado untuk membungkus 

kardus? 

 

1, 2 

Gambar kardus berbentuk balok 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Untuk mengetahui luas kertas kado maka kita 

dapat menggunakan rumus luas permukaan 

balok yaitu 

 
 

 

430

2152

575157152

2









   

   

   

ltptplL

 

2, 4 

Jadi luas kertas kado yang digunakan untuk 

membungkus kardus tersebut adalah 430 cm2 

 

5 

2. Sebuah kotak surat 

yang terbuat dari kayu 

berbentuk kubus 

dengan ukuran rusuk 

luarnya 50 cm. Pada 

bagian atas kotak surat 

tersebut terdapat 

lubang berukuran 9cm 

Diketahui: 

Panjang rusuk luar (s) = 50 cm 

Lubang kotak surat: 

Panjang  (p) = 9 cm  

Lebar (l) = 0,8 cm  

Tebal kayu = 0,4 cm 

Ditanya: berapa luas permukaan dalam kotak 

surat tersebut? 

1, 2 

15 cm 
7cm 

5 cm 
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× 0,8cm. Jika tebal 

kayu kotak surat 

tersebut 0,4 cm, 

tentukan luas 

permukaan kayu 

bagian dalam kotak 

surat tersebut! 

Gambar kotak surat berbentuk kubus 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Rusuk bagian dalam kotak infaq   8,012  sS  

Menentukan luas lubang infaq. 

Luas lubang infaq   lpL 1
 

Menentukan luas permukaan kaca bagian 

dalam. 

Luas permukaan kaca bagian dalam 

  1

2

26 LsL   

2,49

8,050

8,012







    

    

ss

                      

27    

8,09    

1

,

lpL







 

 
 

14.516,64     

2,784,523.14    

2,764,24206    

2,72,496    

6

2

1

2

22









 LsL

 

2, 4 

Jadi luas permukaan dalam kotak surat tersebut 

adalah 14.516,64 cm2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 cm 
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Kegiatan 3 (Tugas Rumah) 

No Soal Penyelesaian 
IDK 

KKM (*) 

1. Sebuah ruangan 

berbentuk balok 

dengan ukuran 4 m × 

3 m ×3,5 m. Pada 

dinding ruangan 

tersebut terdapat pintu 

dengan ukuran 

panjang 2 m dan lebar 

1 m, dan sebuah 

jendela yang 

berukuran panjang 1,2 

m dan lebar 1 m. 

Tembok ruangan 

tersebut akan dicat 

warna ungu. Untuk 

setiap kaleng cat dapat 

diperkirakan untuk 

mengecat 14 m2 

dinding ruangan. Jika 

satu kaleng cat 

harganya Rp 75.000, 

maka berapa banyak 

kaleng cat dan biaya 

yang dibutuhkan 

untuk mengecat 

dinding bagian dalam 

ruangan tersebut? 
 

Diketahui:  

Panjang ruangan (p1) = 4 m 

Lebar ruangan (l1) = 3 m 

Tinggi ruangan (t) = 3,5 m 

Panjang pintu (p2) = 2 m 

Lebar pintu (l2) = 1 m 

Panjang jendela (p3) = 1,2 m 

Lebar jendela (l3) = 1 m 

Satu kaleng cat digunakan untuk = 14 m2 

Harga cat per kaleng (h) = RP 75.000 

Ditanya: berapa banyak kaleng cat dan berapa 

biaya yang dibutuhkan untuk mengecat kamar? 

1, 2 

Gambar ruangan berbentuk balok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Menghitung luas dinding bagian dalam ruangan 

(L1) 

   

   

49     

2128     

5,102142     

5,3325,342     

22 111









 tltpL

 

Menghitung luas pintu (L2) 

2     

12     

222





 lpL
 

Menghitung luas jendela (L3) 

2,1     

12,1     

333





 lpL

 

Menghitung luas dinding yang akan dicat (L) 

2, 4 
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8,45   

2,1249   

321





 LLLL

 

Mencari banyak kaleng cat dibutuhkan 

Banyaknya kaleng cat (n) 

43,3
14

45,8
n   

Menghitung biaya yang dibutuhkan 

000.300                                   

000.754                                   

hn dibutuhkan yang Biaya







 

Jadi banyak kaleng cat yang dibutuhkan untuk 

mengecat ruangan adalah 4 kaleng dengan biaya 

Rp 300.000 

 

5 

 

IDK KKM (*) : 

1. Kemampuan menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam 

ide-ide matematik. 

2. Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematik dan istilah-istilah matematik dalam menyajikan ide-ide 

matematik secara tertulis. 

3. Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematik, 

secara tertulis, dengan gambar.  

4. Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

5. Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan 

sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 
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Lampiran 16 

 

PENGGALAN SILABUS 2 
 

Sekolah  : SMP 1 Jekulo 

Kelas  : VIII 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Semester  : 2 (Dua) 

 

Standar Kompetensi : GEOMETRI DAN PENGUKURAN 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Pembentukan 

Karakter Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 

5.3 

Menghitung 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, balok, 

prisma, dan 

limas 

Kubus 

dan 

balok 

A. Kegiatan Awal 

(Pendahuluan) 

1. Guru datang tepat waktu. 

2. Siswa mengawali pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

dan doa. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

kelas. 

1. Menghit

ung luas 

permuka

an kubus 

dan 

balok 

serta 

menyele

saikan 

masalah 

Tertulis Uraian 1. Alika 

mempuny

ai 

beberapa 

kardus 

berbentuk 

kubus 

dengan 

panjang 

rusuk 12 

2 × 40 

menit 

1. Buku 

Mate

matik

a 

Kelas 

VIII 

Enda

h 

Budi 

Rahaj

Religius, 

disiplin, 

kreatif, 

komunikatif, 

demokratis, 

tanggungjawab

, menghargai 

prestasi. 
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4. Siswa menjawab pertanyaan 

guru terkait kesiapannya dalam 

mengikuti pembelajaran. 

5. Guru menuliskan judul materi 

pembelajaran di papan tulis. 

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

7. Guru mengulang materi 

prasarat. 

8. Guru menyajikan 

permasalahan  pada LKS 2 di 

papan tulis 

B. Kegiatan Inti 

1. Guru mengelompokkan siswa 

dalam beberapa kelompok. 

2. Guru membagikan LKS 2. 

Fase 1: identifikasi masalah 

3. Setiap kelompok 

mendiskusikan permasalahan 

pada LKS 2.  

Fase 2: merencanakan mencari 

informasi 

4. Guru mempersilahkan siswa 

menggunakan materi apersepsi 

dan sumber belajar lain seperti 

buku paket. 

Fase 3: mengumpulkan 

informasi 

sehari-

hari 

yang 

berkaita

n dengan 

kubus 

dan 

balok. 

 

cm. Ia 

ingin 

menutupi 

permukaa

n kardus-

kardus 

tersebut 

dengan 

kertas 

penghias. 

Gambarka

n kardus 

tersebut! 

Jika ia 

memiliki 

6 lembar 

kertas 

penghias 

yang 

masing-

masing 

berukuran 

panjang 

50 cm dan 

lebarnya 

35 cm, 

maka 

berapa 

u, 

dkk. 

(2008

) 

halam

a n 

194 -

196. 

2. Buku 

Mate

m 

atika 

Erlan

gga 

Kelas 

VIII 

Kurni

awan 

(2008

) 

Hala

man 

117 - 

218. 

3. Intern

et 
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5. Siswamemilah informasi yang 

digunakan. 

6. Siswa  menuliskan informasi 

yang diperoleh. 

Fase 4: menggunakan informasi 

7. Siswa menggunakan informasi 

yang telah diperolehnya. 

8. Siswa bersama-sama dalam 

kelompok menyelesaikan 

permasalahan. 

9. Guru sebagai fasilitator 

berkeliling mengawasi 

jalannya diskusi kelompok. 

Fase 5: mensintesis informasi 

10. Guru meminta tiap kelompok 

untuk menuliskan 

penyelesaian dalam lembar 

jawab yang disediakan. 

11. Guru meminta perwakilan 

kelompok menyajikan 

hasildiskusinya di depan 

kelas. 

12. Guru memberikan arahan atau 

bimbingan saat siswa 

melakukan presentasi. 

Fase 6: evaluasi 

13. Guru bersama-sama siswa 

lain memberi apresiasi . 

banyak 

kardus 

yang 

permukaa

nnya bisa 

ditutupi 

kertas 

penghias 

tersebut? 
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14. Guru mempersilahkan 

kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi 

di depan. 

15. Guru memberikan evaluasi 

terhadap hasil diskusi siswa. 

 

C. Kegiatan Akhir (penutup) 

1. Siswa bersama-sama dengan 

guru menyampaikan simpulan 

materi. 

2. Guru memberikan apresiasi 

pada siswa berupa hadiah yang 

telah disiapkan. 

3. Guru dan siswa melakukan 

refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

4. Guru memberikan PR pada 

siswa. 

5. Guru menyampaikan materi 

yang akan di pelajari pada 

pertemuan berikutnya.  

6. Guru meminta siswa untuk 

mempelajari materi yang telah 

disampaikan. 

7. Guru menutup pembelajaran 

dengan salam. 
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8. Guru meninggalkan ruang 

kelas. 

 

Kudus,   April 2016 

Mengetahui, 

Guru Matematika          Peneliti  

 

 

 

Amin Mustoha, S.Pd          Yolanda Astrid Anintya 

NIP 19680311 199103 1 010         NIM 4101412058 
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Lampiran 17 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

(pertemuan ke-2) 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 2 × 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

5. memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas. 

 

C. Indikator  

1. Menghitung luas kubus dan balok serta memecahkan masalah sehari-hari 

yang berkaitan dengan luas kubus dan balok. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Resource Based Learning pada materi kubus dan 

balok diharapkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, dapat menerapkan 

karakter yang ditentukan (poin E) serta dapat: 

1. menghitung luas permukaan kubus dan balok pada permasalahan kehidupan 

sehari-hari. 

 

E. Karakter yang diterapkan dalam Pembelajaran 

1.  Religius  

2. Disiplin 

3. Tanggungjawab 

4. Menghargai Prestasi 

 

F. Materi Pembelajaran 

Luas kubus dan balok (Lampiran 17.1) 

G. Model dan Metode Pembelajaran  
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1. Model Pembelajaran: Resource Based Learning dengan fase: 

mengidentifikasi masalah, merencanakan mencari informasi, 

mengumpulkan informasi, mensintesis informasi, dan evaluasi (Lampiran 

4). 

2. Metode Pembelajaran: tanya jawab, diskusi kelompok, dan demonstrasi. 

H. Alat dan Media Pembelajaran 

Alat: 

1. Papan tulis 

2. Spidol 

3. Penggaris 

Media: 

1. LKS 2 

I. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Karakter Waktu 

Kegiatan Awal (Pendahuluan) 

1. Guru datang tepat waktu untuk melatih 

kedisiplinan siswa dan membuka pembelajaran 

dengan salam kepada siswa. 

2. Siswa mengawali pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan doa untuk menumbuhkan 

karakter religius siswa. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dan melatih 

kedisiplinan siswa dengan memeriksa kehadiran 

siswa. 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru terkait 

kesiapannya dalam mengikuti pembelajaran. 

5. Siswa memperhatikan guru menyampaikan dan 

menuliskan judul materi pembelajaran di papan 

tulis yaitu “Luas Permukaan Kubus dan Balok”. 

6. Guru meminta siswa untuk menyebutkan benda 

dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk kubus 

dan balok. 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan 

lisan sebagaimana yang tertera pada poin D. 

8. Guru menjelaskan tentang pentingnya kemampuan 

komunikasi matematis dan menyebutkan hal-hal 

yang harus diperhatikan agar siswa mempunyai 

kemampuan komunikasi matematis yang baik, 

yaitu: 

a. kemampuan menghubungkan benda nyata, 

gambar, dan diagram ke dalam ide-ide 

matematik; 

b. kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dengan simbol-simbol matematik dan istilah-

 

Disiplin 

 

 

Religius 

 

 

Disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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istilah matematik dalam menyajikan ide-ide 

matematik secara tertulis; 

c. kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-

hari dan relasi matematik, secara tertulis, 

dengan gambar; 

d. kemampuan memahami dan mengevaluasi 

ide-ide matematik dalam menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari secara tertulis; 

e. kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  

jawaban permasalahan sehari-hari sesuai 

dengan pertanyaan. 

9. Apersepsi: guru menanyakan materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Serta dengan melalui 

metode tanya jawab kepada siswa, yaitu : 

a. guru meminta 2 siswa menggambarkan 

bangun kubus dan balok di depan; 

b. guru menanyakan rumus luas permukaan 

kubus dan balok; 

10. Guru menanyakan PR yang diberikan pada 

pertemuan sebelumnya dan meminta 2 orang siswa 

menyajikan penyelesaian PRnya di depan kelas. 

“apakah PRnya sudah dijerjakan?”, “Siapa yang 

berani menyajikan penyelesaian PR di depan 

kelas?” 

11. 2 orang siswa menyajikan penyelesaian PRnya di 

depan kelas. 

12. Guru bersama siswa yang lain mengevaluasi 

pekerjaan di depan. 

13. Guru mempersilahkan 2 orang siswa tadi duduk 

kembali dan memberi apersepsi berupa tepuk 

tangan. 

14. Guru menyajikan permasalahan  yang ada di LKS 

2 pada papan tulis sebagai permasalahan yang akan 

didiskusikan siswa. 

Kegiatan Inti 

1. Guru mengelompokkan siswa dalam beberapa 

kelompok yang heterogen, dimana setiap 

kelompok terdiri dari 4 orang. 

2. Guru menyampaikan salah satu kelompok yang 

dianggap terbaik akan mendapatkan reward 

(hadiah) dari guru. 

3. Setiap perwakilan kelompok mengambil peralatan 

diskusi yang telah disiapkan berupa LKS 2, kertas 

plano dan spidol. 

4. Guru meminta siswa untuk memperhatikan 

petunjuk pengerjaan LKS 2 sebelum mengerjakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 
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dan mengarahkan untuk mengerjakan 

permasalahan yang ada di LKS 2 selama 45 menit, 

dan 15 menit untuk presentasi. 

Fase 1: identifikasi masalah 

5. Setiap kelompok melakukan kegiatan elaborasi 

dan eksplorasi dengan cara mendiskusikan 

permasalahan pada LKS 2 utuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada. 

Fase 2: merencanakan mencari informasi 

6. Guru mempersilahkan siswa untuk menggunakan 

materi apersepsi yang telah dilaksanakan serta 

buku-buku penunjang yang dimilikinya pada 

sebagai sumber dalam menyelesaikan 

permasalahan pada LKS 2. 

Fase 3: mengumpulkan informasi 

7. Siswa (dalam berkelompok) memilah informasi 

pada kegiatan apersepsi dan buku-buku penunjang 

yang dimilikinya, tentang informasi yang akan 

mereka gunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan di LKS 2. 

8. Siswa  menuliskan informasi yang telah diketahui 

dari permasalahan yang akan didiskusikan dan 

menuliskan informasi yang diperoleh untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Fase 4: menggunakan informasi 

9. Siswa bersama-sama dalam kelompok, berdiskusi 

untuk  menggunakan informasi yang diperoleh dari 

apersepsi dan buku-buku penunjang, dengan cara 

menghubungkan informasi yang didapat pada soal 

dengan informasi yang didapat. 

10. Siswa bersama-sama dalam kelompok 

menyelesaikan permasalahan. 

11. Guru berkeliling untuk mengawasi jalannya 

diskusi kelompok dan sebagai fasilitator. 

Fase 5: mensintesis informasi 

12. Guru meminta tiap kelompok untuk menuliskan 

penyelesaian permasalahan pada kertas plano yang 

telah disediakan dengan menggunakan spidol 

secara sistematis, logis, dan memungkinkan untuk 

dapat dipahami oleh orang lain. 

13. Guru meminta perwakilan salah satu kelompok 

untuk menempelkan hasil diskusinya untuk 

permasalahan pertama di depan dan meminta dua 

orang perwakilan kelompok tersebut untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok di 

Mengamati , 

demokratis, 

tanggungjawab 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengumpulkan 

informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengasosiasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggungjawab  

 

 

 

 

 

Meng-

komunikasikan 
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depan kelas dengan bergantian selama 5 menit 

secara komunikatif. 

14. Guru meminta perwakilan kelompok lain untuk 

mempresentasikan permasalahan ke-2 dan ke-3 di 

depan dan meminta dua orang dari masing-masing 

kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya 

di depan kelas secara bergantian selama 5 menit 

(masing-masing kelompok). 

15. Guru memberikan arahan atau bimbingan saat 

siswa melakukan presentasi tentang hasil 

diskusinya 

Fase 6: evaluasi 

16. Guru bersama-sama siswa lain memberi apresiasi 

berupa tepuk tangan kepada siswa yang 

menyajikan hasil diskusi di depan kelas untuk 

melatih siswa dalam menghargai prestasi 

temannya. 

17. Guru mempersilahkan kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi yang telah dilakukan 

oleh teman-temannya di depan. 

18. Guru memberikan evaluasi terhadap hasil diskusi 

para siswa tentang kelaksanaan penyajian 

penyelesaian dan hal-hal yang perlu diperhatikan 

agar memiliki kemampuuan komunikasi 

matematis yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghargai 

prestasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kegiatan Akhir (penutup) 

1. Siswa bersama-sama dengan guru menyampaikan 

simpulan materi mengenai luas permukaan kubus 

dan balok secara komunikatif. 

2. Kelompok siswa yang menurut guru terbaik dalam 

berdiskusi mendapatkan hadiah yang telah 

disiapkan oleh guru untuk menumbuhkan karakter 

siswa menghargai prestasi. 

3. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan secara 

komunikatif dengan menanyakan komentar siswa 

terkait kegiatan pembelajaran hari ini, dan 

menyampaikan karakter siswa yang perlu 

ditingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya, 

serta hal-hal yang perlu diperhatikan untuk 

memperoleh kemampuan komunikasi yang baik 

serta menyampaikan hal-hal yang perlu 

diperhatikan agar memiliki kemampuan 

komunikasi matematis yang baik. 

4. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa 

untuk mencari rumus volume kubus dan balok 

 

 

 

 

Menghargai 

prestasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggungjawab  
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5. Guru menyampaikan materi yang akan di pelajari 

pada pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

untuk mempelajarinya. “volume kubus dan balok.” 

6. Guru meminta siswa mempelajari materi luas 

permukaan dan volume kubus dan balok dari 

banyak sumber belajar. 

7. Guru menutup pembelajaran dengan salam untuk 

menumbuhkan karakter religius siswa. 

8. Guru dengan disiplin meninggalkan ruang kelas 

sesuai jam pembelajaran berakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

 

Disiplin 

J. Penilaian Hasil Belajar 

Jenis instrumen  : tes 

Teknik : tes tertulis 

Bentuk instrumen  : tes uraian 

Instrumen : terlampir 

 

K. Sumber Belajar 

1. Buku Matematika BSE Kelas VIII Endah Budi Rahaju, dkk. (2008) halaman 

194 - 196. 

2. Buku Matematika Erlangga Kelas VIII Kurniawan (2008) halaman 117 -

118. 

3. Media LKS dan alat peraga berupa kardus berbentuk kubus dan balok. 

 

Mengetahui, 

Guru Matematika     Peneliti  

 

 

 

Amin Mustoha, S.Pd     Yolanda Astrid Anintya 

NIP 19680311 199103 1 010    NIM 4101412058
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Lampiran 17.1 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

Luas Permukaan Kubus 

Misalkan, kamu ingin membuat kotak makanan berbentuk kubus dari sehelai 

karton. Jika kotak makanan yang diinginkan memiliki panjang rusuk 8 cm, berapa 

luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kotak makanan tersebut? Masalah ini 

dapat diselesaikan dengan cara menghitung luas permukaan suatu kubus.Coba 

kamu perhatikan gambar 1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

Dari gambar 1 dan 2 terlihat suatu kubus beserta jaring-jaringnya. Untuk 

mencari luas permukaan kubus, berarti sama saja dengan menghitung luas jaring-

jaring kubus tersebut. Oleh karena jaring-jaring kubus merupakan 6 buah persegi 

yang sama dan kongruen maka 

luas permukaan kubus = luas jaring-jaring kubus  

L = 6 × s × s 

L = 6 × s2 

L = 6s2 

Jadi, luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2 

Jaring – jaring Kubus 

g 

Gambar 1 

Kubus 

Luas permukaan kubus = 6s2 
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Luas Permukaan Balok 

Cara menghitung luas permukaan balok sama dengan cara menghitung luas 

permukaan kubus, yaitu dengan menghitung semua luas jaring-jaringnya.  Coba 

kamu perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Misalkan, rusuk-rusuk pada balok diberi nama p (panjang), l (lebar), dan t 

(tinggi) seperti pada gambar .Dengan demikian, luas permukaan balok tersebut 

adalah sebagai berikut. 

luas permukaan balok = luas persegipanjang 1 + luas persegipanjang 2 +  

 luas persegipanjang 3 + luas persegipanjang 4 + 

 luas persegipanjang 5 + luas persegipanjang 6 

 = (p × l) + (p × t) + (l × t) + (p × l) + (l × t) + (p × t) 

 = (p × l) + (p × l) + (l × t) + (l × t) + (p × t) + (p × t) 

 = 2 (p × l) + 2(l × t) + 2(p × t) 

 = 2 ((p × l) + (l× t) + (p × t) 

 = 2 (pl+ lt + pt) 

 Jadi, luas permukaan balok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.  

 

Gambar 2.23 Balok 
Gambar 2.24 

Jaring-jaring Balok 

Luas permukaan balok = 2(pl + lt + pt) 
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Lampiran 17.2 

LKS 2 

Materi Pokok : Luas Kubus dan Balok 

Nama Kelompok: . . . . . . . . . .  

Anggota kelompok: 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hari selasa yang akan datang Andi diundang ke ulang tahun Beni. 

Andi membeli hadiah yang akan dimasukkan ke dalam kardus 

berbentuk balok dengan ukuran 14 cm × 7 cm × 10 cm. Ia memiliki 

kertas kado berukuran 50 cm × 25 cm.  

a. Gambarlah kardus tersebut beserta ukurannya, kemudian 

tentukan luas kertas kado yang tersisa! 

b. Tentukan apakah kertas kado tersebut kurang atau lebih untuk 

membungkus kardus, serta tentukan berapa kurang atau 

lebihnya!  

Petunjuk pengerjaan: 

1. Alokasi waktu 30 menit 

2. Kerjakan dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. menuliskan diketahui dan ditanya; 

b. menggunakan simbol-simbol; 

c. menggambar;  

d. mengevaluasi konsep rumus dengan langkah-langkah yang runtut; 

e. menyimpulkan.  

f. Tiap kelompok menyajikan pengerjaannya di kertas plano yang 

disediakan sebagai tanggung jawab kelompok. 

g. Tiap individu wajib mengerjakan pada buku masing masing. 
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2. Gery mempunyai sebuah kotak kayu berbentuk balok. Tinggi kotak 

tersebut 
3

4
 dari lebarnya, sedangkan panjangnya 

3

2
 dari lebarnya. 

Gambarlah kotak kayu tersebut! Jika luas permukaannya 384 m2 

maka tentukan panjang, lebar, dan tinggi kotak kayu tersebut!  

 

 

Diketahui: 

Panjang kardus (. . .) = . . . cm 

Lebar kardus (. . .) = . . . cm 

Tinggi kardus (. . .) = . . . cm 

Ditanya:  ..............................................................................................................................  

Penyelesaian: 

4. Gambar kardus beserta ukurannya 

 

 

 

 

5. Rumus yang digunakan adalah rumus luas permukaan . . . . 

L = . . .   

6. Substitusikan informasi yang diketahui ke dalam rumus di atas 

L = . . .  × . . . . 

   = . . .  × . . . . 

   = . . . 

Jadi luas kertas kado yang digunakan untuk membungkus kardus adalah   . . .  cm2 

Penyelesaian! 
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Diketahui: 

Tinggi (t) = . . .   

Panjang (p) = . . .   

Luas (L) = . . . cm2 

Ditanya:  ..............................................................................................................................  

Penyelesaian: 

Gambar kardus beserta ukurannya 

 

 

 

 

7. Rumus yang digunakan adalah rumus luas permukaan . . . . 

L = . . .   

8. Substitusikan informasi yang diketahui ke dalam rumus di atas 

L = . . .  × . . . . 

   = . . .  × . . . . 

   = . . . 

Jadi panjang kotak kayu tersebut adalah . . . cm, lebar kotak kayu tersebut adalah . . . 

cm, dan panjang kotak kayu tersebut adalah . . . cm 

Penyelesaian! 
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3. Sebuah kotak jarum berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 5 

cm. Jika Rosi ingin membuat kotak jarum sendiri menggunakan 

mika, maka berapa mika minimal yang digunakan untuk membuat 

kotak tersebut? Gambarlah bangun ruang yang sesuai dengan 

kotak jarum tersebut!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

Tinggi (t) = . . .   

Panjang (p) = . . .   

Luas (L) = . . . cm2 

Ditanya:  ..............................................................................................................................  

Penyelesaian: 

Gambar kardus beserta ukurannya 

 

 

 

 

Menentukan luas permukaan kotak jarum (L) menggunakan luas permukaan kubus  

 

Jadi luas mika yang digunakan untuk membuat kotak jarum adalah . . . cm3 

Penyelesaian! 
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Lampiran 17.3 

Kunci jawaban LKS 

 

No Soal Penyelesaian 

Indikator 

kemampuan 

Komunikasi 

Matematis 

1. Hari selasa yang 

akan datang Andi 

diundang ke ulang 

tahun Beni. Andi 

membeli hadiah 

yang akan 

dimasukkan ke 

dalam kardus 

berbentuk balok 

dengan ukuran 14 

cm × 7 cm × 10 cm. 

Ia memiliki kertas 

kado berukuran 50 

cm × 25 cm.  

a. Gambarlah 

kardus tersebut 

beserta 

ukurannya, 

kemudian 

tentukan luas 

kertas kado yang 

tersisa! 

b. Tentukan apakah 

kertas kado 

tersebut kurang 

atau lebih untuk 

membungkus 

kardus, serta 

tentukan berapa 

kurang atau 

lebihnya!  

 

Diketahui: 

Panjang kardus (p) = 15 cm 

Lebar kardus (l) = 7 cm 

Tinggi kardus (t) = 5 cm 

Ditanya: luas kertas kado untuk membungkus 

kardus? 

 

1,2 

Gambar kardus berbentuk balok 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Untuk mengetahui luas kertas kado maka kita 

dapat menggunakan rumus luas permukaan balok 

yaitu 

525   

5715   





 tlpL

 

2, 4 

Jadi luas kertas kado yang digunakan untuk 

,embungkus kardus tersebut adalah 525cm2 

 

5 

2. Gery mempunyai 

sebuah kotak kayu 

berbentuk balok. 

Tinggi kotak tersebut 

3

4
 dari lebarnya, 

Diketahui: 

Tinggi (t) = 
3

4
l (lebar) 

Panjang (p) = 
3

2
 l (lebar) 

Luas (L) = 348 cm2 

1, 2 
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sedangkan 

panjangnya 
3

2
 dari 

lebarnya. Gambarlah 

kotak kayu tersebut! 

Jika luas 

permukaannya 348 

cm2 maka tentukan 

panjang, lebar, dan 

tinggi kotak kayu 

tersebut! 

Ditanya: berapa tinggi (t), panjang (p) dan 

lebarnya (l)? 

Gambar kotak kayu 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian dan konsep rumus  yang akan 

digunakan, yaitu: 

1. Menggunakan konsep luas permukaan balok 

untuk menemukan panjang, lebar dan tinggi 

balok  ltptplL  2  

2. Menentukan lebar balok 

3. Menentukan tinggi dan panjang balok dengan 

mensubstitusikan lebar balok yang telah 

dicari 

Langkah 1-3 merupakan proses evaluasi 

konsep  

 

Perhitungan : 

4. Mensubstitusikan informasi yang diketahui 

dengan rumus di atas untuk mengetahui lebar 

 

6

9

26
174

9

1286
174

3

4

9

8

3

2

2

348

3

4

3

4

3

2

3

2
2348

2

2

2

222






















l

l

l

lll

llllll

ltptplL

 

2, 4 
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Mencari tinggi dan panjang balok dengan 

mensubstitusikan nilai l 

4

6
3

2

3

2





 lp

            

8

6
3

4

3

4





 lt

 

Jadi panjang balok 4 cm, lebar balok 6 cm dan 

tinggi balok 8 cm 

5 

3. Sebuah kotak jarum 

berbentuk kubus 

dengan panjang 

rusuknya 5 cm. Jika 

Rosi ingin membuat 

kotak jarum sendiri 

menggunakan mika, 

maka berapa mika 

minimal yang 

digunakan untuk 

membuat kotak 

tersebut? Gambarlah 

bangun ruang yang 

sesuai dengan kotak 

jarum tersebut! 

Diketahui: 

Rusuk (r) = 5 cm  

Ditanya: berapakah mika yang dibutuhkan? 

1, 2 

Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian dan konsep rumus  yang akan 

digunakan, yaitu: 

1. Menentukan luas permukaan kotak jarum (L) 

menggunakan luas permukaan kubus  
3sL   

Langkah 1 merupakan proses evaluasi konsep  

 

Perhitungan : 

2. Mencari luas permukaan kotak jarum 

150   

56   

6

2

2





 sL

 

2, 4 

Gambar bangun ruang sisi datar yang sesuai 

adalah kubus 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Jadi luas mika yang digunakan untuk membuat 

kotak jarum adalah 150 cm3 

5 
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Lampiran 17.4 

KUIS 

Alika mempunyai beberapa kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuk 12 cm. 

Ia ingin menutupi permukaan kardus-kardus tersebut dengan kertas penghias. 

Gambarkan kardus tersebut! Jika ia memiliki 6 lembar kertas penghias yang 

masing-masing berukuran panjang 50 cm dan lebarnya 35 cm, maka berapa banyak 

kardus yang permukaannya bisa ditutupi kertas penghias tersebut? 

No Soal Penyelesaian 
IDK 

KKM (*) 

1. Alika mempunyai 

beberapa kardus 

berbentuk kubus 

dengan panjang rusuk 

12 cm. Ia ingin 

menutupi permukaan 

kardus-kardus tersebut 

dengan kertas 

penghias. Gambarkan 

kardus tersebut! Jika 

ia memiliki 6 lembar 

kertas penghias yang 

masing-masing 

berukuran , maka 

berapa banyak kardus 

yang permukaannya 

bisa ditutupi kertas 

penghias tersebut? 

Diketahui:  

Rusuk (s) = 12 cm 

Banyak kertas penghias (n) = 6 

Ditanya: berapabanyak kardus yang 

permukaannya dapat ditutupi kertas? 

 

1, 2 

Gambar kardus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Menghitung luas permukaan kardus (L1) dengan 

menggunakan konsep luas permukaan kubus 

864     

12126     

61





 ssL

 

Menghitung luas kertas penghias (L2) 

1750     

3550     

222





 lpL
 

Menghitung luas 6 lembar kertas ppenghias (L3) 

10500     

61750     

623





 LL
 

Menentukan banyak kardus yang akan di lapisi 

permukaannya (k) 

2, 4 
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12

15,12

864

10500

1

3








L

L
k

 

Jadi banyak kardus yang dapat ditutupi dengan 

kertas penghias ada 12 buah  
5 
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Lampiran 18 

 

PENGGALAN SILABUS 3 
Sekolah  : SMP 1 Jekulo 

Kelas  : VIII 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Semester  : 2 (Dua) 

 

Standar Kompetensi : GEOMETRI DAN PENGUKURAN 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Pembentukan 

Karakter Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 

5.3 

Menghitung 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, balok, 

prisma, dan 

limas 

Kubus 

dan 

balok 

A. Kegiatan Awal 

(Pendahuluan) 

1. Guru datang tepat waktu. 

2. Siswa mengawali pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

dan doa. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

siswa. 

4. Siswa menjawab pertanyaan 

guru terkait kesiapannya dalam 

mengikuti pembelajaran. 

3. Menemu

kan 

rumus 

luas 

permuka

an kubus 

dan 

balok. 

4. Menghit

ung luas 

permuka

an kubus 

- - - 2 × 40 

menit 

1. Buku 

Mate

matik

a 

Kelas 

VIII 

Enda

h 

Budi 

Rahaj

u, 

dkk. 

Religius, 

disiplin, 

kreatif, 

komunikatif, 

demokratis, 

tanggungjawab

, menghargai 

prestasi. 
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5. Guru menuliskan judul materi 

pembelajaran di papan tulis. 

6. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

7. Guru mengulang materi 

prasarat. 

B. Kegiatan Inti 

1. Guru mengelompokkan siswa 

dalam beberapa kelompok. 

2. Guru membagikan LKS 3. 

3. Guru mengarahkan siswa untuk 

memperhatikan petunjuk 

pengerjaan dan waktu 

pengerjaan. 

4. Guru mendemonstrasikan alat 

peraga. 

Fase 1: identifikasi masalah 

5. Setiap kelompok 

mendiskusikan permasalahan 

pada LKS 3.  

Fase 2: merencanakan mencari 

informasi 

6. Guru mempersilahkan siswa 

menggunakan materi apersepsi 

dan sumber belajar lain seperti 

buku paket dalam 

menyelesaikan permasalahan 

pada LKS 3 

dan 

balok 

serta 

menyele

saikan 

masalah 

sehari-

hari 

yang 

berkaita

n dengan 

kubus 

dan 

balok. 

 

(2008

) 

halam

a n 

194 -

196. 

2. Buku 

Mate

m 

atika 

Erlan

gga 

Kelas 

VIII 

Kurni

awan 

(2008

) 

Hala

man 

117 - 

218. 

3. Intern

et 



 328 
 

 
 

Fase 3: mengumpulkan 

informasi 

7. Siswa memilah informasi yang 

digunakan. 

8. Siswa  menuliskan informasi 

yang diperoleh. 

Fase 4: menggunakan informasi 

9. Siswa menggunakan informasi 

yang telah diperolehnya. 

10. Siswa bersama-sama dalam 

kelompok menyelesaikan 

permasalahan. 

11. Guru sebagai fasilitator 

berkeliling mengawasi 

jalannya diskusi kelompok. 

Fase 5: mensintesis informasi 

12. Guru meminta tiap kelompok 

untuk menuliskan penyelesaian 

dalam lembar jawab yang 

disediakan. 

13. Guru meminta perwakilan 

kelompok menyajikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

14. Guru memberikan arahan atau 

bimbingan saat siswa 

melakukan presentasi. 

Fase 6: evaluasi 
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15. Guru bersama-sama siswa lain 

memberi apresiasi kepada 

siswa yang menyajikan hasil 

diskusi. 

16. Guru mempersilahkan 

kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi di 

depan. 

17. Guru memberikan evaluasi 

terhadap hasil diskusi siswa. 

18. Guru meminta siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari pada LKS 3. 

19. Guru dan siswa kembali 

melakukan kegiatan 9 - 14 pada 

kegiatan inti. 

C. Kegiatan Akhir (penutup) 

1. Siswa bersama-sama dengan 

guru menyampaikan simpulan 

materi. 

2. Guru memberikan apresiasi 

pada siswa. 

3. Guru dan siswa melakukan 

refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

4. Guru memberikan PR pada 

siswa. 
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5. Guru menyampaikan materi 

yang akan di pelajari pada 

pertemuan berikutnya.  

6. Guru meminta siswa untuk 

mempelajari materi yang telah 

disampaikan. 

7. Guru menutup pembelajaran 

dengan salam. 

8. Guru meninggalkan ruang 

kelas. 

 

Kudus,  April 2016 

Mengetahui, 

Guru Matematika          Peneliti  

 

 

 

Amin Mustoha, S.Pd          Yolanda Astrid Anintya 

NIP 19680311 199103 1 010         NIM 4101412058 
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Lampiran 19 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

(pertemuan ke-3) 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 2 × 40 menit

A. Standar Kompetensi 

5. memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

 

C. Indikator  

1. Menentukan rumus volum kubus dan balok. 

2. Menghitung volum kubus dan balok serta memecahkan masalah sehari-

hari yang berkaitan dengan volume kubus dan balok. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan model pembelajaran resource based learning pada materi kubus dan 

balok diharapkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran serta dapat: 

1. menentukan rumus volume kubus dan balok; 

2. menghitung volume kubus dan balok serta dapat menyelesaikan 

permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan volume kubus dan balok. 

 

E. Karakter yang diterapkan dalam Pembelajaran 

1. Religius 

2. Disiplin 

3. Tanggungjawab 

4. Menghargai prestasi 

 

F. Materi Pembelajaran 

Volume kubus dan balok (Lampiran 19.1) 

 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran: Resource Based Learning dengan fase: 

mengidentifikasi masalah, merencanakan mencari informasi, 

mengumpulkan informasi, mensintesis informasi, dan evaluasi. 
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2. Metode Pembelajaran: tanya jawab dan diskusi kelompok. 

H. Alat dan Media Pembelajaran 

Alat: 

1. Papan tulis 

2. Spidol 

3. penggaris 

Media: 

1. LKS 3 

2. Alat Peraga Volume Kubus dan Balok 

 

I. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Karakter Waktu 

Kegiatan Awal (Pendahuluan) 

1. Guru datang tepat waktu untuk melatih 

kedisiplinan siswa dan membuka pembelajaran 

dengan salam kepada siswa. 

2. Siswa mengawali pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan doa untuk menumbuhkan 

karakter religius siswa. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dan melatih 

kedisiplinan siswa dengan memeriksa kehadiran 

siswa. 

4. Guru menyampaikan dan menuliskan materi 

pembelajaran tentang “Volume kubus dan balok” 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu 

agar siswa dapat menemukan rumus volume kubus 

dan balok serta diharapkan siswa dapat 

menggunakannya dalam menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari. 

6. Guru menyampaikan materi prasarat yang telah 

dipelajari sebelumnya melalui metode tanya jawab 

kepada siswa. Yaitu dengan: 

a. guru miminta dua orang siswa untuk 

menggambarkan bangun kubus dan balok di 

papan tulis; 

b. siswa menyebutkan sifat-sifat kubus dan 

balok; 

c. siswa menyebutkan rumus luas persegi dan 

persegi panjang. (Menanya) 

7. Guru menyajikan permasalahan  pada LKS 3 

kegiatan 1 sebagai permasalahan yang akan 

didiskusikan siswa. 

 

Disiplin 

 

 

Religius 

 

 

Disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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Kegiatan Inti 

8. Guru mengelompokkan siswa dalam beberapa 

kelompok yang heterogen, dimana setiap 

kelompok terdiri dari 4 orang. 

9. Guru membagikan LKS 3 pada masing-masing 

kelompok. 

10. Sebelum mengerjakan LKS 3 terlebih dahulu guru 

meminta siswa untuk memperhatikan petunjuk 

pengerjaan LKS 3 terutama waktu dalam 

mengerjakan permasalahan yang ada pada LKS 3. 

11. Guru mendemonstrasikan alat peraga kubus dan 

meminta siswa memperhatikan permasalahan 1 

yang berkaitan dengan volume kubus. (Eksplorasi) 

12. Guru meminta siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada pada kegiatan 1. 

Fase 1: identifikasi masalah 

13. Setiap kelompok mendiskusikan permasalahan 

pada LKS 3 kegiatan 1 untuk menemukan rumus 

volum kubus dan balok, kegiatan 2 untuk 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume kubus dan balok secara 

komunikatif, demokratis dengan saling membantu, 

menyampaikan, dan menghargai pendapat sesama 

teman sebagai tanggungjawab bersama. 

(Mengamati, Elaborasi) 

Fase 2: merencanakan mencari informasi 

14. Guru mempersilahkan siswa untuk menggunakan 

materi apersepsi yang telah dilaksanakan pada 

kegiatan pendahuluan sebagai sumber dalam 

menyelesaikan permasalahan pada LKS 3. 

15. Guru juga mempersilahkan siswa untuk 

menggunakan sumber belajar lain dalam 

menyelesaikan permasalahan diatas seperti 

memanfaatkan adanya internet atau buku-buku 

lain. 

Fase 3: mengumpulkan informasi 

16. Siswa (dalam berkelompok) memilah informasi 

pada kegiatan apersepsi dan dari sumber belajar 

yang ada tentang informasi yang akan mereka 

gunakan dalam menyelesaikan permasalahan 

dalam LKS 3. (Mengumpulkan informasi) 

17. Siswa  menuliskan informasi yang telah diketahui 

dari permasalahan yang akan didiskusikan dan 

menuliskan informasi yang diperoleh untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

komunikatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggungjawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 menit 
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Fase 4: menggunakan informasi 

18. Siswa bersama-sama dalam kelompok berdiskusi 

untuk  menggunakan informasi yang diperoleh dari 

apersepsi pada kegiatan awal untuk menyelesaikan 

permasalahan, dengan cara menghubungkan 

informasi yang didapat pada soal dengan informasi 

yang didapat pada kegiatan apersepsi dan buku-

buku penunjang. (Mengasosiasi) 

19. Siswa bersama-sama dalam kelompok 

menyelesaikan permasalahan yang ada di LKS 3. 

20. Guru berkeliling untuk mengawasi jalannya 

diskusi kelompok dan sebagai fasilitator bagi 

siswa. 

Fase 5: mensintesis informasi 

21. Guru meminta tiap kelompok untuk menuliskan 

penyelesaian permasalahan pada lembar jawab 

LKS 3 yang telah disediakan secara sistematis, 

logis, dan memungkinkan untuk dapat dipahami 

oleh orang lain. 

22. Setiap kelompok menyajikan hasil diskusi pada 

LKS 3 yang telah disediakan sebagai 

tanggungjawab kelompoknya. 

23. Guru meminta dua orang perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di 

depan kelas dengan bergantian selama 5 menit 

secara komunikatif. (Mengkomunikasikan) 

24. Guru memberikan arahan atau bimbingan saat 

siswa melakukan presentasi tentang hasil 

diskusinya. 

Fase 6: evaluasi 

25. Guru bersama-sama siswa lain memberi apresiasi 

kepada siswa yang menyajikan hasil diskusi di 

depan kelas dengan tepuk tangan untuk melatih 

siswa dalam menghargai prestasi temannya. 

26. Guru mempersilahkan kelompok lain untuk 

menanggapi dan memberikan evaluasi hasil 

presentasi yang telah dilakukan oleh teman-

temannya di depan, hal ini dilakukan juga sebagai 

cara untuk melatih karakter komunikatif siswa. 

27. Setelah siswa lain memberikan evaluasi terhadap 

temannya guru juga memberikan evaluasi terhadap 

hasil diskusi para siswa. (Konfirmasi) 

28. Siswa menyelesaikan permasalahan sehari-hari 

yang ada pada kegiatan 2 secara berkelompok 

dengan disiplin selama 10 menit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghargai 

prestasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin  

 



 335 
 

 
 

29. Siswa mempresentasikan hasil diskusi masalah 

pada LKS 3 kegiatan 2 secara komunikatif, 

kemudian guru dan siswa kembali melakukan 

kegiatan 9 - 14 pada kegiatan inti 

 

 

 

 

C. Kegiatan Akhir (penutup) 

1. Siswa bersama-sama dengan guru menyampaikan 

simpulan materi mengenai luas permukaan kubus 

dan balok secara komunikatif. 

2. Kelompok siswa yang menurut guru terbaik dalam 

berdiskusi mendapatkan hadiah yang telah 

disiapkan oleh guru untuk menumbuhkan karakter 

siswa menghargai prestasi. 

3. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan secara 

komunikatif dengan menanyakan komentar siswa 

terkait kegiatan pembelajaran hari ini, dan 

menyampaikan karakter siswa yang perlu 

ditingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya. 

4. Guru memberikan PR kepada siswa dengan 

meminta siswa untuk mencari permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

volume kubus dan balok beserta penyelesaiannya. 

5. Guru memberitahukan bahwa pertemuan 

selanjutnya akan membahas tentang soal-soal 

dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan volume kubus dan balok. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan salam untuk 

menumbuhkan karakter religius siswa. 

7. Guru dengan disiplin meninggalkan ruang kelas 

sesuai jam pembelajaran berakhir. 

 

 

 

 

 

Menghargai 

prestasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggungjawab  

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

Disiplin  

10 menit 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

Jenis instrumen  : - 

Teknik : - 

Bentuk instrumen  : - 

Instrumen : - 

 

K. Sumber Belajar 

4. Buku Matematika BSE Kelas VIII Endah Budi Rahaju, dkk. (2008) halaman 

194 - 196. 

5. Buku Matematika Erlangga Kelas VIII Kurniawan (2008) halaman 117 -

118. 

6. Media LKS dan alat peraga berupa kardus berbentuk kubus dan balok. 
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Mengetahui, 

Guru Matematika     Peneliti  

 

 

 

Amin Mustoha, S.Pd     Yolanda Astrid Anintya 

NIP 19680311 199103 1 010    NIM 4101412058 
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Lampiran 19.1 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

Volume Kubus 

Misalkan, sebuah bak mandi yang berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,2 

m. Jika bak tersebut diisi penuh dengan air, berapakah volume air yang dapat 

ditampung? Untuk mencari solusi permasalahan ini, kamu hanya perlu menghitung 

volume bak mandi tersebut. Bagaimana mencari volume kubus? Untuk 

menjawabnya, coba kamu perhatikan gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. 

Kubus pada gambar 2.13 (a) merupakan kubus satuan. Untuk membuat kubus 

satuan pada gambar 2.13 (b) , diperlukan 2 × 2 × 2 = 8 kubus satuan, sedangkan 

untuk membuat kubus pada gambar 2.13 (c) , diperlukan 3 × 3 × 3 = 27 kubus 

satuan. Dengan demikian, volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara 

mengalikan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali.  

Sehingga volume kubus  = panjang rusuk × panjang rusuk × panjang rusuk  

= s × s × s 

Gambar 1 Kubus dengan ukuran berbeda 

(a)  (b)  (c) 



 338 
 

 
 

= s3 

Jadi, volume kubus dapat dinyatakan sebagai berikut 

 

 

 

Volume Balok 

Proses penurunan rumus balok memiliki cara yang sama seperti pada kubus. 

Caranya adalah dengan menentukan satu balok satuan yang dijadikan acuan untuk 

balok yang lain. Proses ini digambarkan pada gambar 2. Coba cermati dengan 

saksama. 

 

 

 

 

 

Gambar 2 menunjukkan pembentukan berbagai balok dari balok satuan. 

gambar 2 (a) adalah balok satuan. Untuk membuat balok seperti pada gambar 2 (b), 

diperlukan 2 × 1 × 2 = 4 balok satuan, sedangkan untuk membuat balok seperti pada 

gambar 2.20 (c) diperlukan 2 × 2 × 3 = 12 balok satuan. Hal ini menunjukan bahwa 

volume suatu balok diperoleh dengan cara mengalikan ukuran panjang, lebar, dan 

tinggi balok tersebut.  

Volume balok  = panjang × lebar × tinggi 

 = p× l× t 

Jadi volume balok dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

Volume kubus = s3  

 

Volume balok = p× l× t  

Gambar 2 Balok dengan ukuran berbeda  
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Lampiran 19.2 

LKS 3 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN 1:  menemukan rumus Volume kubus dan volume balok 

Volume Kubus 

No Model Kubus Satuan 
Banyak Kubus 

Satuan 

Volume 

Kubus 

1. 

 

. . . satuan . . . = . . . × . . . × . . . 
. . . satuan 

volume 

2. 

 

 

 

 

 

. . . satuan . . . = . . . × . . . × . . . 
. . . satuan 

volume 

3. 

 

. . . satuan . . . = . . . × . . . × . . . 
. . . satuan 

volume 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . . satuan . . . = . . . × . . . × . . . 
. . . satuan 

volume 

 

s 

Nama Kelompok: 

1.   ....................................... 

2.   ....................................... 

3.   ....................................... 

4.   ....................................... 

Petunjuk: Selesaikanlah permasalahan 

berikut dengan berdiskusi  

Waktu: Kegiatan 1 = 30 menit 

 Kegiatan 2 = 20 menit 
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Gambar kubus pertama disebut dengan kubus satuan, untuk membuat kubus ke-2 

dibutuhkan . . . kubus, diperoleh dari . . . × . . . × . . .. sedangkan untuk membuat 

kubus ke-3 dibutuhkan . . . kubus, diperoleh dari . . . × . . . × . . .. 

Dari uraian diatas diperoleh bahwa untuk menentukan volume/isi kubus dapat 

ditentukan dengan cara mengalikan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kubus sebanyak . . . 

kali. Jadi jika panjang rusuk kubus dilambangkan dengan s dan volume kubus 

dilambangkan dengan V, maka V = . . . × . . . × . . . 

Jadi volume kubus = . . . × . . . × . . . = . . . 

Volume Balok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubus satuan pada gambar 1 akan dimasukkan ke dalam balok pada gambar 2 yang 

berukuran 2 × 4 × 3. 

Berapa kubus satuan yang dibutuhkan untuk mengisi balok tersebut hingga penuh? 

Apakah kubus satuan yang mengisi balok hingga penuh merupakan volume balok? 

Untuk lebih jelas silahkan ikuti langkah-langkah berikut! 

No 
Model Balok 

Satuan 
Banyak Kubus 

Satuan 

Volume 

Balok 

1. 

 

 

 

 

 

. . . satuan . . . = . . . × . . . × . . . 
. . . satuan 

volume 

2 
2 

2 

Gambar 2 

Balok 
 

Gambar 1 

Kubus Satuan 
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2. 

 

 

 

 . . . satuan . . . = . . . × . . . × . . . 
. . . satuan 

volume 

3. 

 

. . . satuan . . . = . . . × . . . × . . . 
. . . satuan 

volume 

 

Banyak kubus satuan yang digunakan untuk mengisi penuh balok pertama adalah . 

. . . diperoleh dari . . . × . . . × . . .. sedangkan kubus satuan yang digunakan untuk 

mengisi penuh balok ke-2 adalah . . ., diperoleh dari . . . × . . . × . . .. dan kubus 

satuan yang digunakan untuk mengisi balok ke-3 adalah . . . , diperoleh dari . . . × . 

. . × . . .. 

Dari uraian diatas diperoleh bahwa untuk menentukan volume/isi kubus dapat 

ditentukan dengan cara mengalikan . . . . . . . . balok,  . . . . . . . balok, dan . . . . . . 

balok. Jadi jika panjang balok dilambangkan dengan p, lebar balok dinyatakan 

dengan l, tinggi balok dinyatakan dengan t, dan volume balok dilambangkan dengan 

V, maka V = . . . × . . . × . . . 

Jadi volume balok = . . . × . . . × . . . 

KEGIATAN 2 : menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume kubus dan balok 

1. Pak Amir akan membuat 2 kotak kayu berbentuk kubus. Panjang rusuk kotak 

kayu pertama 35 cm dan panjang rusuk kotak kayu ke dua yaitu 
7

3
rusuk kotak 

pertama. Gambarlah kedua kotak tersebut dan tentukan berapa volume ke-2 

kotak kayu tersebut! 

 

 

 

 

 

 

2 

2 
4 

3 

3 
2 

Diketahui: Panjang rusuk 1 (. . .)  = . . . cm 

Panjang rusuk 2 (. . .)     = . . .  panjang rusuk 1 

Ditanya:  ............................................................................................. ? 
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2. Sebuah bak mandi berukuran panjang 1 m, lebar 0,8 m dan tinggi 0,6 m. bak 

mandi tersebut memiliki ketebalan yaitu 5 cm. Gambarlah ilustrasi bak 

mandi tersebut dan tentukan berapa banyak air yang dapat ditampung oleh 

bak mandi tersebut? 

 

 

 

 

Jawab: 

Langkah-langkah pengerjaan: 

1. Konsep yang digunakan yaitu . . . . . 

2. Rumus yang digunakan . . . . .  

3. Mencari panjang rusuk ke-2 

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

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

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

4. Substitusikan informasi yang diketahui ke dalam rumus  

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Gambar bangun yang sesuai 

 

 

 

 

1. Kesimpulan  

Jadi volume kotak pertama adalah . . . . cm2 dan volume kotak ke-

2 adalah . . . . cm2 
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SIMPULAN 

 

1. Jika V merupakan volume kubus dengan panjang rusuk dilambangkan dengan 

s. Maka rumus volume kubus adalah ......... V  

2. Jika V merupakan volume balok dengan panjang dilambangkan dengan (p), 

lebar dilambangkan dengan (l), dan tinggi dilambangkan dengan (t), maka 

rumus volume balok adalah ......... V  

 

Diketahui: Panjang (. . .)  = . . . cm 

Lebar (. . .)     = . . . cm 

Tinggi (. . .)    = . . . cm 

Ditanya:  ............................................................................................ ? 

Jawab: 

Langkah-langkah pengerjaan: 

2. Konsep yang digunakan yaitu . . . . . 

3. Rumus yang digunakan . . . . .  

4. Substitusikan informasi yang diketahui ke dalam rumus  

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Gambar bangun yang sesuai 

 

 

 

 

 

6. Kesimpulan  

Jadi banyak air yang dapat ditampung dalam bak mandi tersebut 

adalah . . . . cm2 
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Lampiran 19.3 

KUNCI JAWABAN LKS 3 

KEGIATAN 1: menentukan rumus volume kubus dan balok 

No Model Kubus Satuan 
Banyak Kubus 

Satuan 

Volume 

Kubus 

1. 

 

1 satuan 1 = 1 × 1 × 1 
1 satuan 

volume 

2. 

 

 

 

 

 

8 satuan 8 = 2 × 2 × 2 
8 satuan 

volume 

3. 

 

27 satuan 27 = 3 × 3 × 3 
27 satuan 

volume 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

s3 satuan s3 = s × s × s 
s3 satuan 

volume 

 

Gambar kubus pertama disebut dengan kubus satuan, untuk membuat kubus ke-2 

dibutuhkan 8 kubus, diperoleh dari 2 × 2 × 2. sedangkan untuk membuat kubus ke-

3 dibutuhkan 27 kubus satuan, diperoleh dari 3 × 3 × 3 

Dari uraian diatas diperoleh bahwa untuk menentukan volume/isi kubus dapat 

ditentukan dengan cara mengalikan rusuk kubus sebanyak 3 kali. Jadi jika panjang 

rusuk kubus dilambangkan dengan s dan volume kubus dilambangkan dengan V, 

maka V = s × s × 

Jadi volume kubus = s × s × s = s3  

 

s 
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Volume Balok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubus satuan pada gambar 1 akan dimasukkan ke dalam balok pada gambar 2 yang 

berukuran 2 × 4 × 3. 

Berapa kubus satuan yang dibutuhkan untuk mengisi balok tersebut hingga penuh? 

Apakah kubus satuan yang mengisi balok hingga penuh merupakan volume balok? 

Untuk lebih jelas silahkan ikuti langkah-langkah berikut! 

No 
Model Balok 

Satuan 
Banyak Kubus 

Satuan 

Volume 

Balok 

1. 

 

 

 

 

 

8 satuan 8 = 2 × 2 × 2 
8 satuan 

volume 

2. 

 

 

 

 18 satuan 18 = 3 × 2 × 3 
18 satuan 

volume 

3 

3 
2 

2 
2 

2 
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3. 

 

16 satuan 16 = 4 × 2 × 2 
16  satuan 

volume 

 

Banyak kubus satuan yang digunakan untuk mengisi penuh balok pertama adalah . 

8 kubus satuan diperoleh dari 2 × 2 × 2. Sedangkan kubus satuan yang digunakan 

untuk mengisi penuh balok ke-2 adalah 18, diperoleh dari 3 × 2 × 3. dan kubus 

satuan yang digunakan untuk mengisi balok ke-3 adalah 16, diperoleh dari 2 × 2 × 

4. 

Dari uraian diatas diperoleh bahwa untuk menentukan volume/isi kubus dapat 

ditentukan dengan cara mengalikan panjang balok,  lebar balok, dan tinggi  balok. 

Jadi jika panjang balok dilambangkan dengan p, lebar balok dinyatakan dengan l, 

tinggi balok dinyatakan dengan t, dan volume balok dilambangkan dengan V, maka 

V = p × l × t 

Jadi volume balok V = p × l × t 

KEGIATAN 2 : menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume kubus dan balok 

N

o 
Soal Penyelesaian 

IDK 

KKM 

(*) 

1. Pak Amir akan 

membuat 2 kotak 

kayu berbentuk 

kubus. Panjang 

rusuk kotak kayu 

pertama 35 cm dan 

panjang rusuk 

kotak kayu ke dua 

yaitu 
7

3
rusuk 

kotak pertama. 

Gambarlah kedua 

kotak tersebut dan 

Diketahui: panjang rusuk 1 = 35 cm 

Panjang rusuk 2 = 
7

3
panjang rusuk 1 

Ditanya :  

1. Gambar kedua kotak tersebut ! 

2. volume kedua kotak tersebut ! 

 

1, 2 

Jawab: 

Langkah-langkah pengerjaan: 

1. Konsep yang digunakan yaitu volume 

kubus 

2. Rumus yang digunakan 
3sV   

3. Mencari panjang rusuk ke-2 

2, 4 

2 

2 
4 



 347 
 

 
 

tentukan berapa 

volume kedua 

kotak kayu 

tersebut! 

 
15    

35
7

3
    

7

3
12





 ss

 

4. Substitusikan informasi yang diketahui 

ke dalam rumus  

875.42   

35   3

3

11





 sV

         

375.3   

15   3

3

12





 sV

 

Gambar kedua bangun 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Simpulan: 

Jadi volume kotak pertama adalah 42.875 

cm2 dan panjang kotak ke-2 adalah 3.375 

cm2 

5 

2. Sebuah bak mandi 

berukuran panjang 

1 m, lebar 0,8 m 

dan tinggi 0,6 m. 

bak mandi tersebut 

memiliki ketebalan 

yaitu 5 cm. 

Gambarlah ilustrasi 

bak mandi tersebut 

dan tentukan 

berapa banyak air 

yang dapat 

ditampung oleh bak 

mandi tersebut? 

 

Diketahui: Panjang (p)  = 1 m = 100 cm  

Lebar (l)     = 0,8 m = 80 cm 

Tinggi (t)    = 0,6 m = 60 cm 

Tebal (Tb)  = 5 cm 

Ditanya:  

1. Gambar bangun yang sesuai? 

2. Banyak air yang dapat ditampung? 

1, 2 

Gambar bangun yang sesuai: 

 
 

3 

Jawab: 

Langkah-langkah pengerjaan: 

1. Konsep yang digunakan yaitu volume 

balok 

2. Rumus yang digunakan tlpV   

2, 4 

35 cm 15 cm 
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3. Mencari panjang, lebar dan tinggi 

bagian dalam bak mandi 

p = 100 – 5 = 95 cm 

l = 80 – 5  = 75 cm 

t = 60 – 5 = 55 cm 

4. Substitusikan informasi yang diketahui 

ke dalam rumus  

875.391

557595





 tlpV

 

  Simpulan: 

Jadi bak mandi tersebut dapat menampung 

air sebanyak 391.875 cm3 atau 391,875 ltr 

5 

 

IDK KKM (*):  

6. Kemampuan menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam 

ide-ide matematik. 

7. Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematik dan istilah-istilah matematik dalam menyajikan ide-ide 

matematik secara tertulis. 

8. Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematik, 

secara tertulis, dengan gambar.  

9. Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

10. Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan 

sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 

 

SIMPULAN 

 

1. Jika V merupakan volume kubus dengan panjang rusuk dilambangkan dengan 

s. Maka rumus volume kubus adalah 
3ssssV   

2. Jika V merupakan volume balok dengan panjang dilambangkan dengan (p), 

lebar dilambangkan dengan (l), dan tinggi dilambangkan dengan (t), maka 

rumus volume balok adalah tlpV   
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Lampiran 20 

 

PENGGALAN SILABUS 4 

 
Sekolah  : SMP 1 Jekulo 

Kelas  : VIII 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Semester  : 2 (Dua) 

 

Standar Kompetensi : GEOMETRI DAN PENGUKURAN 

5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Pembentukan 

Karakter Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 

5.3 

Menghitung 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, balok, 

prisma, dan 

limas 

Kubus 

dan 

balok 

A. Kegiatan Awal 

(Pendahuluan) 

1. Guru datang tepat waktu. 

2. Siswa mengawali 

pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan doa. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

kelas. 

4. Guru menyampaikan topik 

pembelajaran.  

5. Guru menanyakan PR yang 

telah diberikan dan meminta 

1. Mengh

itung 

volume 

kubus 

dan 

balok 

serta 

menyel

esaikan 

masala

h 

sehari-

Tertulis Uraian Sebuah  bak 

mandi 

berbentuk 

kubus dengan 

panjang rusuk 

1 m.  setiap 

satu menit 

pengisian bak 

mandi 

tersebut dapat 

menampung 

40 liter air,. 

2 × 40 

menit 

1. Buku 

Mate

matik

a 

Kelas 

VIII 

Enda

h 

Budi 

Rahaj

u, 

dkk. 

Religius, 

disiplin, 

kreatif, 

komunikatif, 

demokratis, 

tanggungjawab

, menghargai 

prestasi. 
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siswa untuk menuliskan 

pekerjaannya di depan kelas.  

6. Guru memotivasi siswa 

dengan menunjukkan gambar 

rubik berbentuk kubus dan 

gambar aquarium berbentuk 

balok. 

7. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

8. Guru menyampaikan materi 

prasyarat yang sudah dibahas. 

B. Kegiatan Inti 

1. Guru mengelompokkan siswa. 

2. Guru membagikan LKS 4. 

3. Guru memberikan arahan 

dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

Fase 1: identifikasi masalah 

4. Setiap kelompok 

mendiskusikan permasalahan 

pada LKS 4.  

Fase 2: merencanakan mencari 

informasi 

5. Guru mempersilahkan siswa 

menggunakan materi apersepsi 

dan sumber belajar lain seperti 

buku paket dalam 

hari 

yang 

berkait

an 

dengan 

kubus 

dan 

balok. 

 

Gambarlah 

bangun yang 

sesuai dengan 

bak mandi 

tersebut dan 

tentukan 

berapa menit  

waktu yang 

digunakan 

untuk 

mengisi 

penuh bak 

amndi 

tersebut? 

 

(2008

) 

halam

a n 

194 -

196. 

2. Buku 

Mate

m 

atika 

Erlan

gga 

Kelas 

VIII 

Kurni

awan 

(2008

) 

Hala

man 

117 - 

218. 

3. Intern

et 
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menyelesaikan permasalahan 

pada LKS 4. 

Fase 3: mengumpulkan 

informasi 

6. Siswa memilah informasi yang 

digunakan. 

7. Siswa  menuliskan informasi 

yang diperoleh. 

Fase 4: menggunakan informasi 

8. Siswa menggunakan informasi 

yang telah diperolehnya. 

9. Siswa bersama-sama dalam 

kelompok menyelesaikan 

permasalahan. 

10. Guru sebagai fasilitator 

berkeliling mengawasi 

jalannya diskusi kelompok. 

Fase 5: mensintesis informasi 

11. Guru meminta tiap kelompok 

untuk menuliskan penyelesaian 

dalam kertas yang disediakan. 

12. Guru meminta perwakilan 

kelompok menyajikan 

hasildiskusinya di depan kelas. 

13. Guru memberikan arahan atau 

bimbingan saat siswa 

melakukan presentasi. 

Fase 6: evaluasi 
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14. Guru bersama-sama siswa lain 

memberi apresiasi kepada 

siswa yang menyajikan hasil 

diskusi. 

15. Guru mempersilahkan 

kelompok lain untuk 

menanggapi hasil presentasi di 

depan. 

16. Guru memberikan evaluasi 

terhadap hasil diskusi siswa. 

17. Guru meminta siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari pada LKS. 

18. Guru dan siswa kembali 

melakukan kegiatan 9 - 14 pada 

kegiatan inti. 

19. Guru memberikan kuis. 

C. Kegiatan Akhir (penutup) 

1. Siswa bersama-sama dengan 

guru menyampaikan simpulan 

materi. 

2. Guru memberikan apresiasi 

pada siswa. 

3. Guru dan siswa melakukan 

refleksi kegiatan pembelajaran. 

4. Guru memberikan PR pada 

siswa. 
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5. Guru menyampaikan materi 

yang akan di pelajari pada 

pertemuan berikutnya.  

9. Guru meminta siswa untuk 

mempelajari materi yang 

telah disampaikan. 

10. Guru menutup 

pembelajaran dengan 

salam. 

11. Guru meninggalkan ruang 

kelas. 

 

Kudus,  April 2016 

Mengetahui, 

Guru Matematika          Peneliti  

 

 

 

Amin Mustoha, S.Pd          Yolanda Astrid Anintya 

NIP 19680311 199103 1 010         NIM 4101412058 
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Lampiran 21 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / 2 (dua) 

Alokasi Waktu : 2 × 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

5. memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

 

C. Indikator  

1. Menghitung volume kubus serta menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume kubus. 

2. Menghitung volume balok serta menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume balok. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan model pembelajaran resource based learning pada materi kubus dan 

balok diharapkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran serta dapat: 

1. menghitung volume kubus serta menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume kubus. 

2. menghitung volume balok serta menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume balok. 

 

E. Karakter yang diterapkan dalam Pembelajaran 

1. Religius 

2. Disiplin 

3. Tanggungjawab 

4. Menghargai Prestasi 

 

F. Materi Pembelajaran 

Volume kubus dan balok (Lampiran 21.1) 

 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran: Resource Based Learning dengan fase: 

mengidentifikasi masalah, merencanakan mencari informasi, 

mengumpulkan informasi, mensintesis informasi, dan evaluasi. 
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2. Metode Pembelajaran: tanya jawab dan diskusi kelompok. 

 

H. Alat dan Media Pembelajaran 

Alat: 

1. Papan tulis 

2. Spidol 

3. Penggaris 

 

Media: 

1. LKS 4 

 

I. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Karakter Waktu 

A. Kegiatan Awal (Pendahuluan) 

1. Guru datang tepat waktu untuk melatih 

kedisiplinan siswa dan membuka pembelajaran 

dengan salam kepada siswa. 

2. Siswa mengawali pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan doa untuk 

menumbuhkan karakter religius siswa. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dan melatih 

kedisiplinan siswa dengan memeriksa kehadiran 

siswa. 

4. Siswa menjawab pertanyaan guru terkait 

kesiapannya dalam mengikuti pembelajaran. 

5. Siswa memperhatikan guru menyampaikan topik 

pembelajaran. “pembelajaran kita hari ini adalah 

menyelesaikan soal-soal  yang berkaitan dengan 

volume kubus dan balok” 

6. Sebelum melanjutkan pembelajaran guru 

menanyakan PR yang telah diberikan pada 

pertemuan sebelumnya dan meminta siswa untuk 

menuliskan pekerjaannya di depan kelas dan 

kemudian mempresentasikannya. 

7. Guru melanjutkan pembelajaran dengan 

menunjukkan gambar rubik berbentuk kubus dan 

gambar aquarium berbentuk balok dan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait benda 

tersebut sehingga memotivasi agar siswa 

bereksplorasi terkait masalah kontekstual 

mengenai luas permukaan dan volume kubus dan 

balok melalui metode tanya jawab. 

8. Siswa memperhatikan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dicapai siswa 

dalam pembelajaran hari ini. “Tujuan dari 

pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat 

 

 

Disiplin 

 

 

Religius 

 

 

Disiplin 

 

 

\ 

  

10 menit 
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melatih kemampuan komunikasi matematis dalam 

menyelesaikan  masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan luas permukaan dan volume 

kubus dan balok”  
9. Guru menyampaikan materi prasyarat yang sudah 

dibahas sebelumnya secara komunikatif melalui 

metode tanya jawab kepada siswa. Penyampaian 

materi prasyarat yang dimaksud yaitu siswa 

menyebutkan rumus luas permukaan dan volume 

kubus dan balok. (Menanya) 

Kegiatan Inti 

23. Guru mengelompokkan siswa, setiap 

kelompok tersiri dari 4 siswa yang heterogen. 

24. Guru membagikan LKS 4 yang dibantu salah 

satu siswa. 

25. Guru mengarahkan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

meminta tiap kelompok untuk memperhatikan 

petunjuk pengerjaan dan lama waktu pengerjaan. 

Fase 1: identifikasi masalah 

26. Setiap kelompok mendiskusikan 

permasalahan pada LKS kegiatan inti utuk 

menyelesaikan permasalahan tentang luas 

permukaan dan volume kubus dan balok secara 

demokratis dengan saling membantu, 

menyampaikan, dan menghargai pendapat sesama 

teman sebagai tanggungjawab bersama. 

(Menanya, Eksplorasi dan Elaborasi) 

Fase 2: merencanakan mencari informasi 

27. Guru mempersilahkan siswa untuk 

menggunakan materi apersepsi yang telah 

dilaksanakan pada kegiatan pendahuluan dan 

mempersilahkan siswa menggunakan sumber 

belajar lain seperti buku-buku paket pelajaran atau 

internet sebagai sumber dalam menyelesaikan 

permasalahan pada LKS kegiatan 1. 

Fase 3: mengumpulkan informasi 

28. Siswa (dalam kelompok) memilah informasi 

pada kegiatan apersepsi dan sumber belajar lain 

tentang informasi yang akan mereka gunakan 

dalam menyelesaikan permasalahan dalam LKS. 

29. Siswa  menuliskan informasi yang telah 

diketahui dari permasalahan yang akan 

didiskusikan dan menuliskan informasi yang 

diperoleh untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. (Mengumpulkan Informasi) 

Fase 4: menggunakan informasi 

 

 

 

 

 

 

Tanggungjawab 
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30. Siswa bersama-sama dalam kelompok, 

berdiskusi untuk  menggunakan informasi yang 

diperoleh dari apersepsi pada kegiatan awal untuk 

menyelesaikan permasalahan, dengan cara 

menghubungkan informasi yang didapat pada soal 

dengan informasi yang didapat pada kegiatan 

apersepsi dan sumber belajar yang dimilikinya. 

(Mengolah Informasi) 
31. Siswa bersama-sama dalam kelompok 

menyelesaikan permasalahan. 

32. Guru berkeliling untuk mengawasi jalannya 

diskusi kelompok dan sebagai fasilitator. 

Fase 5: mensintesis informasi 

33. Guru meminta tiap kelompok untuk 

menuliskan hasil diskusinya pada lembar jawab 

LKS 4 secara sistematis, logis, dan memungkinkan 

untuk dapat dipahami oleh orang lain. 

34. Guru meminta dua orang perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

di depan kelas dengan bergantian selama 5 menit 

secara komunikatif. (Mengkomunikasikan) 

35. Guru memberikan arahan atau bimbingan saat 

siswa melakukan presentasi tentang hasil 

diskusinya. 

Fase 6: evaluasi 

36. Guru bersama-sama siswa lain memberi apresiasi 

kepada siswa yang menyajikan hasil diskusi di 

depan kelas untuk melatih siswa dalam 

menghargai prestasi temannya. 

37. Guru mempersilahkan kelompok lain untuk 

menanggapi dan memberikan evaluasi hasil 

presentasi yang telah dilakukan oleh teman-

temannya di depan. 

38. Setelah siswa lain memberikan evaluasi terhadap 

temannya guru juga memberikan evaluasi 

terhadap hasil diskusi para siswa. (Konfirmasi). 

39. Guru meminta siswa untuk kembali ke tempat 

duduknya semula dan meminta siswa 

mengeluarkan kertas dan memberikan kuis 

selama 10 menit.  

 

Tanggungjawab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggungjawab 

 

 

 

 

 

 

Menghargai 

prestasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kegiatan Akhir (penutup) 

9. Siswa bersama-sama dengan guru menyampaikan 

simpulan materi mengenai luas permukaan kubus 

dan balok secara komunikatif. 

10. Kelompok siswa yang menurut guru terbaik dalam 

berdiskusi mendapatkan hadiah yang telah 

disiapkan oleh guru untuk menumbuhkan karakter 

siswa menghargai prestasi. 

 

 

 

 

Menghargai 

prestasi 
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11. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan secara 

komunikatif dengan menanyakan komentar siswa 

terkait kegiatan pembelajaran hari ini, dan 

menyampaikan karakter siswa yang perlu 

ditingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya. 

12. Siswa diberi waktu untuk menuliskan 

permasalahan pada LKS kegiatan 3 sebagai tugas 

rumah yang dikerjakan di buku tulis dengan 

tanggungjawab secara individu untuk dibahas 

dipertemuan selanjutnya. 

13. Ketua kelompok mengumpulkan kembali LKS 

pada guru. 

14. Guru menyampaikan materi yang akan di pelajari 

pada pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

untuk mempelajarinya. “pertemuan berikutnya 

adalah ulangan harian tentang luas permukaan 

dan volume kubus dan balok”. 

15. Guru menutup pembelajaran dengan salam untuk 

menumbuhkan karakter religius siswa. 

16. Guru dengan disiplin meninggalkan ruang kelas 

sesuai jam pembelajaran berakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggungjawab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

Disiplin 

 

3. Penilaian Hasil Belajar 

Jenis instrumen  : tes 

Teknik : tes tertulis 

Bentuk instrumen  : tes uraian 

Instrumen : terlampir 

 

4. Sumber Belajar 

7. Buku Matematika BSE Kelas VIII Endah Budi Rahaju, dkk. (2008) halaman 

194 - 196. 

8. Buku Matematika Erlangga Kelas VIII Kurniawan (2008) halaman 117 -

118. 

9. Media LKS dan alat peraga berupa kardus berbentuk kubus dan balok. 

 

Mengetahui, 

Guru Matematika     Peneliti  

 

 

 

Amin Mustoha, S.Pd     Yolanda Astrid Anintya 

NIP 19680311 199103 1 010    NIM 4101412058 
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Lampiran 21.1 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

Volume Kubus 

Misalkan, sebuah bak mandi yang berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,2 

m. Jika bak tersebut diisi penuh dengan air, berapakah volume air yang dapat 

ditampung? Untuk mencari solusi permasalahan ini, kamu hanya perlu menghitung 

volume bak mandi tersebut. Bagaimana mencari volume kubus? Untuk 

menjawabnya, coba kamu perhatikan gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. Kubus 

pada gambar 3 (a) merupakan kubus satuan. Untuk membuat kubus satuan pada 

gambar 3 (b), diperlukan 2 × 2 × 2 = 8 kubus satuan, sedangkan untuk membuat 

kubus pada gambar 3 (c), diperlukan 3 × 3 × 3 = 27 kubus satuan. Dengan demikian, 

volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara mengalikan panjang 

rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali.  

Sehingga volume kubus  = panjang rusuk × panjang rusuk × panjang rusuk  

= s × s × s 

= s3 

Gambar 3 Kubus dengan ukuran berbeda 

(a)  (b)  (c) 
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Jadi, volume kubus dapat dinyatakan sebagai berikut. 

dengan s merupakan panjang rusuk kubus. 

 

Luas Permukaan Balok 

Cara menghitung luas permukaan balok sama dengan cara menghitung luas 

permukaan kubus, yaitu dengan menghitung semua luas jaring-jaringnya.  Coba 

kamu perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Misalkan, rusuk-rusuk pada balok diberi nama p (panjang), l (lebar), dan t 

(tinggi) seperti pada gambar .Dengan demikian, luas permukaan balok tersebut 

adalah sebagai berikut. 

luas permukaan balok = luas persegipanjang 1 + luas persegipanjang 2 +  

 luas persegipanjang 3 + luas persegipanjang 4 + 

 luas persegipanjang 5 + luas persegipanjang 6 

 = (p × l) + (p × t) + (l × t) + (p × l) + (l × t) + (p × t) 

 = (p × l) + (p × l) + (l × t) + (l × t) + (p × t) + (p × t) 

 = 2 (p × l) + 2(l × t) + 2(p × t) 

 = 2 ((p × l) + (l× t) + (p × t) 

 = 2 (pl+ lt + pt) 

Gambar 2.23 Balok 
Gambar 2.24 

Jaring-jaring Balok 

Volume kubus = s3  
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 Jadi, luas permukaan balok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.  

 

Volume balok 

Proses penurunan rumus balok memiliki cara yang sama seperti pada kubus. 

Caranya adalah dengan menentukan satu balok satuan yang dijadikan acuan untuk 

balok yang lain. Proses ini digambarkan pada gambar 2.25. Coba cermati dengan 

saksama. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 menunjukkan pembentukan berbagai balok dari balok satuan. 

gambar 2.6 (a) adalah balok satuan. Untuk membuat balok seperti pada gambar 2.6 

(b) , diperlukan 2 × 1 × 2 = 4 balok satuan, sedangkan untuk membuat balok seperti 

pada gambar 2.6 (c) diperlukan 2 × 2 × 3 = 12 balok satuan. Hal ini menunjukan 

bahwa volume suatu balok diperoleh dengan cara mengalikan ukuran panjang, 

lebar, dan tinggi balok tersebut.  

Volume balok  = panjang × lebar × tinggi 

 = p× l× t 

Jadi volume balok dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 

Luas permukaan balok = 2(pl + lt + pt) 

 

Volume balok = p× l× t  

Gambar 2.6 Balok dengan ukuran berbeda  
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Lampiran 21.2 

LKS 4 

Volume Kubus dan Balok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alokasi waktu  : 40 menit 

Petunjuk   : Jawablah semua pertanyaan berikut 

pada Lembar Kerja Peserta didik 

(LKS) dengan cara berdiskusi dan 

menggunakan sumber belajar yang 

ada. 

1. Dalam pabrik tahu terdapat bak berbentuk balok berisi cairan sari 

kedelai mempunyai panjang 4 m lebar 2 m dan kedalamanya 1 m. 

Berapa liter sari kedelai tersebut jika bak tersebut terisi penuh?  

 

Diketahui: 

Panjang (. . .) = . . . m 

Lebar (. . .) = . . . m 

Tinggi (. . .) = . . . m 

Ditanya:  ...............................................................................................................................  

 Penyelesaian: 

Gambar bangun yang sesuai 

 

 

 

Untuk mengetahui banyak sari kedelai menggunakan rumus volume balok 

 

Penyelesaian! 

Nama Kelompok: 

5.   ....................................... 

6.   ....................................... 

7.   ....................................... 

8.   ....................................... 



 363 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diketahui: 

Panjang (. . .)  = . . . m 

Lebar (. . .) = . . . m 

Tinggi (. . .)  = . . . m 

Ditanya:  ...............................................................................................................................  

penyelesaian: 

1. Mencari volume kubus 

 

2. Mencari banyak air yang tumpah 

             

3. Mencari banyak air yang tersisa 

 

Jadi banyak air yang tersisa adalah . . . . . .  m3= . . . . .  ltr 

Penyelesaian! 

Gambar bangun yang sesuai 

2. Bak mandi berbentuk kubus memiliki ukuran rusuk bagian 

dalam 1,2 m. Jika  bagian telah digunakan, berapa liter air di 

bak mandi sekarang? Gambarlah bangun ruang yang sesuai 

 

 

Jadi banyak sari kedelai yang dapat ditampung dalam bak tersebut adalah . . .  ltr 

Penyelesaian! 
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3. Bu Sinta mendapat pesanan kue ulang tahun yang berbentuk balok 

dengan ukuran panjang 20 cm lebar 20 cm dan tinggi kue 10 cm. 

a. Gambarlah bangun yang sesuai dengan kue tersebut beserta 

ukurannya! 

b.  Jika untuk membuat kue berukuran 15 cm × 15 cm × 7 cm 

membutuhkan adonan 1,5 kg, maka berapakah adonan yang 

digunakan untuk membuat kue tersebut? 

c.  

 

Diketahui: 

Panjang kue 1 (....) = .... cm 

Lebar kue 1 (....) = .... cm 

Tinggi kue 1 (....) = .... cm 

Panjang kue 2 (....) = .... cm 

Lebar kue 2 (....) = ....  cm 

Tinggi kue 2 (....) = ....  cm 

Banyak adonan kue 2 = .... kg 

Ditanya: .....................................................................................................................  

Penyelesaian: 

1. Menentukan volume kue 1 dengan menggunakan volume balok (V1) 

 

2. Menentukan volume kue 2 dengan menggunakan volum balok (V2) 

 

3. Menentukan banyak adonan untuk kue 1 (h) 

 

Jadi banyaknya adonan untuk membuat kue 1 adalah . . . . kg 

Penyelesaian! 
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4. Volume kubus 

V = . . . 

5. Volume balok 

V = . . . 

SIMPULAN 
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Lampiran 21.3 

Kunci jawaban LKS 

 

No Soal Penyelesaian 
IDK 

KKM (*) 

1. Dalam pabrik tahu 

terdapat bak berbentuk 

balok berisi cairan sari 

kedelai mempunyai 

panjang 4 m lebar 2 m 

dan kedalamanya 1 m. 

Berapa liter sari 

kedelai tersebut jika 

bak tersebut terisi 

penuh? Kemudian 

gambarlah bak 

tersebut!  

 

Diketahui: 

Panjang (p) = 4 m 

Lebar (l) = 2 m 

Tinggi (t) = 1 m 

Ditanya: Berapa liter sari kedelai tersebut jika bak 

tersebut terisi penuh dan gambarlah bak tersebut? 

1,2 

Gambar bak berbentuk balok 

 

 

 

 

 

 

3 

Untuk mengetahui banyak sari kedelai 

menggunakan rumus volume balok 

8   

124   





 tlpV

 

ltr 800   

 8 3



 mV
 

 

2, 4 

Jadi banyak sari kedelai yang dapat ditampung 

dalam bak tersebut adalah 800 ltr 

5 

2. Bak mandi 

berbentuk kubus 

memiliki ukuran 

rusuk bagian dalam 

1,2 m. Jika 
4

1
 

bagian telah 

digunakan, berapa 

liter air di bak mandi 

sekarang? 

Gambarlah bangun 

ruang yang sesuai 

dengan bak mandi 

tersebut! 

 

Diketahui: 

Rusuk (s) = 1,2 m 

Volume bak mandi (v) 

Banyak air yang digunakan mandi (n) =  v
2

1
 

Ditanya: banyaknya sisa air dalam bak mandi? 

Gambar bangun yang sesuai dengan bak mandi? 

1, 2 

Gambar bangun ruang sisi datar yang sesuai 

dengan bak mandi berbentuk kubus 

 

3 

1 cm 

2 cm 

4 m 

1,2 m 
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Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian dan konsep rumus  yang akan 

digunakan, yaitu: 

5. Menggunakan konsep volume kubus untuk 

menentukan banyaknya air dalam bak mandi  
3sV   

6. Menentukan banyak air yang digunakan (n) 

Vn
4

1
  

7. Menentukanbanyak air yang tersisa (h) 

nVh   

Langkah 1-3 merupakan proses evaluasi 

konsep  

 

Perhitungan : 

8. Mencari volume kubus 

728,1   

2,1   3

3





 sV

 

9. Mencari banyak air yang tumpah 

432,0   

728,1
4

1
   

4

1





 Vn

             

10. Mencari banyak air yang tersisa 

296,1   

432,0728,1



h
 

2, 4 

Jadi banyak air yang tersisa adalah 1,296 

m3=129,6 ltr 

5 

3. Bu Sinta mendapat 

pesanan kue ulang 

tahun yang 

berbentuk balok 

dengan ukuran 

panjang 20 cm lebar 

20 cm dan tinggi 

kue 10 cm. 

e. Gambarlah 

bangun yang 

sesuai dengan 

kue tersebut 

Siswa menjelaskan situasi secara tertulis yaitu 

siswa menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari permasalahan dengan 

menggunakan simbol-simbol matematik, yaitu 

Diketahui: 

Panjang kue 1 (p1) = 20 cm 

Lebar kue 1 (l1) = 20 cm 

Tinggi kue 1 (t1) = 10 cm 

Panjang kue 2 (p2) = 15 cm 

Lebar kue 2 (l2) = 15 cm 

Tinggi kue 2 (t2) = 7 cm 

Banyak adonan kue 2 = 1,5 kg 

Ditanya: 

1, 2 
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beserta 

ukurannya! 

f.  Jika untuk 

membuat kue 

berukuran 15 

cm × 15 cm × 7 

cm 

membutuhkan 

adonan 1,5 kg, 

maka berapakah 

adonan yang 

digunakan 

untuk membuat 

kue tersebut? 

 

Bagaimana gambar bangun yang sesuai dengan 

kue 1? 

Berapa banyak  adonan yang dibutuhkan untuk 

membuat kue 1? 

Siswa dapat menggambarkan bentuk benda 

logam dengan menyertakan ukuran yang sesuai. 

 

3 

Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian dan konsep rumus  yang akan 

digunakan, yaitu: 

5. Menentukan volume kue 1 dengan 

menggunakan volume balok (V1) 

1111 tlpV   

6. Menentukan volume kue 2 dengan 

menggunakan volum balok (V2) 

2222 tlpV   

7. Menentukan banyak adonan untuk kue 1 (h) 

n
V

V

nh





2

1  

2 kue volume

1 kue volume

 

Langkah 1-3 merupakan proses evaluasi 

konsep dan penulisan rumus 

 

8. Perhitungan: 

000.4    

102020    

1111





 tlpV

 

500    

51010    

2222





 tlpV

 

2, 4 

10 cm 

20 cm 

20 cm 
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6

4

3
8

4

3

500

000.4
   

 
2

1







 n
V

V
h

 

Jadi banyaknya adonan untuk membuat kue 1 

adalah 6 kg 

5 

 

IDK KKM (*): 

11. Kemampuan menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam 

ide-ide matematik. 

12. Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 

matematik dan istilah-istilah matematik dalam menyajikan ide-ide 

matematik secara tertulis. 

13. Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematik, 

secara tertulis, dengan gambar.  

14. Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik dalam 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis. 

15. Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan 

sehari-hari sesuai dengan pertanyaan.
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Lampiran 21.4 

KUIS 

Sebuah  bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuk 1 m.  setiap satu menit 

pengisian bak mandi tersebut dapat menampung 40 liter air,. Gambarlah bangun 

yang sesuai dengan bak mandi tersebut dan tentukan berapa menit  waktu yang 

digunakan untuk mengisi penuh bak amndi tersebut? 

 

No  Soal  Penyelesaian  IDK 

KKM 

1. Sebuah  bak mandi 

berbentuk kubus dengan 

panjang rusuk 1 m.  

setiap satu menit 

pengisian bak mandi 

tersebut dapat 

menampung 40 liter air,. 

Tentukan berapa menit  

waktu yang digunakan 

untuk mengisi penuh 

bak amndi tersebut? 

 

Diketahui: panjang rusuk (s) : 1 m 

Banyak pengisian/menit (n ): 40 ltr 

Ditanya: waktu yang dibutuhkan untuk 

mengisi bak tersebut sampai penuh? 

1, 2 

Gambar bangun yang sesuai dengan 

bak mandi tersebut adalah kubus 

 

 

 

 

 

3 

Jawab: 

1. Konsep yang digunakan adalah 

volume kubus 

2. Rumus yang digunakan  
3sV   

3. Substitusikan informasi yang 

diketahui ke dalam rumus  

1   

1   3

3





 sV

 

4. Menyamakan satuan 

liter 1000   

m 1 3



V
 

5. Menentukan waktu yang 

dibutuhkan (N) 

N = V : n 

    = 1000 : 40 

    = 25 

2, 4 

Jadi waktu yang dibutuhkan untuk 

mengisi bak mandi tersebut hingga 

penuh adalah 25 menit 

5 

1 m 

1 m 
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Lampiran 22 

Sintaks Resource Based Learning 

 
Langkah pembelajaran model RBL menurut Fathurrohman (2015: 146) 

1. Mengidentifikasi masalah.  

Mengidentifikasi masalah yang dimaksut yaitu siswa dapat menentukan 

informasi yang dibutuhkan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 

2. Merencanakan cara mencari informasi 

Merencanakan cara mencari informasi yang dimaksut yaitu siswa difasilitasi 

untuk mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang potensial (dapat 

digunakan), dapat berupa media cetak, noncetak maupun orang. 

3. Mengumpulkan informasi 

Mengumpulkan informasi yang dimaksud yaitu siswa dituntut untuk memilih 

dan memilah informasi dan fakta apa saja yang penting dan relevan dengan 

pertanyaan penelitian dan mengategorikan hasil temuannya tersebut. 

4. Menggunakan informasi 

Siswa dapat menggunakan informasi yang telah mereka dapat dalam kata atau 

bahasa mereka sendiri sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan. 

5. Mensintesis informasi 

Siswa dibimbing untuk mengorganisasikan informasi yang didapat ke dalam 

suatu susunan yang sistematis, logis dan memungkinkan untuk dipahami 

dengan cepat dan benar oleh orang lain. Tidak hanya itu siswa juga diminta 

untuk memilih cara menyajikan hasilnya pada orang lain dengan menggunakan 

cara tertulis, presentasi, visual, oral atau kombinasi dari kesemuanya. 

6. Evaluasi  

Evaluasi disini yang dimaksud untuk membiasakan siswa melakukan evaluasi 

terhadap apa yang telah mereka lakukan. Hal ini penting agar siswa menyadari 

betul tentang apa yang sedang mereka lakukan. Evaluasi dan refleksi dilakukan 

oleh mereka sendiri.
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Lampiran 23 

KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS (TKKM) 

 

Sekolah   : SMP 1 Jekulo 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi Pokok   : Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu  : 60 menit 

Banyak Soal   : 5 Butir Soal 

Standar Kompetensi  : 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya.  

Kompetensi Dasar : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas. 

 

Materi 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Aspek yang Diukur 

Bentuk 

Soal 
No. 

Soal 
Kubus dan 

Balok 

1. Menghitung dan menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan luas permukaan 

kubus. 

Kemampuan komunikasi matematik meliputi: 

1. kemampuan menghubungkan benda nyata, 

gambar, dan diagram ke dalam ide-ide matematik; 

2. kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dengan simbol-simbol matematik dan istilah-

istilah matematik dalam menyajikan ide-ide 

matematik secara tertulis; 
 

Uraian 1 

2. Menghitung dan menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan luas permukaan 

balok. 

2 
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3. Menghitung dan menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume kubus. 

 

3. kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari 

dan relasi matematik, secara tertulis, dengan 

gambar; 

4. kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide 

matematik dalam menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari secara tertulis; 

5. kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  

jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan 

pertanyaan. 

3 

4. Menghitung dan menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume balok. 

4 

5. Menghitung dan menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume kubus 

dan balok. 

5 
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Lampiran 24

 SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

 
Nama Sekolah  : SMP 1 Jekulo, Kab. Kudus 

Materi Pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Topik  : Luas Permukaan dan Volum Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu  : 75 menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 

(1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan penyelesaian dari soal-soal. 

(2) Tulislah nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawaban. 

(3) Bacalah soal dengan cermat, kemudian kerjaan soal yang anda anggap mudah 

terlebih dahulu. 

(4) Tulis jawaban dengan langkah-langkah yang runtut 

a. Diketahui 

b. Ditanya 

c. Jawab (Tulis rumus yang akan digunakan dengan langkah-langkah 

pengerjaan yang jelas kemudian selesaikan dengan baik dan benar) 

d. Simpulan  

(5) Kerjakan soal-soal secara individu dengan jujur, cermat dan teliti. 

(6) Tidak dianjurkan menggunakan alat bantu hitung (HP, Kalkulator) 

 

 

1. Sebuah kotak infaq terbuat dari kaca berbentuk kubus dengan panjang rusuk 

bagian luarnya 30 cm. Pada bagian atas kotak infaq terdapat lubang berbentuk 

persegi panjang berukuran 10 cm x 0,8 cm. Jika tebal kaca kotak infaq tersebut 

0,5 cm, gambarkan bentuk kotak infaq tersebut beserta ukurannya dan tentukan 

luas permukaan kaca bagian dalam kotak infaq! 

 

2. Hari selasa yang akan datang Lana diundang ke ulang tahun Elsye. Lana 

membeli sepatu yang akan dijadikannya hadiah dimasukkan ke dalam kardus 

berbentuk balok dengan ukuran 34 cm × 17 cm × 10 cm. Gambarlah kardus 

tersebut beserta ukurannya, kemudian tentukan luas kertas kado minimum yang 

dibutuhkan untuk membungkus kardus tersebut! 

 

3. Sebuah truk pengangkut pasir memiliki bak dengan 

ukuran 280 cm x 180 cm x 120 cm. Gambarlah bangun 

yang sesuai dengan bak pasir tersebut beserta 

ukurannya yang sesuai kemudian tentukan volume pasir 

dan harga beli pasir dalam bak truk jika harga pasir per 

1 m3 adalah Rp 175.000,00! 
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4. Di suatu desa terdapat penampungan air berbentuk kubus dengan ukuran 

rusuknya 2 m.   

a. Gambarlah penampung air tersebut!  

b. Jika tempat penampung tersebut terisi penuh air maka tentukan berapa 

banyak air yang dapat ditampung?      

c. Jika air tersebut dialirkan ke dalam bak mandi fiber berbentuk balok yang 

berukuran 55 cm × 55cm × 60 cm, maka berapakah bak mandi fiber yang 

dapat diisi penuh dengan air dalam penampung tersebut?   

 

5. Sebuah kolam ikan berbentuk balok dengan ukuran panjang 3 m dan lebar 2 m. 

Jika kolam tersebut  dapat menampung 12.000 liter air, maka tentukan 

kedalaman kolam tersebut! Kemudian gambarlah bangun yang sesuai dengan kolam 

tersebut 
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Lampiran 25 

PEDOMAN PENSKORAN SOAL TES KEMAMPUAN 

KOMUNIKASI MATEMATIS 
 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMP 1 Jekulo 

Kelas / Semester  : VIII / 2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Sub Materi   : Luas Permukaan dan Volume Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu  : 70 Menit 

Aspek yang Diukur: Kemampuan Komunikasi Matematis 

 

No Soal Kunci Jawaban 

Aspek 

yang 

Diukur 

Skor 

1. Sebuah kotak infaq 

terbuat dari kaca 

berbentuk kubus 

dengan panjang rusuk 

bagian luarnya 30 cm. 

Pada bagian atas kotak 

infaq terdapat lubang 

berukuran 10 cm x 0,8 

cm. Jika tebal kaca 

kotak infaq tersebut 

0,5 cm, gambarkan 

kotak infaq tersebut 

dan tentukan luas 

permukaan kaca 

bagian dalam kotak 

infaq! 

Siswa menuliskan Informasi yang ada pada 

soal dan menggunakan simbol-simbol 

matematik, yaitu 

Diketahui: 

Panjang rusuk luar (s1) = 30 cm 

Panjang lubang kotak amal (p) = 10 cm 

Lebar lubang kotak amal (l) = 0,8 cm 

Tebal kaca (x)= 0,5 cm  

Ditanya:  

Berapakah luas permukaan dalam kotak 

infaq tersebut? 

1, 2 5 

 

Siswa dapat menggambarkan kotak infaq 

  

3 5 

Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-

langkah penyelesaian dan konsep rumus  

yang akan digunakan, yaitu: 

5. Menentukan rusuk kubus bagian dalam 

kotak infaq. 

Rusuk bagian dalam kotak infaq (S2) 

 

1        1

12





s

xsS
 

2, 4 5 

30 cm 

10 cm 

0,8 cm 
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6. Menentukan luas lubang infaq. 

Luas lubang infaq   lpL 1  

7. Menentukan luas permukaan kaca bagian 

dalam. 

Luas permukaan kaca bagian dalam 

  1

2

26 LsL   

Langkah 1-3 merupakan proses evaluasi 

konsep dan rumus yang digunakan 

 

8. Perhitungan:  

29    

130    

112





 ss

                      

8    

8,010    

1





 lpL

 

 

5038     

85046    

8296    

6  

2

1

2

2







 LsL

 

Jadi, luas permukaan kaca bagian dalam 

kotak infaq tersebut adalah 

5038 cm2. 

5 5 

2. Hari selasa yang akan 

datang Lana diundang 

ke ulang tahun Elsye. 

Lana membeli sepatu 

yang akan 

dijadikannya hadiah 

dan dimasukkan ke 

dalam kardus 

berbentuk balok 

dengan ukuran 34 cm 

× 17 cm × 10 cm. 

Gambarlah kardus 

tersebut beserta 

ukurannya, kemudian 

tentukan luas kertas 

kado minimum yang 

dibutuhkan untuk 

membungkus kardus 

tersebut! 

 

Siswa menjelaskan situasi secara tertulis 

yaitu siswa menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dari permasalahan dengan 

menggunakan simbol-simbol matematik, 

yaitu 

Diketahui: 

Panjang kardus (p) = 34 cm 

Lebar kardus (l) = 17 cm 

Tinggi kardus (t) = 10 cm 

Ditanya: berapa luas kertas kado yang 

tersisa? 

1, 2 5 

 

Siswa dapat menggambarkan bentuk kardus 

yang dimaksut beserta ukurannya yang 

sesuai 

 

3 5 

34 cm 

17 cm 

10 cm 



 378 
 

 
 

Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-

langkah penyelesaian dan konsep rumus  

yang akan digunakan, yaitu: 

3. Menentukan rumus yang digunakan yaitu 

luas permukaan balok (Mengevaluasi 

konsep dan menuliskan rumus) 

      tptllpL  11111 2  

4. Menghitung  luas permukaan kardus (L1) 

(Perhitungan)  

      

      

 
 

2176    

10882    

3401705782    

1034101717342    

2 11111









 tptllpL

 

2, 4 10 

Jadi luas kertas kado minimum adalah 2176 

cm2 

5 5 

3. Sebuah truk 

pengangkut pasir 

memiliki bak dengan 

ukuran 280 cm x 180 

cm x 120 cm. 

Gambarlah bangun 

yang sesuai dengan 

bak pasir tersebut 

beserta ukurannya 

yang sesuai kemudian 

tentukan volume pasir 

dan harga beli pasir 

dalam bak truk jika 

harga pasir per 1 m3
 

adalah Rp 175.000,00! 

 

Siswa menjelaskan situasi secara tertulis 

yaitu siswa menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dari permasalahan dengan 

menggunakan simbol-simbol matematik, 

yaitu 

Diketahui: 

Bak truk pengangkut pasir dengan ukuran 

panjang (p) = 280 cm, lebar (l) 

= 180 cm, dan tinggi (t) = 120 cm. 

Harga pasir per 1 m3 (h) = Rp 175.000,00. 

Ditanya: 

1. Bagaimana seketsa gambar bak pasir 

tersebut? 

2. Berapakah harga beli pasir dalam bak 

truk tersebut? 

1, 2 5 

Siswa dapat menggambarkan bangun yang 

sesuai dengan bak pasir yaitu bangun ruang 

yang berbentuk balok. 

 

 

3 5 

Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-

2, 4 10 

280 cm 

120 cm 

m 

180 cm 

m 
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langkah penyelesaian dan konsep rumus  

yang akan digunakan, yaitu: 

1. Menentukan volume pasir dalam bak 

tlpV   

2. Menentukan harga beli pasir 

Total harga beli pasir = V × h 

Langkah 1-2 merupakan proses evaluasi 

konsep dan penulisan rumus 

 

Perhitungan: 

3. Menghitung volume pasir dalam bak (V). 

6.264.000     

120180280    





 tlpV

3

3

m 264,6   

cm 6.264.000  



V
 

4. Menghitung total harga beli pasir (n). 

n = V × h 

        = 6,264 × 175.000 

        = 1.096.200 

Jadi volume pasir dalam bak truk tersebut 

adalah 6,696 m2 dengan harga Rp 1.096.200 

5 5 

4. Di suatu desa terdapat 

penampungan air 

berbentuk kubus 

dengan ukuran 

rusuknya 2 m.   

a. Gambarlah 

penampung air 

tersebut!  

b. Jika tempat 

penampung 

tersebut terisi 

penuh air maka 

tentukan berapa 

banyak air yang 

dapat ditampung?      

c. Jika air tersebut 

dialirkan ke dalam 

bak mandi fiber 

berbentuk balok 

yang berukuran 55 

cm × 55cm × 60 

cm, maka 

berapakah bak 

mandi fiber yang 

dapat diisi penuh 

Siswa menjelaskan situasi secara tertulis 

yaitu siswa menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dari permasalahan dengan 

menggunakan simbol-simbol matematik, 

yaitu 

Diketahui: 

Panjang rusuk  (r) = 2 m. 

Panjang bak mandi (p) = 55 cm  

Lebar bak mandi (l) = 55 cm 

Tinggi bak mandi (t) = 60 cm 

Ditanya:  

a. Bagaimana gambar benda yang sesuai 

dengan penampung air tersebut beserta 

ukurannya? 

b. Tentukan volume penampung tersebut 

dalam liter! 

c. Berapa banyak bak mandi yang dapat 

diisi air dari tempat penampungan air? 

1, 2 5 

Siswa dapat menggambarkan balok dengan 

ukuran yang sesuai. 

 

3 5 

2 m 
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dengan air dalam 

penampung 

tersebut?   

 

Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-

langkah penyelesaian dan konsep rumus  

yang akan digunakan, yaitu: 

1. Menentukan volume air dalam 

penampungan air menggunakan volume 

kubus (V1) 
3

1       sV   

2. Mencari volume air dalam bak mandi 

dengan menggunakan volume balok (V2) 

tlpV 2          

3. Mencari banyak bak mandi yang dapat 

terisi air dengan penuh (n) 

 
2

1

V

V
n   

Langkah 1-3 merupakan proses evaluasi 

konsep dan penulisan rumus yang 

digunakan dalam menyelesaikan masalah 

 

4. Perhitungan  

000.000.8    

200    3

3

1





 sV

                            

500.181    

605555    

2





 tlpV

 

liter 000.8    

cm 000.000.8 3

1



V
 

44   

07,44   

500.181

000.000.8
   

2

1








V

V
n

 

 

2,4 10 

Jadi volume air yang dapat ditampung di 

tempat penampungan air adalah 8.000.000 

cm3 = 8.000 liter dan dapat memenuhi 44 

bak madi fiber. 

 5 

5. Diketahui: 1, 2 5 
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Sebuah kolam ikan 

berbentuk balok 

dengan ukuran 

panjang 3 m dan lebar 

2 m. Jika kolam 

tersebut  dapat 

menampung 12.000 

liter air, maka tentukan 

kedalaman kolam 

tersebut!. Kemudian 

gambarlah bangun 

yang sesuai dengan 

kolam tersebut! 

Panjang kolam (p) = 3 m 

Lebar kolam (l) = 2 m 

Volume kolam (V) = 12.000 ltr = 12 m3  

Ditanya: 

a. Berapakah tinggi kolam ikan? 

b. Bagaimana gambar kolam ikan tersebut? 

Siswa mengevaluasi konsep yang akan 

digunakan dengan menuliskan langkah-

langkah penyelesaian dan konsep rumus  

yang akan digunakan, yaitu: 

1. Mengevaluasi konsep dan menuliskan 

rumus yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan 

tlpV   

2. Perhitungan 

2

6

12

612

2312











t

t

t

t

tlpV

 

2,4 10 

Gambar bangun yang sesuai dengan kolam 

ikan tersebut adalah balok 

 

 

 

3 5 

Jadi tinggi kolam ikan tersebut adalah 2 m 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

2 m 

2 m 

3 m 
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Lampiran 26 

PEDOMAN PENILAIAN TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIS 

  

Indikator 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis 

Kriteria Penilaian Skor 

Kemampuan 

menghubungkan 

benda nyata, 

gambar, dan 

diagram ke dalam 

ide-ide matematik. 

 

a. Tidak menuliskan informasi yang diperoleh dari 

soal. 
0 

b. Jika salah semua menuliskan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan. 1 

c. Dapat menuliskan 25% informasi yang diketahui 

dan ditanyakan dengan benar. 2 

d. Dapat menuliskan 50% informasi yang diketahui 

dan ditanyakan dengan benar. 3 

e. Dapat menuliskan informasi diketahui dan ditanya 

secara lengkap dan benar. 
4 

Kemampuan 

menyatakan 

peristiwa sehari-hari 

dengan simbol-

simbol matematik 

dan istilah-istilah 

matematik dalam 

menyajikan ide-ide 

matematik secara 

tertulis. 

a. Tidak menggunakan simbol-simbol dalam 

menuliskan informasi yang diketahui pada soal. 
0 

b. Jika salah semua menuliskan simbol matematika. 1 

c. Dapat menggunakan dan menuliskan 25% simbol-

simbol dari informasi yang diketahui 
2 

d. Dapat menggunakan dan menuliskan 50% simbol-

simbol dari informasi yang diketahui  
3 

e. Dapat menggunakan dan menuliskan simbol-

simbol secara lengkap dan benar. 4 

Kemampuan 

menjelaskan ide, 

situasi sehari-hari 

dan relasi 

matematik, secara 

tertulis, dengan 

gambar. 

a. Tidak dapat menggambarkan  0 

b. Salah dalam menggambarkan  1 

c. Dapat menggambarkan bangun ruang yang sesuai 

tetapi tidak menuliskan ukuran dan keterangan 

pada gambar 

2 

d. Dapat menggambarkan bangun ruang yang sesuai 

tetapi masih salah dalam menuliskan ukuran atau 

keterangan 

3 

e. Dapat menggambarkan ide-ide matematik dengan 

bangun yang sesuai dan ukuran serta keterangan 

dengan benar 

4 

Memahami dan 

mengevaluasi ide-

a. Tidak menuliskan konsep rumus yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. 
0 
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ide matematik 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan secara 

tertulis. 

b. Menuliskan konsep rumus yang akan digunakan 

tetapi masih ada yang kurang dan tidak 

menuliskan langkah-langkah penyelesaian. 

1 

c. Menuliskan konsep rumus yang akan digunakan 

tetapi dalam menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masih ada yang kurang. 

2 

d. Menuliskan konsep rumus yang akan digunakan 

dengan langkah-langkah penyelesaian dengan 

lengkap tetapi perhitungan masih salah. 

3 

e.  Menuliskan konsep rumus yang akan digunakan 

dengan langkah-langkah penyelesaian yang 

lengkap dan menyelesaikan perhitungan dengan 

benar. 

4 

Kemampuan 

mengkomunikasikan 

kesimpulan  

jawaban 

permasalahan 

sehari-hari sesuai 

dengan pertanyaan. 

 

a. Tidak menuliskan simpulan.  0 

b. Menuliskan simpulan dengan hanya menuliskan 

hasilnya saja tetapi masih salah tanpa menuliskan 

satuan (misal: jadi luasnya adalah 5) 

1 

c. Menuliskan simpulan kurang lengkap tetapi 

hasilnya masih salah (misal: jadi luasnya adalah 6 

cm2) 

2 

d. Menuliskan simpulan kurang lengkap dan 

hasilnya benar (misal: jadi luasnya adalah 4 cm2) 
3 

e. Menuliskan simpulan dengan hasilnya benar dan 

lengkap (misal: jadi luas permukaan kubus 

tersebut adalah 4 cm2) 

4 
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Lampiran 27 

HASIL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

No Kode Nilai 

1 E-1 78 

2 E-2 63 

3 E-3 91 

4 E-4 96 

5 E-5 77 

6 E-6 98 

7 E-7 75 

8 E-8 69 

9 E-9 80 

10 E-10 91 

11 E-11 86 

12 E-12 85 

13 E-13 70 

14 E-14 96 

15 E-15 96 

16 E-16 82 

17 E-17 82 

18 E-18 90 

19 E-19 97 

20 E-20 70 

21 E-21 90 

22 E-22 86 

23 E-23 98 

24 E-24 95 

25 E-25 75 

26 E-26 95 

27 E-27 97 

28 E-28 94 

29 E-29 78 

30 E-30 94 

31 E-31 79 

32 E-32 95 

33 E-33 85 

34 E-34 91 

35 E-35 80 

36 E-36 89 
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Lampiran 28 

UJI HIPOTESIS (UJI KETUNTASAN INDIVIDUAL) 

Hipotesis: 

0H : μ ≥78 (Rata-rata nilai tes kemampuan komunikasi matematis siswa lebih dari 

atau sama dengan 78) 

1H : μ < 78 (Rata-rata nilai tes kemampuan komunikasi matematis siswa kurang 

dari 78) 

Rumus yang digunakan: 

n

s

x
t 0  

Kriteria: 

Tolak H0 ditolak jika 
 1tthitung

 ; )1(  ndk , taraf signifikan 5%. 

Statistik Pengujian: 

x  85,91667 

s 9,640317 

n 36 

 

Berdasarkan data di atas diperoleh: 

93,4
6067,1

9167,7

36

640317,9

789167,850 







n

s

x
t


 

Kesimpulan: 

Karena    193,4 tthitung
-1,690, maka 0H diterima. Hal ini berarti bahwa 

780  atau rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

diberi model pembelajaran Resource Based Learning lebih dari atau sama dengan 

78. 
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Lampiran 29 

UJI HIPOTESIS (UJI KETUNTASAN KLASIKAL) 

Hipotesis: 

0H : π ≥ 75% (Hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang mendapat 

nilai 78 lebih dari atau sama dengan 75%) 

1H : π < 75% (Hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang mendapat 

nilai  78 kurang dari 75%) 

Rumus yang digunakan: 

n

n

x

Z
)1( 00

0









  

Kriteria: 

Tolak 0H jika 
tabelhitung ZZ  , dimana   5,0ZZ tabel

didapat dari daftar distribusi 

Z dengan peluang (0,5 – α), taraf signifikan 5% (Sudjana, 2005; 235). 

Statistik Uji: 

x  29 

n 36 

0  0,75 

 

Dari data di atas diperoleh: 

7708,0
072,0

0555,0

36

25,075,0

75,0
36

29

)1( 00

0













n

n

x

Z




 

Kesimpulan: 

Karena 64,17708,0  tabelhitung ZZ , maka 0H diterima. Hal ini berarti bahwa 

75,0 atau hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang diberi model 

pembelajaran Resource Based Learning mencapai ketuntasan klasikal 75% 

 



 387 
 

 
 

Lampiran 30 
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Lampiran 31 

PEDOMAN WAWANCARA  

 
Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Pertama 

Nama Sekolah  : SMP 1 Jekulo 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Kelas/Semester  : VIII/2 

 

Pedoman wawancara dalam penelitian dibuat agar dapat menjawab pertanyaan 

rumusan masalah yaitu untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa 

berdasarkan gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik. 

 

Berikut ini panduan pertanyaan yang harus ditanyakan berdasarkan aspek 

kemampuan komunikasi matematis. 

No Indikator Pertanyaan 
No. 

Soal 

1. Kemampuan 

menghubungkan 

benda nyata, gambar 

ke dalam ide-ide 

matematik. 

1. Menurut kamu informasi apa yang 

diketahui? 

2. Menurut kamu yang ditanyakan apa? 

3. Kenapa kamu dapat menyebutkan seperti 

itu? 

1, 2, 

dan 3 

2. Kemampuan 

menjelaskan ide, 

situasi dan relasi 

matematik, secara 

tertulis, dengan 

gambar. 

1. Gambar apa yang sesuai dengan soal 

tersebut? 

2. Kenapa?” 

3. Bagaimana dengan keterangan gambar 

tersebut? 

4, 5 dan 

6 

3. Memahami dan 

mengevaluasi ide-ide 

matematika dalam 

menyelesaikan 

permasalahan secara 

tertulis. 

1. Rumus apa saja yang diperlukan untuk 

menyelesaikan soal ini? 

2. Coba jelaskan bagaimana kamu 

menyelesaikan permasalahan ini? 

3. Kenapa seperti itu? 

4. Berapa Hasilnya? 

7, 8, 9 

dan 10 

4. Menggunakan  

simbol-simbol 

matematika dalam 

menyelesaikan 

permasalahan secara 

tertulis. 

1. Simbol-simbol apa saja yang kamu 

gunakan ? 

2. Coba jelaskan simbol (variabel) yang 

kamu gunakan! 

 

11dan 

12 

5. Menyampaikan hasil 

penyelesaian soal 

dengan baik 

1. Apakah kamu menuliskan simpulan dari 

soal tersebut? 

2. Bagaimana  simpulannya? 

3. Kenapa seperti itu simpulannya? 

13, 14 

dan 15 
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Lampiran 32 

HASIL WAWANCARA SUBJEK PENELITIAN  

 

Subjek Gaya Belajar Visual 1 (V-1) 

No 

Butir 

Soal 

Hasil Wawancara 

1. P: “Menurutmu informasi apa saja yang diperoleh dari soal nomor 1? 

V-1: “Kotak infaq berbentuk kubus dengan panjang rusuk 50 cm, pada 

kotak infaq tersebut terdapat lubang dengan panjang 10 cm, dan 

lebar 0,8 cm. Terus tebal kacanya 0,5 cm.” 

P: “Sudah hanya itu saja?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Kalau yang ditanyakan sendiri dari soal tersebut apa?” 

V-1: “Luas permukaan dalam kotak infaq bu.” 

P: “Kamu menuliskan informasi diketahui atau tidak?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Apa saja infor masi yang diketahuinya?” 

V-1: “rusuknya 50 cm, tebal kacanya 0,5 cm, panjang lubangnya 10 cm, 

sama lebar lubangnya 0,8 cm.” 

P: “Coba perhatikan lembar jawabmu! Kenapa kamu menuliskan 

diketahui seperti ini? Coba jelaskan!” 

V-1: “Initu saya buat simbol gitu bu. R itu maksutnya rusuk, x itu 

maksutnya tebal, p itu panjang lubangnya terus l itu lebar 

lubangnya bu.” 

P: “Menurut kamu apakah kamu sudah menuliskan diketahui dengan 

lengkap?” 

V-1: “Sudah bu.” 

P: “Yakin?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Saat kamu menyelesaikan soal nomor 1 apa kamu menggunakan 

simbol-simbol dalam setiap langkah-langkahnya?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Simbol apa saja yang kamu gunakan coba jelaskan!” 

V-1: “rdalam itu panjang rusuk bagian dalam, x itu tebal kaca, r itu 

panjang rusuk luarnya, L itu luas kubus bagian dalam tetapi 

belum dikurangi sama lubangnya bu, terus Llubang itu luas 

lubangnya, p itu panjang lubang, l lebar lubang, terus Lpd itu luas 

bagian dalam yang dicari.” 

P: “Yakin semuanya menggunakan simbol?” 

V-1: “Iya bu.... yakin.” 

P: “Coba perhatikan ini. Inikan kamu langsung ya dalam 

menuliskannya itu Lpd = 14701,5 – 8. Ini kan menunjukkan 
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bahwa masih ada yang belum kamu gunakan simbol? 

Bagaimana? Coba jelaskan ke ibu!” 

V-1: “Iya bu ini belum saya tuliskan simbolnya. Saya lupa 

menuliskannya.”  

P: “Semisal ini ada simbolnya.... menurutmu simbolnya apa?” 

V-1: “L – Llubang bu.” 

P: “Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu menggambarkan bangun yang 

sesuai dari soal nomor 1?” 

V-1: “Iya bu saya buat gambarnya.” 

P: “Coba ceritakan bagaimana gambarnya?” 

V-1: “Gambarnya berbentuk kubus terus atasnya itu ada lubangnya bu.” 

P: “Kenapa?” 

V-1: “Kenapa apanya bu?” 

P: “Kenapa kok kamu menggambarnya begitu?” 

V-1: “Kan saya sesuaikan pada soalnya bu.” 

P: “Memang soalnya bagaimana?” 

V-1: “kan disini ditulis kotak infaqnya berbentuk kubus terus atasnya 

ada lubangnya.” 

P: “Yakin kamu itu gambarnya benar?” 

V-1: “Yakin bu.” 

P: “ Oke sekarang apakah kamu menuliskan keterangan ukurannya?” 

V-1: “iya bu.” 

P: “Kamu tuliskan dimana?” 

V-1: “di gambarnya bu.” 

P: “Di gambarnya bagaimana?” 

V-1: “Itu bu kan miasalnya panjang rusuknya ya bu itu saya tilis aja di 

salah satu rusuknya 50 cm, terus kalau tebalnya itu saya kasih 

tanda panah di rusuknya saya kasih simbol tb = 0,5 cm, terus 

panjang lubangnya itu saya tulis di atas panjang lubangnya 10 

cm, terus kalau lebarnya itu saya tulis di samping lubangnya 0,8 

cm. Gitu bu.”  

P: “Yakin kamu begitu?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Sekarang coba jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan 

permasalahan soal nomor 1?” 

V-1: “Pertama kita harus mencari panjang rusuk bagian dalamnya, terus 

nyari luas lubang kotak infaq, lalu nyari luas permukaan dalam 

tapi belum dikurangi dengan luas lubang, selanjutnya nyari luas 

permukaan dalam yang ditanyakan. 

P: “Menurutmu langkah-langkahnya sudah benar atau belum dalam 

menyelesaikan permasalahan soal nomor 1 ini?” 

V-1: “Sudah benar bu.” 

P: “Yakin kamu?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “coba sebutkan rumus apa saja yang kamu gunakan?” 

V-1: “untuk mencari rusuk dalam buat rumus sendiri bu.” 
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P: “Sebutkan rumusnya.” 

V-1: “r2 = r – x .” 

P: “Coba sebutkan semua rumusnya.” 

V-1: “rumus luas persegi panjang untuk menentukan luas lubangnya 

yaitu Llubang = p × l, rumus luas permukaan kubus untuk mencari 

luas permukaan dalam sebelum di kurangi dengan luas lubang 

yaitu L= 6 × r2, kemudian untuk mencari luas permukaan dalam 

yang ditanyakan yaitu Lpd = L - Llubang.” 

P: “Yakin kamu dalam menyelesaikan soal nomor satu menggunakan 

rumus-rumus yang kamu sebutkan?” 

V-1: “Iya bu yakin.” 

P: “Sekarang coba perhatikan lembar jawabmu! Kenapa disini Lpd = 

14701,5 – 8? Kan kamu disini tidak menuliskan rumus.” 

V-1: “ Oh iya bu lupa rumusnya tapi itu kan dari hasil luas permukaan 

dalam sebelum dikurangi luas lubang sama luas lubangnya.” 

P: “Kira-kira hasil perhitunganmu sudah benar atau belum?” 

V-1: “Boleh ngitung lagi bu?” 

P: “Boleh silahkan.” 

V-1: “ya bu hasilnya benar ini saya hitung juga sama hasilnya 14693,5.” 

P: “Kamu kemarin menuliskan simpulan atau tidak?” 

V-1: “Menuliskan bu.” 

P: “Oke sekarang bagaimana simpulannya?” 

V-1: “Jadi luas permukaan dalam kotak infaq tersebut adalah 14693,5 

cm2.” 

P: “Yakin kamu simpulannya begitu?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Kenapa kamu bisa menyimpulkan seperti itu?” 

V-1: “Kan yang ditanyakan itu bu.” 

P: “Itu apa?” 

V-1: “luas permukaan dalam kotak infaq bu.” 

4. P: “Pada soal nomor 4 informasi apa saja yang diketahui?” 

V-1: “Penampuang air berbentuk kubus dengan ukuran panjang 

rusuknya 2 m, bak mandi fiber dengan ukuran 55 cm × 55 cm × 

60 cm.” 

P: “Kemarin waktu kamu menyelesaikan soal nomor 4 apa kamu 

menuliskan informasi yang diketahui tersebut?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Coba perhatikan lembar jawabmu. Mana yang menyatakan 

informasi tersebut?” 

V-1: “Ini bu.” 

P: “Inikan beda dengan yang kamu jelaskan tadi. Coba jelaskan apa 

maksutnya?” 

V-1: “ Ini saya buat simbol-simbol bu. Jadi r itu panjang rusuk 

penampung air, p itu panjang bak mandi fiber, l itu lebar bak 

mandi fiber sama t itu tinggi bak mandi fiber.” 

P: “Sudah itu saja informasinya?” 
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V-1: “Iya bu.” 

P: “Kenapa kamu menyebutkan itu sebagai informasi yang diketahui?” 

V-1: “Kan itu nanti dibuat mengerjakan bu.” 

P: “Maksutnya bagaimana?” 

V-1: “Ya kan itu nanti buat menyelesaikan pertanyaannya bu.” 

P: “Memangnya pertanyaannya apa?” 

V-1: “mencari banyak air yang dapat ditampung sama mencari banyak 

bak mandi fiber yang terisi penuh.” 

P: “di lembar jawab kamu menuliskan atau tidak?” 

V-1: “ Iya bu saya tuliskan ditanya.” 

P: “Coba perhatikan. Ini maksutnya apa ko begini?” 

V-1: “Penampung dan banyak ban mandi fiber yang dapat diisi penuh.” 

P: “bisa kamu menjelaskan penampung itu bagaimana maksutnya.?” 

V-1: “Maksut saya ya air yang dapat ditampung di penampungan air 

bu.” 

P: “Kenapa kamu tidak menuliskan lengkap saja?” 

V-1: “Iya bu, saya pikir ya gitu sudah benar.” 

P: “Kenapa ko kamu pilih simbolnya seperti itu?” 

V-1: “Simbol itukan terserah kita mau memisalkan apa aja bu.” 

P: “Kalau buat simbol itu ada ketentuan atau tidak?” 

v-1: “Tidak ada bu kan suka-suka kita bu.” 

P: “Yakin.... suka-suka?” 

V-1: “Iya bu, yang penting ada simbolnya.” 

P: “Sekarang menurut kamu bangun apa yang sesuai dengan pertanyaan 

pada soal nomor 4?” 

V-1: “Bangun Kubus bu.” 

P: “Kenapa bangun kubus?” 

V-1: “Iya bu kan itu yang ditanyakan bangun penampung air bu.” 

P: “Memang penampung airnya berbentuk apa?” 

V-1: “kubus bu.” 

P: “Yakin kamu kalau penampung airnya berbentuk kubus?” 

V-1: “ya bu yakin.” 

P: “Darimana kamu tahu kalau penampung airnya itu berbentuk 

kubus?” 

V-1: “Dari soalnya bu.” 

P: “Coba kamu cermati lagi soalnya.” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Bagaimana? Apa kamu masih yakin bangun penampung airnya 

berbentuk kubus?” 

V-1: “Iya bu. Kan disoal ditulis kalau penampung airnya mempunyai 

panjang rusuk 2 meter. Lha bangun yang punya panjang rusuk itu 

kan kubus bu.” 

P: “Apakah balok itu itidak punya panjang rusuk?” 

V-1: “Punya bu tapikan kalo balok pasti ada keterangan panjang, lebar 

sama tingginya bu. Lha ini kan yang penampung air cuma panjang 

rusuk aja bu jadi ya bangunnya kubus.” 
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P: “Coba jelaskan bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 4!” 

V-1: “langkah-langkahnya bu?” 

P: “Iya.” 

V-1: “Nyari volume penampung air dulu bu, terus nyari volume bak 

mandi, setelah itu baru nyari banyak bak mandi fiber yang dapat 

diisi penuh dengan membagi volume penampung air dengan 

volume bak mandi.” 

P: “Yakin kamu seperti itu menyelesaikannya?” 

V-1: “ Iya bu.” 

P: “kamu tadi menyebutkan bahwa mencari volume penampung air 

sama mencari volume bak madi fiber. Nah itu cara kamu 

mencarinya bagaimana?” 

V-1: “Makai rumus bu.” 

P: “Rumusnya apa saja?” 

V-1: “rumus volume kubus untuk mencari volume penampung air terus 

kalau maencari volume bak mandi make rumus volume balok.” 

P: “Kenapa begitu?” 

V-1: “Iya kan penampung airnya itu bentuknya kubus bu, terus kalau 

bak mandi fiber itu bentuknya balok.” 

P: “Darimana kamu tahu kalau bak mandi fiber itu berbentuk balok?” 

V-1: “Dari ukurannya bu.” 

P: “Memang ukurannya gimana?” 

V-1: “Kan ukurannya ada 3 bu.” 

P: “Ada 3 gimana?” 

V-1: “Kan ukurannya 55 cm × 55 cm × 60 cm.” 

P: “Lalu ?” 

V-1: “Ya kan berati itu panjang bak mandinya 55 cm, lebarnya juga 55 

cm, terus tingginya 60 cm bu.” 

P: “Yakin begitu?” 

V-1: “InsyAllah bu hehehe.” 

P: “Sekarang.... apa kamu yakin hasil perhitunganmu benar?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Coba perhatikan lembar jawabmu. Apa benar ini kamu menuliskan 

satuan pada proses penyelesaiannya?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Kenapa?” 

V-1: “Biar ndak bingung aja bu.” 

P: “ndak bingung gimana?” 

V-1: “Kan itu bu... satuannya kan beda makanya saya tuliskan satuan di 

pekerjaan saya biar tidak salah satuannya.” 

P: “Menurut kamu benar atau salah kalau pada prosesnya menuliskan 

satuan?” 

V-1: “Menurut saya ya benar bu. Gimana bu benar atau salah?” 

P: “kurang benar ya.... jadi saat kamu menuliskan proses pengerjaan 

satuannya itu jangan diikutkan.” 

V-1: “O... begitu ya bu.” 
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P: “Kemarin kamu menuliskan simpulan atau tidak?” 

V-1: “Iya bu nulis.” 

P: “Bagaimana simpulannya?” 

V-1: “Jadi banyak bak mandi fiber adalah 44,07 liter.” 

P: “Yakin simpulannya itu?” 

V-1: “Iya bu.” 

P: “Memang tadi pertanyaanya apa saja?” 

V-1: “nyari banyak air yang dapat ditampung sama banyak bak mandi 

fiber bu.” 

P: “Berartikan pertanyaannya lebih dari satu. Kenapa kamu 

menyebutkan simpulannya hanya banyak bak mandi fiber saja?” 

V-1: “Iya bu, saya kira kalau sudah nuliskan banyak bak mandi fiber 

sudah benar bu.” 

P: “Yang ditanya itukan tadi banyak bak mandi fiber yang terisi 

penuh?” 

V-1: “Iya.” 

P: “Sekarang perhatikan simpulan jawabanmu. Apakah 0.77 itu terisi 

penuh?” 

V-1: “Tidak bu.” 

P: “Kenapa kamu menuliskan hasil yang terisi penuh 44, 077 ?” 

V-1: “Ndak tahu bu saya asal nulis hasil yang sudah saya hitung.” 

P: “kamu bilang 0,77 itu tidak terisi penuh. Nah sekarang berapa banya 

bak mandi yang terisi penuh kalau begitu?” 

V-1: “45 bu.” 

P: “Kenapa 45 bak mandi?” 

V-1: “kan dibulatkan bu.” 

P: “Sekarang apakah 0,77 itu sama dengan 1?” 

V-1: “tidak bu kurang dari satu a bu.” 

P: “lalu berapa kalau begitu hasilnya yang benar?” 

V-1: “44 bak mandi bu.” 

P: “Satuannya apa kalau begitu?” 

V-1: “Liter bu.” 

P: “Yang ditanyakan itukan banyak bak mandi fiber yang terisi penuh. 

Apa iya satuannya liter?” 

V-1: “Lalu apa bu kalau bukan liter?” 

P: “coba dicermati lagi. Karena yang ditanyakan itu bukan banyak air 

lho ya.” 

V-1: “Masak buah bu satuannya?” 

P: “iya buah bisa atau kamu sebut saja 44 bak mandi.” 

V-1: “Oh... iya bu. Saya kira ya liter bu satuannya.” 

Subjek Gaya Belajar Visual 2 (SV-2) 

2. P: “Informasi apa yang diketahui pada soal nomor 2?” 

V-2: “kotak kado berbentuk balok, ukurannya itu panjangnya 34 cm, 

lebarnya 17 cm, dan tingginya 10 cm.” 

P: “Sekarang perhatikan lembar jawabmu, ini kenapa tidak sesuai 

dengan yang kamu sebutkan?” 
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V-2: “Ini sudah sesuai ko bu.” 

P: “Sesuai bagaimana? Bisa menjelaskannya?” 

V-2: “Bisa... jadi gini, tadi kan kotaknya berbentuk balok, jadi panjang 

kotak itu sama aja panjang balok lha saya nulisnya itu p balok, 

yang lebarnya juga gitu l balok, sama t balok itu buat tingginya.” 

P: “Ow begitu.... kamu yakin dengan yang kamu tuliskan tersebut?” 

V-2: “Iya.” 

P: “kenapa?” 

V-2: “Kan kayak yang di soal bu.” 

P: “Tadikan kamu bilang buat simbol waktu menuliskan informasi 

diketahui. Kenapa ini simbolnya berbeda?” 

V-2: “Ini maksutnya sama bu jadikan yang saya gunakan 

menyelesaikan itu rumus yang kayak basanya, jadi ya maksutnya 

sama.” 

P: “lain kali kalau menuliskan simbol itu disesuaikan ya dengan apa 

yang kamu tulis pada informasi yang diketahuinya. Agar nanti 

yang membaca jawabanmu tidak bingung.” 

V-2: “Iya bu.” 

P: “Ini ada V maksutnya apa?” 

V-2: “V itu buat volume.” 

P: “yakin kamu dengan simbol-simbol yang kamu tuliskan?” 

V-2: “Yakinlah bu.” 

P: “Bangun apa yang dapat menggambarkan kotak kado tersebut?” 

V-2: “Bangun balok.” 

P: “Kenapa bangun balok?” 

V-2: “Karena kotak kadonya berbentuk balok.” 

P: “Keterangan pada gambar yang harus ada apa saja?” 

V-2: “Panjang 34 cm, lebarnya 17 cm, dan tingginya 10 cm.” 

P: “Kamu kemarin menuliskan keterangan itu?” 

V-2: Iya di gambarnya.” 

P: “Bagaimana kamu menyelesaikan soal nomor 2?” 

V-2: “Tinggal nyari luas permukaan balok.” 

P: “bagaimana caranya?” 

V-2: “Menggunakan rumus luas permukaan balok.” 

P: “Kenapa menggunakan luas permukaan balok?” 

V-2: “Karena kan akan digunakan untuk membungkus permukaannya.” 

P: “yakin kamu?” 

V-2: “Iya.” 

P: “Apa rumusnya?” 

V-2: “2(pl +pt +lt).” 

P: “berapa hasilnya?” 

V-2: “2176.” 

P: “Simpulan dari permasalahan tersebut apa?” 

V-2: “Jadi luas kertas kado yang digunakan untuk membungkus kado 

tersebut adalah 2176 cm2.” 

P: “Kenapa seperti itu?” 
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V-2: “Iya karena disoalnya yang ditanyakan luas kertas kado minimum 

yang digunakan lana.” 

P: “Yakin kamu?” 

V-2: “Iya yakin.” 

4. P: “Soal nomor 4 ini apa saja informasi yang diketahuinya?” 

V-2: “Panjang rusuk 2 m, ukuran bak mandi fiber 55 cm × 55 cm × 60 

cm.” 

P: “yakin kamu?” 

V-2: “iya bu yakin.” 

P: “Kenapa bisa begitu?” 

V-2: “kan di soalnya begitu.” 

P: “kalau yang ditanyakan apa?” 

V-2: “air yang bisa ditampung sama banyak bak mandi fiber bu.” 

P: “Perhatikan lembar jawabmu, ini kenapa begini? Bisa jelaskan?” 

V-2: “Penampung itu maksutnya air yang bisa ditampung, terus balok 

fiber itu banyaknya bak mandi fiber bu.” 

P: “Yakin begitu?” 

V-2: “Iya.” 

P: “Simbol apa saja yang kamu gunakan pada soal nomor 4 ini?” 

V-2: “Panjang rusuk itu saya simbolkan r, panjang simbolnya p, lebar 

simbolnya l, dan tinggi simbolnya t. Oh iya volume itu simbolnya 

V.” 

P: “Ini ada V balok, V kubus, ada juga V akhir apa?” 

V-2: “Vkubus ini maksutnya volume kubus bu, V balok juga volume 

balok, V akhir juga volume akhir.” 

P: “Oke, lalu kenapa ini kamu tidak menggunakan simbol matematika? 

(menunjuk informasi yang diketahui pada lembar jawab).” 

V-2: “Saya bingung bu gak tahu mana yang panjang, mana yang lebar 

sama mana yang tingginya.” 

P: “lha kenapa pas mencari volume balok kamu bisa menuliskannya?” 

V-2: “Ngasal bu yang pentingkan kalau dikalikan semua itu jadinya 

volume balok.” 

P: “Gambar bangun yang sesuai dnegan penampung air menurutmu 

apa?” 

V-2: “Bangun kubus.” 

P: “kenapa kubus?” 

V-2: :Penampung airnya berbentuk kubus.” 

P: “ukurannya berapa?” 

V-2: “Rusuknya 2 meter.” 

P: “Kemarin kamu menuliskan keterangan ukurannya atau tidak pada 

gambarnya?” 

V-2: “iya saya tuliskan pada gambarnya.” 

P: “yakin kamu kalau gambarnya itu kubus dan ukurannya 2 meter?” 

V-2: “iya bu.” 

P: “Bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan tersebut?” 
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V-2: “Nyari volume penampung air dulu bu, kedua nyari volume bak 

mandi fiber, terus nyari volume akhir bu.” 

P: “Nyarinya bagaimana?” 

V-2: “Nyari volume penampung air dengan nyari volume kubus, kalau 

nyari volume bak mandi fiber make volume balok, terus kalau 

nyari volume akhir itu volume kubus tadi dibagi dengan volume 

balok.” 

P: “Kamu kenapa nyari volume akhir? Untuk apa?” 

V-2: “Untuk nyari banyak bak mandi yang dapat terisi penuh air.” 

P: “Apakah volume akhir itu sama dengan banyak bak mandi?” 

V-2: “Sama bu.” 

P: “Sekarang coba perhatikan. Satuan dari volume itu apa?” 

V-2: “cm3.” 

P: “Kalau banyak bak mandi satuannya apa?” 

V-2: “Buah kalau ndak ya tetep bak mandi gitu.” 

P: “Nah sekarang... cm3 sama atau tidak dengan buat atau bak mandi?” 

V-2: “Beda bu.” 

P: “Berarti volume akhir itu sama atau tidak dengan banyak bak 

mandi?” 

V-2: “Beda bu.” 

P: “Kalau hasilnya berapa?” 

V-2: “ untuk volume penampungnya 8,000 liter, kalau volume bak 

mandinya itu 55 × 55 × 60 = 181.500, kalau dibuat liter jadi 

181,5.” 

P: “Kalau untuk banyak bak mandi fibernya?” 

V-2: “berarti 8.000 : 181,5 = 44,077.” 

P: “Lha yang ditanyakan itukan yang terisi penuh. Berati berapa bak 

mandi?” 

V-2: “Jadi 45 bak mandi.” 

P: “Darimana?” 

V-2: “Dibulatkan.” 

P: “Yang terisi penuh lho.” 

V-2: “Iya.” 

P: “Sekarang perhatikan apakah 0,77 bagian itu penuh atau sama 

dengan 1?” 

V-2: “tidak.” 

P: “Nah kalau gitu berapa?” 

V-2: “Berarti ya 44 ya bu?” 

P: “Bagaimana simpulannya?” 

V-2: “Jadi air yang dapat ditampung adalah 181,5 liter, dan banyak bak 

mandi fiber yang terisi penuh itu 45 bak mandi.” 

P: “Memangnya yang hasil volumenya 181,5 liter itu untuk volume 

apa?” 

V-2: “Volume Balok bu.” 

P: “Kalau volume penampung air itu volume apa?” 

V-2: “Volume balok bu.” 
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P: “Coba sekarang winda perhatikan ya soalnya lagi. Penampung air itu 

berbentuk apa?” 

V-2: “Kubus.” 

P: “Kalau begitu kalau kita mau mencari volume penampung air kita 

harus nyari volume apa ya?” 

V-2: “Volume kubus bu.” 

P: “Berarti seharusnya berapa hasilnya pada simpulan yang pertama?” 

V-2: “8.000 liter.” 

P: :kenapa kamu bisa menuliskan hasil volume balok?” 

V-2: “Saya kira penampungnya ya yang balok itu bu.” 

P: “lain kali lebih teliti ya. Terus kalau untuk simpulan yang kedua?” 

V-2: “Yang benar 44 bak mandi bu bukan 45 bak mandi itu ternyata salah 

membuat pendekatannya.” 

Subjek Gaya Belajar Auditorial 1 (A-1) 

3. P: “informasi apa yang diketahui pada soal nomor 3?” 

A-1: “Bak truk berbentuk balok dengan panjang 280 cm, lebar 180 cm, 

dan tingginya 120 cm. Bak truk tersebut akan diisi pasir dengan 

harga Rp 175.000/m3.” 

P: “kenapa seperti itu?” 

A-1: “Disoalnya kan begitu jadi ya saya asal nulis lagi dari soalnya.” 

P: “Kenapa di lembar jawabmu seperti ini?” 

A-1: “Iya karena saya make simbol.” 

P: “Coba jelaskan bagaimana maksutnya.” 

A-1: “Jadi waktu menuliskan diketahui itu saya langsung menggunakan 

simbol.” 

P: “Coba jelaskan simbolnya itu sesuai atau tidak?” 

A-1: “p itu panjangnya, l itu lebarnya, t itu tinggi, a itu harga pasir/m3, h 

itu harga pasir dalam bak truk, x itu volume bak truk.” 

P: “Coba jelaskan simbolnya itu sesuai atau tidak?” 

A-1: “p itu panjangnya, l itu lebarnya, t itu tinggi, a itu harga pasir/m3, h 

itu harga pasir dalam bak truk, x itu volume bak truk.” 

P: “Tadi kan kamu menyebutkan simbol-simbol matematika untuk 

menuliskan diketahui. Apakah kamu menggunakan simbol-

simbol matematika saat menyelesaikan permasalahan?” 

A-1: “iya.’ 

P: “bagaimana cara kamu menggunakannya?” 

A-1: “Buat nulisin rumus kan make simbol.” 

P: “Bangun apa yang sesuai dengan bak truk tersebut menurutmu?” 

A-1: “bangun balok.” 

P: “Kenapa?” 

A-1: “kan bak truk tersebut berbentuk balok.” 

P: “Keterangan ukurannya bagaimana?” 

A-1: “Panjangnya 280 cm, lebarnya 180 cm, dan tingginya 120 cm.” 

P: “coba pada gambar yang kamu buat tunjukkan ukurannya.” 

A-1: “ini panjangnya, ini lebarnya dan ini tingginya (menunjuk ukuran 

yang ada pada gambar.” 
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P: “Bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan tersebut?” 

A-1: “Mencari volume bak truk, yang kedua mengubah satuan, dan 

yang terahir mencari harga pasir dalam bak truk.” 

P: “Kenapa begitu?” 

A-1: “kan pertanyaannya itu disuruh nyari volume bak truk sama nyari 

harga pasir dalam bak truk.” 

P: “Bagaimana cara kamu menncari volume bak truk sama mencari 

harga pasir di dalam bak truk?” 

A-1: “Make rumus volume balok, terus kalau harganya dari volum tadi 

dikalikan dengan harga pasir/m3.” 

P: “bagaimana rumusnya coba sebutkan.” 

A-1: “volume balok itukan x = p × l × t.” 

P: “Kalau yang harga pasir dalam bak truk bagaimana rumusnya?” 

A-1: “x dikali dengan a.” 

P: “hasilnya berapa?” 

A-1: “yang volume bak truk itu 6.048.000 cm2 kalau di buat m2 jadinya 

6,5 m2. Terus kalau harga pasirnya itu Rp 1.137.500.” 

P: “kenapa dari 6.048.000 ini jadi 6,5?” 

A-1: “Sebenernya 6,048. Supaya mudah ngitungnya dijadikan 6,5.” 

P: “Kalau simpulannya apa?” 

A-1: “Jadi harga pasir dalam bak truk adalah Rp 1.137.500.” 

P: “Kenapa simpulannya begitu?” 

A-1: “Kan yang ditanyakan itu harga pasir dalam bak truk dan hasil 

perhitungannya itukan 1.137.500.” 

P: “Tadi sepertinya di awal kamu bilang pertanyaannya bukan itu saja?” 

A-1: “Oh iya bu sama volume bak truk.” 

P: “Kenapa kamu hanya menyebutkan simpulannya harga pasir dalam 

bak truk saja?” 

A-1: “Lupa bu saya hehehe, saya nulisnya seingetnya yang terahir 

dicari aja.” 

P: “lain kali menuliskannya dengan lengkap ya simpulanny!” 

A-1: “Iya bu.” 

4. P: “Apa saja yang diketahui dari soal 4?” 

A-1: “Panjang rusuk penampung air 2 m, ukuran bak mandi fiber 

panjangnya 55 cm, lebarnya 55 cm, dan tingginya 55 cm.” 

P: “Dari mana kamu tahu kalau panjang bak mandi fiber 55cm, 

lebarnya 55cm dan tingginya 60 cm. Kan di soal tidak dikatakan 

begitu?” 

A-1: “Kalau ukuran yang buat diisi biasanya kan p × l × t.” 

P: “Yakin kamu?” 

A-1: “Yakin.” 

P: “Kenapa di lembar jawabmu menuliskannya seperti ini?” 

A-1: “Makai simbol itu bu.” 

P: “Coba jelaskan sesuai atau tidak kira kira dengan yang tadi kamu 

sebutkan.” 
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A-1: “r = 2 m itu panjang rusuknya, p = 55 cm itu panjang bak mandi 

fiber, l = 55 cm itu lebarnya, t = 60 itu tigginya udah.” 

P: “Kalau yang ditanyakan apa?” 

A-1: “Gambar bangun, volume penampung air sama banyak bak mandi 

fiber.” 

P: “Tadi kan kamu bilang kalau menuliskan informasi yang diketahui 

dengan simbol, sekarang apa kamu menggunakan simbol dalam 

menyelesaikan permasalahan?” 

A-1: “Iya bu. Saya menggunakan simbol untuk menuliskan rumus-

rumus.” 

P: “Bisa jelaskan?” 

A-1: “inikan saya make rumus kubus jadi V = r × r × r, terus kalau 

volume balok V = p × l × t.” 

P: “V itu apa?” 

A-1: “Volume.” 

P: “Volume kubus sama volume balok simbolnya sama berati?” 

A-1: “Iya kan menyatakan volume senmua.” 

P: “Kalau BF apa?” 

A-1: “Banyak bak mandi fiber.” 

P: “Kalau bangun yang sesuai dengan penampung air apa?” 

A-2: “Kubus.” 

P: “bisa kamu menggambarnya?” 

A-2: “Bisa bu.” 

P: “Ini coba kamu perhatikan bangun yang kamu gambar kemarin. Ini 

apa? Masak gambar kubus begini?” 

A-2: “Iya bu, ini tu saya salah lha lupa saya hapus garis yang ini.” 

P: “Kamu ini menggunakan penggaris atau tidak waktu menggambar?’ 

A-2: “Ndak bu hehehe.” 

P: “Sekarang... kenapa kamu menggambarkannya itu berbentuk kubus? 

Kenapa ndak balok?” 

A-2: “kan punya panjang rusuk bu. Lha bangun yang ukurannya itu 

rusuk kancuma kubus bu.” 

P: “yakin kamu gambarnya berbentuk kubus?” 

A-2: “Iya bu yakin.” 

P: “Bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan tersebut?” 

A-1: “mencari volume penampung air, terus nyari volume bak mandi 

fiber, terus nyari banyak bak mandi fiber.” 

P: “Bagaimana caranya kamu mencari msemua itu?” 

A-1: “Volume penampung air menggunakan volume kubus, volume bak 

mandi fiber menggunakan volume balok dan banyak bak mandi 

fiber itu make volume penampung air dibagi dengan volume bak 

mandi fiber.” 

P: “Yakin kamu dengan penyelesaiannya?” 

A-1: Iya.” 

P: “hasilnya berapa?” 
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A-1: “Volume kubusnya 8.000 liter, volume baloknya 181,5 liter, 

banyak bak mandinya 45.” 

P: “yakin kamu dengan hasilmu?” 

A-1: “Yakin bu. Lha ngitungnya ini juga dapetnya segitu.” 

P: “Bagaimana simpulannya?” 

A-1: “Jadi banyak air yang dapat ditampung 8000 liter dan banyak bak 

mandi yang dapat terisi penuh 45 bak mandi.” 

P: “Kenapa di lembar jawabmu hanya menuliskan simpulan untuk 

banyak bak mandi saja?” 

A-1: “Oh iya, saya lupa kalau harus menyimpulkan air yang terisi 

penuh.” 

P: “Kenapa bisa lupa?” 

A-1: “Kan itu nyari terahirnya banyak bak mandi jadi yang saya 

perhatikan hanya itu.” 

Subjek Gaya Belajar Auditorial 2 (A-2) 

3. P: “Informasi apa yang diketahui dari soal 3? 

A-2: “Bak pasir berukuran panjang 180 cm, lebar 180 cm dan tingginya 

120 cm, sama harga pasir/m3. 

P: “Sekarang perhatikan lembar jawabmu. Kenapa kamu menuliskan 

informasi diketahuinya seperti ini?” 

A-2: “Kan disuru make simbol bu jadi saya simbolkan.” 

P: “Coba jelaskan.” 

A-2: “p itu panjang, l itu lebar, t itu tinggi, dan m itu harga pasir/m3.” 

P: “Kalau yang ditanyakan apa?” 

A-2: “Volume bak truk sama harga pasir dalam bak truk.” 

P: “Kenapa kamu menuliskannya V dan h?” 

A-2: “V itu volume dan h itu harga pasir dalam bak truk.” 

P: “Kenapa informasi yang diketahui dan ditanya seperti yang kamu 

sebutkan?” 

A-2: “Disoalnya begitu bu, saya tinggal nulis aja.” 

P: “Pada saat kamu menuliskan penyelesaian dari permasalahan soal 

nomor 3 kamu menggunakan simbol-simbol atau tidak?” 

A-2: “Iya bu, saya makai simbol pas menuliskan rumusnyya bu.” 

P: “Coba dari hasil pekerjaanmu ini jelaskan maksut dari simbol-

simbolnya!” 

A-2: “Untuk yang p, l, sama t tadikan sudah saya jelaskan bu. Nah 

sekarang V itu maksutnya volume bak truk, terus h itu harga pasir 

dalam bak truk bu.” 

P: “tadikan kamu menyebutkan kalau kamu menuliskan simbol-simbol 

dengan rumus nah untuk mencari h ko ini tidak ada rumusnya 

kenapa? Ko langsung kayak gini?” 

A-2: “Saya asal nulis aja bu apa yang saya pikirkan. Jadi ndak kepikiran 

kalau harus menuliskan rumus.” 

P: “Kamu bisa menggambarkan bangun seperti yang ada pada soal 

nomor 3?” 

A-2: “Bisa bu.” 
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P: “Apa gambarnya yang sesuai?” 

A-2: “Balok bu.” 

P: “Kenapa balok?” 

A-2: “Kan Bak truknya berbentuk balok bu.” 

P: “Darimana kamu tahu kalau bak truk ttersebut berbentuk balok?” 

A-2: “Itukan ada keterangannya bu terus juga ukurannya itukan ada 

panjang lebar sama tinggi bu. Jadi ya gambarnya berbentuk 

balok.” 

P: “Yakin kamu?” 

A-2: “Yakin bu.” 

P: “Lalu keterangannya apa saja?” 

A-2: “Panjangnya 280 cm, lebarnya 180 cm sama tingginya 120 cm.” 

P: “Sekarang kamu perhatikan gambarmu kenapa kamu menuliskan 

seperti ini?” 

A-2: “Iya saya langsung menuliskannya pada rusuknya bu.” 

P: “Pada rusuknya bagaimana?” 

A-2: “Biar lebih jelas bu jadi yang rusuk panjang saya kasih ukuran 

panjangnya, kalau rusuk lebar saya kasih ukuran lebarnya, terus 

kalau rusuk tingginya saya kasih ukuran tinggi.” 

P: “Yakin kamu sudah benar ini menuliskan ukurannya?” 

A-2: “Iya bu yakin.” 

P: “Bagaimana kamu menyelesaikannya?” 

A-2: “Nyari volume bak truk dulu bu makai rumus volume balok, terus 

setelah ketemu hasilnya satuannya dibuat m3, terus nyari harga 

pasir dalam bak truk volume tadi dikalikan dengan harga 

pasir/m3.” 

P: “yakin?” 

A-2: “Iya yakin.” 

P: “Hasilnya berapa?” 

A-2: “sebentar ya bu hitung dulu.” 

P: “Bagaimana?” 

A-2: “6.048.000, terus harganya 988.300 bu.” 

P: “yakin?” 

A-2: “Iya bu.” 

P: “Coba hitung lagi.” 

A-2: “Sebentar ya bu saya hitung lagi.... Sama ko bu volumenya.” 

P: “Lanjutkan lagi ngitungnya.” 

A-2: “Oh iya bu salah ternyata harganya Rp 1.058.400 bu ternyata 

hehe.” 

P: “Ini kenapa ada satuannya?” 

A-2: “Biar ndak bingung bu, kan itu volumenya hasilnya cm3 padahal 

harga pasirnya itu per m3.” 

P: “Darimana kamu bisa mengatakan hasilnya cm3?” 

A-2: “Kan diketahuinya satuan pada ukurannya itu cm bu.” 

P: “Coba perhatikan ini kan kamu tidak menuliskan satuan, kok tiba 

tiba dibawahnya ada satuannya cm3?” 
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A-2: “Tapikan diketahuinya saya uda nuliskan satuan bu.” 

P: “Kalau simpulannya bagaimana?” 

A-2: “gimana ya bu saya masih bingung bu kalau menuliskan 

simpulan.” 

P: “Dicoba dulu kira-kira bagaimana?” 

A-2: “Em....jadi volume bak pasir adalah 6.048.000 m3.” 

P: “Satuannya m3?” 

A-2: “iya bu kan terus dikalikan dengan harga pasir/m3.” 

P: “Coba cermati lagi pekerjaanmu.” 

A-2: “Oh cm3 bu hehehe.”  

P: “Sudah itu saja simpulannya?” 

A-2: “Em... iya bu itu saja.” 

P: “Memang tadi pertanyaannya ada berapa?” 

A-2: “Nyari volume kan bu?” 

P: “Coba cermati dulu pertanyaannya.” 

A-2: “Oh iya ada harga pasir juga ya bu.” 

P: “Nah sekarang simpulannya bagaimana?” 

A-2: “Tadi kan udah bu.” 

P: “Tadi kan buat yang volume bak pasir.” 

A-2: “Bingung bu saya.” 

P: “Simpulan yang buat harga pasirnya bagaimana?” 

A-2: “Jadi harga pasir adalah Rp 1.058.400.” 

P: “Tadi kamu bisa menyebutkan simpulannya, lha kenapa di lembar 

jawabmu tidak dituliskan?” 

A-2: “Waktu itu saya bingung bu nulis simpulannya bagaimana, terus 

saya lewati dulu eh... malah lupa bu hehe.” 

4. P: “Apa yang diketahui dari soal nomor 4?” 

A-2: “Penampung air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 2 m, bak 

mandi fiber berukuran 55 cm × 55 cm × 60 cm.” 

P: “Sekarang perhatikan lembar jawabmu! Ini kenapa kamu 

menuliskannya seperti ini?” 

A-2: “Langsung make simbol bu.” 

P: “Coba jelaskan apa artinya?” 

A-2: “tadi kan diketahui panjang rusuk, saya simbolkan dengan r, 

jadinya r = 2 m, nah 2 m itukan sama dengan 200 cm bu, lha saya 

tulis gini. Terus p itu panjang bak mandi fiber, l itu lebar bak 

mandi fiber sama t itu tinggi bak mandi fiber.” 

P: “Darimana kamu tahu kalau panjang, lebar dan tinggi bak mandi 

fiber itu segitu?” 

A-2: “Itukan ada ukurannya bu.” 

P: “Tapikan disitu tidak menyebut panjang, lebar sama tinggi.” 

A-2: “Kan itu berbentuk balok dan ukurannya disitu juga ada tiga bu, 

lha pastikan kalau balok itu ukurannya panjang, lebar sama 

tinggi. Yasudah saya tulis begitu.” 

P: “yakin kamu apa yang kamu tulis sudah benar?” 

A-2: “Yakin bu, InsyAllah hehehe.” 
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P: “Terus yang ditanyakan apa?” 

A-2: “Gambar bangun yang sesuai dengan penampung air, banyak air 

yang dapat ditampung, sama banyak bak mandi fiber yang dapat 

terisi penuh.” 

P: “yakin itu pertanyaannya?” 

A-2: “Iya bu yakin.” 

P: “Kenapa?” 

A-2: “Lha disoalnya kan gitu bu.” 

P: “Tadi kan kamu sudah menggunakan simbol-simbol waktu 

menuliskan informasi yang diketahui. Nah kalau saat proses 

penyelesaiannya kamu menuliskan simbol-simbol atau tidak?” 

A-2: “iya bu, make simbol bu. Kan kalau nulis rumus langsung simbol 

bu.” 

P: “Coba sebutkan simbol-simbolnya.” 

A-2: “volume itu V, r itu rusuk, p panjang, l lebar, t tinggi.” 

P: “Lalu ini maksutnya apa Vk, Vb?” 

A-2: “Vk itu volume kubus bu, Vb itu volume balok.” 

P: “Memangnya volume kubus itu buat nyari apa, terus kalau volume 

balok juga buat nyari apa?” 

A-2: “volume kubus buat nyari banyak air yang dapat ditampung oleh 

penampung air, terus volume balok buat nyari volume bak mandi 

fiber.” 

P: “Ini kenapa banyak bak mandi viber tidak menggunakan simbol?” 

A-2: “harus make simbol juga ya bu?” 

P: “Iya. Kenapa kamu tidak menggunakan simbol?” 

A-2: “Saya kira ya ndak apa-apa bu ndak make simbol.” 

P: “Kalau bangun yang sesuai dengan penampung air apa?” 

A-2: “Kubus bu menggambar?” 

P: “bisa kamu menggambarnya?” 

A-2: “Bisa bu.” 

P: “Ini coba kamu perhatikan bangun yang kamu gambar kemarin. Ini 

apa? Masak gambar kubus begini?” 

A-2: “Iya bu, ini tu saya salah lha lupa saya hapus garis yang ini.” 

P: “Kamu ini menggunakan penggaris atau tidak waktu menggambar?’ 

A-2: “Ndak bu hehehe.” 

P: “Sekarang... kenapa kamu menggambarkannya itu berbentuk kubus? 

Kenapa ndak balok?” 

A-2: “kan punya panjang rusuk bu. Lha bangun yang ukurannya itu 

rusuk kancuma kubus bu.” 

P: “yakin kamu gambarnya berbentuk kubus?” 

A-2: “Iya bu yakin.” 

P: “coba ceritakan bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan soal 

tersebut?” 

A-2: “Pertama kan nulis diketahui ditanya itu bu, terus gambar kubus 

bu, baru nyari jawabannya terus nulis simpulan bu.” 

P: “Waktu kamu menjawabnya itu bagaimana? Coba ceriitakan.” 



 416 
 

 
 

A-2: “Nyari banyak air yang daat ditampung, terus nyari volume bak 

mandi fiber, terus nyari banyak bak mandi fiber.” 

P: “Bagaimana cara kamu mencari semua itu?’ 

A-2: “Gimana bu maksutnya?” 

P: “Waktu kamu mencari tadi makai rumus apa aja misalnya gitu.’ 

A-2: “Ow.... nyari banyak air yang dapat ditampung itu make rumus 

volume kubus, nyari volume bak mandi fiber make rumus volume 

balok, terus kalau nyari banyak bak mandi fibernya itu ya volume 

kubus tadi dibagi volume balok bu.” 

P: “kenapa nyari banyak air yang dapat ditampung make rumus 

kubua?” 

A-2: “Kan penampung airnya berbentuk kubus bu jadi ya make volume 

kubus.” 

P: “Kalau nyari volume bak mandi kenapa makai rumus volume 

balok?” 

A-2: “Kan bentuknya balok bu.” 

P: “Yakin kamu itu menggunakan rumus volume? Bukan rumus luas 

permukaan?” 

A-2: “iya bu yakin.” 

P: “Kenapa yakin?” 

A-2: “Kan itu kita nyari isinya bu bukan nyari luas nya.” 

P: “Lha kalau nyari banyak bak mandi fiber kenapa volume kubus 

dibagi volume balok?” 

A-2: “ya kan itu nanti air yang didalam penampung dibagi, dimasukkan 

ke bak mandi fibernya gitu bu.” 

P: “yakin kamu?” 

A-2: “Iya yakin.” 

P: “terus ini kenapa kamu menuliskan satuannya?” 

A-2: “Biar jelas aja bu.” 

P: “Menurutmu kalau menuliskan satuan saat proses perhitungan seperti 

ini benar atau salah?’ 

A-2: “benar bu hehe, tapi ndak tau ya bu benar atau salah tapi menurut 

saya benar gitu. Emangnya salah ya bu?” 

P: “Lain kali kalau proses perhitungan jangan menuliskan satuan ya.” 

A-2: “Iya bu.” 

P: “Kalau simpulannya kamu menuliskan atau tidak?” 

A-2: “Menuliskan bu tapi kayaknya salah.” 

P: “Kenapa kamu bisa bilang salah?” 

A-2: “Iya kayaknya aja bu.” 

P: “Yakin kalau salah?” 

A-2: “Iya bu kayaknya, soalnya tadi aja saya yang bak mandi itu sudah 

salah ko bu, berati ya hasilnya saya salah bu.” 

P: “Memangnya kemarin seingatmu bagaimana simpulannya?” 

A-2: “Jadi banyak bak mandi fiber adalah 45.” 

P: “Sudah itu saja?” 

A-2: “Ada lagi kayaknya bu.” 
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P: “Apa?” 

A-2: “Jadi air yang dapat ditampung sebanyak 8000.000 cm3.” 

P: “Kok ini beda ya? Coba perhatikan!” 

A-2: “oh iya ya bu.” 

P: “Terus gimana ini, kemarin kamu nulisnya begini lha sekarang yang 

kamu sebutkan seperti tadi. Yang benar yang mana?” 

A-2: “Bingung bu saya.” 

P: “Bingung bagaimana?” 

A-2: “Ya bingung bu saya.” 

Subjek Gaya Belajar Kinestetik 1 (K-1) 

1. P: “Informasi apa saja yang kamu dapat dari permasalahan nomor 1?” 

K-1: “Panjang rusuk 50 cm, tebal kaca 0,5 cm, lebar lubang 0,8 cm, dan 

panjang lubang 10 cm.” 

P: “Yakin seperti itu jawabannya?” 

K-1: “Iya bu yakin.” 

P: “Kenapa kamu bisa yakin?” 

K-1: “Kan disoalnya gitu bu.” 

P: “gitu bagaimana?” 

K-1: “Ya disoalnya itukan ada kotak infaq berbentuk kubus dengan 

panjang rusuk 50 cm, tebal kacanya 0,5 cm, terus diatasnya ada 

lubang lha lubangnya itu ukurannya panjangnya 10 cm, lebarnya 

0,8 cm.” 

P: “Sekarang kamu perhatikan lembarjawabmu kenapa ini yang kamu 

tulis tidak sesuai dengan yang kamu sebutkan tadi?” 

K-1: “Ini sesuai ko bu. Ini pertama itu rusuk luar 50 cm, Tb itu tebal 

kaca 0,5 cm, l lubang itu lebar lubang, terus p lubang ini panjang 

lubang bu.” 

P: “em.... begitu ya.... sekarang kalau informasi yang ditanyakan apa?” 

K-1: “Luas permukaan dalam kotak infaq bu.” 

P: “Yakin kamu?” 

K-1: “Iya bu.” 

P: “Simbol apa saja yang kamu gunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut.?” 

K-1: “p buat panjang lubang, l buat lebar lubang, r buat panjang rusuk, 

L buat luas bu.” 

P: “Yakin kamu menuliskan seperti iitu kemarin?” 

K-1: “Iya bu.” 

P: “Sekarang perhatikan lembar jawabmu ini. Kenapa kamu disini 

menuliskannya seperti ini?” 

K-1: “Iya ini kan p lubang bu maksutnya panjang lubang, l lubang itu 

lebar lubang, Tb itu tebal kaca bu.” 

P: “Terus ini kenapa kamu tidak menggunakan simbol untuk panjang 

rusuk luar?” 

K-1: “Oh iya yabu saya lupa bu.” 

P: “Lalu perhatikan penyelesaianmu kenapa ini ada s?” 

K-1: “s itu maksutnya panjang rusuk bu.” 
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P: “tadi kamu menyebutkan bahwa panjang rusuk simbolnya r?” 

K-1: “Iya bu saya lupa kalau kemarin saya makenya itu s bukan r.” 

P: “Sekarang perhatikan ya, kenapa simbol yang kamu gunakan saat 

menuliskan diketahui dengan saat kamu menyelesaikan 

permasalahan berbeda?” 

K-1: “Waktu menyelesaikannya itukan simbol-simbolnya rumus bu. 

Jadi ya saya tulis saja rumusnya.” 

P: “Berarti kamu mengingat rumus begitu?” 

K-1: “Iya bu.” 

P: “Menurutmu gambar yang sesuai dengan permasalahan nomor 1 

apa?” 

K-1: “Gambar kubus bu.” 

P: “Kenapa gambar kubus?” 

K-1: “Kan di soalnya dituliskan bahwa kotak infaqnya berbentuk kubus 

bu.” 

P: “Lalu bagaimana?” 

K-1: “Ya gambarnya ya kubus gitu bu.” 

P: “Sudah kubus saja begitu?” 

K-1: “Iya bu lha gimana?” 

P: “Kamu beri keterangan atau tidak pada gambarnya?” 

K-1: “tidak kayaknya bu.” 

P: “Kenapa tidak kamu beri keterangan?” 

K-1: “Saya ndak tau keterangannya gimana bu.” 

P: “yakin kamu bahwa gambar yang kamu buat itu sudah benar?” 

K-1: “iya bu yakin.” 

P: “Bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan tersebut?” 

K-1: “nyari luas permukaan kubus terus nyari luas persegi panjang, 

terus luas permukaan kubus tadi di kurangi luas persegi panjang.” 

P: “yakin kamu begitu menyelesaikannya?” 

K-1: “iya bu.” 

P: “Kenapa bisa yakin?” 

K-1: “Kan itu bu kotak infaqnya berbentuk kubus terus ada lubangnya.” 

P: “Terus menurutmu kalau begitu gimana?” 

K-1: “Ya kan itu persegi panjangnya lubang ya berarti luas permukaan 

kubusnya tadi dikurangi bu sama luas persegi panjang tadi.” 

P: “menurutmu kalau begitu jawabanmu benar?” 

K-1: “insyAllah benar bu.” 

P: “Yasudah kalau menurutmu benar. Sekarang coba perhatikan ini 

apakah perhitunganmu dalam mencari luas permukaan kotak 

infaq sudah benar?” 

K-1: “Sudah bu.” 

P: “Coba hitung lagi apakah benar atau salah.” 

K-1: “Iya bu salah ternyata.” 

P: “Berapa hasilnya sekarang ?” 

K-1: “Rp 15.000 bu, hehehe.” 

P: “Lalu ini pekerjaanmu sudah benar atau masih salah?” 
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K-1: “Salah bu ternyata.” 

P: “Memangnya tadi pertanyaan dari soal nomor 1 apa?” 

K-1: “Mencari luas permukaan dalamnya bu.” 

P: “Nah sekarang coba perhatikan jawabanmu ini. Apakah ini sudah 

mencari luas permukaan dalam?” 

K-1: “Menurut saya sudah bu.” 

P: “Sekarang perhatikan lagi ya, tadi kamu di awal mengatakan ada 

tebal kaca sama ada panjang rusuk luar. Nah kalau begitu jika 

kamu mencari luas permukaan menggunakan rusuk luar 50 cm, 

itu namanya luas permukaan dalam atau luas permukaan luar?” 

K-1: “Luas permukaan luar bu.” 

P: “Nah sekarang jawabanmu ini bagaimana?” 

K-1: “Salah bu.” 

P: “Kenapa kamu bisa menjawab seperti ini?” 

K-1: “Saya ndak kepikiran bu, saya kira ya nyari luas permukaan biasa 

make rusuk yang diketahui gitu bu.” 

P: “kamu menuliskan simpulannya kemarin?” 

K-1: “iya bu saya nulis.” 

P: “Gimana simpulannya?” 

K-1: “jadi luas permukaan dalam kotak infaq adalah 2992 cm2.” 

P: “Yakin kamu dengan simpulanmu?” 

K-1: “Yakin bu kan saya ngitungnya juga ketemunya segitu.” 

4. P: “dari soal nomor 4, menurutmu informasi apa saja yang diketahui?” 

K-1: “panjang rusuk penampung air 2 m, ukuran bak mandi fiber 55 cm 

× 55 cm × 60 cm. Terus nanti air yang ada di penampung air akan 

dipindahkan ke dalam bak mandi fiber.” 

P: “tadi kamu menyebutkan panjang rusuk 2 m, kenapa disini kamu 

menulisnya 2cm?’ 

K-1: “salah tulis bu saya, maksutnya itu 2 m.” 

P: “Yakin kamu ini salah tulis?’ 

K-1: “Iya bu.” 

P: “lalu kenapa ini ada p = 55, l = 55, sama t = 60?’ 

K-1: “p itu maksutnya panjang bu, l itu lebar, sama t itu tinggi.” 

P: “Darimana kamu tahu kalau panjang 55, lebarnya 55 sama tingginya 

55?” 

K-1: “dari soalnya bu.” 

P: “Disoalnya kan tidak ada keterangan seperti itu?” 

K-1: “Ya kan itu bak mandinya berbentuk balok bu ya jadi ukurannya 

panjangnya 55, lebarnya 55, sama tingginya 60 bu.” 

P: “Yakin kamu seperti itu?” 

K-1: “Iya bu.” 

P: “darimana kamu yakin kalau seperti itu?” 

K-1: “Kan biasanya kalau ukuran balok itu berturut-turut panjang × 

lebar × tinggi bu jadi ya saya buat seperti itu.” 

P: “Kalau yang ditnyakan apa?” 

K-1: “volume air bu.” 
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P: “Yakin kamu?” 

K-1: “Kayaknya bu, kan ini di soal dituliskannya banyaknya air yang 

dapat ditampung.” 

P: “Hanya itu saja?” 

K-1: “Ya ndak si bu tapi intinya itu.” 

P: “Yakin kamu?” 

K-1: “Iya bu.” 

P: “lalu kenapa ini ada p = 55, l = 55, sama t = 60?’ 

K-1: “p itu maksutnya panjang bu, l itu lebar, sama t itu tinggi.” 

P: “Tadi kamu menyebutkan kalau p itu panjang, l itu lebar, sama t iru 

tinggi, lha kenapa ko begitu?” 

K-1: “Kan saya simbolkan bu.” 

P: “ow... begitu ya? Lalu simbol lain yang kamu gunakan apa?” 

K-1: “volume itu saya simbolkan V bu.” 

P: “Udah itu aja?” 

K-1: “Iya bu , kan yang bisa disimbolkan itu aja.” 

P: “Ow...begitu... kalau gambar yang sesuai dengan perintah nomor 4 

itu gambar apa?” 

K-1: “Balok bu.” 

P: “Balok? Kenapa?” 

K-1: “Kan bak mandi fibernya itu berbentuk balok bu.” 

P: “Kan disini yang ditanyakan gambar penampung air, bukab gambar 

bak mandi fiber.” 

K-1: “Kan nantinya juga bak mandi fibernya digunakan untuk 

menampung air bu. 

P: “Yakin kamu?” 

K-1: “Yakin bu.” 

P: “Terus keterangan pada gambarnya apa?” 

K-1: “Keterangan apa bu?” 

P: “Ya keterangan ukurannya.” 

K-1: “ya ukuran bak mandi fiber bu.” 

P: “Tapi kenapa di gambarmu tidak diberi keterangan?” 

K-1: “iya bu ndak saya beri memang.” 

P: “Kenapa?” 

K-1: “Ya ndak apa apa bu, saya kira ya Cuma gambar aja.” 

P: “Bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan ini? Coba 

jelaskan!” 

K-1: “Saya nyari volume kubus dulu bu, setelah itu saya nyari volume 

balok, kemudian baru volume kubus dibagi dengan volume 

balok.” 

P: “Coba jelaskan untuk apa saja?” 

K-1: “Maksutnya gimana bu?” 

P: “tadi kan bilang nyari volume kubus, balok itu buat apa?” 

K-1: “Volume kubus itu untuk nyari banyak air dalam penampung air, 

volume balok itu untuk nyari volume bak mandi fiber, 

selanjutnya buat nyari banyak bak mandi fiber yang dapat diisi 
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penuh menggunakan volume kubus tadi dibagi dengan volume 

balok.” 

P: “Kenapa kamu bisa menggunakan volume kus dan balok?” 

K-1: “Kan bentuknya itu kubus dan balok bu.” 

P: “Apa harus menggunakan volume? Ataukan luas permukaan?” 

K-1: “Menggunakan volume bu, kan yang dicari itu isinya.” 

P: “Yakin kamu?” 

K-1: “Iya bu yakin.” 

P: “Bisa menyebutkan rumusnya?” 

K-1: “volume kubus = r3, volume balok = p × l × t.” 

P: “Sekarang perhatikan pekerjaanmu dan soalnya. Apa ini hasilnya 

sudah benar?” 

K-1: “Sudah bu.” 

P: “coba perhatikan ini, rusuk penampung air itukan satuannya meter 

dan sedangkan ukuran pada bak mandi fiber itu centimeter. Nah 

sekarang pertanyaannya bagaimana kalau satuannya berbeda 

seperti ini?” 

K-1: “Disamakan dulu bu satuannya.” 

P: “Sekarang kenapa disini kamu tidak menyamakan satuan?” 

K-1: “Oh... iya ya bu saya lupa bu, saya kira sudah saya samakan 

satuannya.” 

P: “Kalau begitu hasilnya bagaimana?” 

K-1: “Salah bu.” 

P: “Apanya yang salah?” 

K-1: “Ini hasil saya bu.” 

P: “Jadi simpulan dari permasalahan tersebut apa?” 

K-1: “Banyak bak mandi fiber yang dapat diisi penuh adalah 44 bak 

mandi.” 

P: “Kok ini di simpulan jawaban kamu tertulis 1,44?” 

K-1: “Kan tadi perhitungan saya salah, kan barusan tadi saya udah 

ngitung lagi bu.” 

Subjek Gaya Belajar Kinestetik (K-2) 

3. P: “Sekarang soal nomor 3 ya, perhatikan. Informaasi apa yang dapat 

kamu gunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.” 

K-2: “panjang bak pasir 280 cm, lebar bak pasir 180 cm, dan tinggi bak 

pasir 120 cm, terus harga pasir/m3 Rp. 175.000.” 

P: “Iya, lalu kenapa di lembbarjawabmu tertulis seperti ini?” 

K-2: “Itu saya buat simbol bu. Jadi p itu melambangkan panjang bak 

truk, l itu lebar bak truk, t itu tinggi bak truk, lalu yang 1 m3 ini 

maksutnya harga psir/m3.” 

P: “Oke.... yakin kamu dengan apa yang kamu tulis ini merupakan 

informasi yang diketahui pada sooal?” 

K-2: Iya bu yakin.” 

P: “Kenapa bisa yakin?” 

K-2: “Kan disoalnya terstulis seperti itu bu, ya saya tinggal tulis lagi.” 

P: “Oke... sekarang kalau yang ditanyakan pada soal tersebut apa?” 
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K-2: “Volume pasir dalam bak truk sama harga yang harus dibayar.” 

P: “Kenapa kamu bisa beranggapan seperti itu?” 

K-2: “Kandisoalnya begitu bu.” 

P: “Iya, lalu kenapa di lembar jawabmu tertulis seperti ini?” 

K-2: “Itu saya buat simbol bu. Jadi p itu melambangkan panjang bak 

truk, l itu lebar bak truk, t itu tinggi bak truk, lalu yang 1 m3 ini 

maksutnya harga psir/m3.” 

P: “Tadi kamu sudah menggunakan simbol pada saat menuliskan 

informasi yang diketahui. Sekarang saat kamu menyelesaikan 

permasalahannya apa kamu menggunakan simbol?” 

K-2: “Iya, pada saat menuliskan rumusnya kan saya menggunakan 

simbol.” 

P: “Coba sebutkan apa saja simbol yang kamu gunakan dalam 

menyelesaikan permasalahannya.” 

K-2: “V itu maksutnya volume, p itu panjang, l itu lebar, dan t itu 

tinggi.” 

P: “yakin kamu dengan simbol yang kamu gunakan?” 

K-2: “iya bu yakin.” 

P: “Menurut kamu kira-kira bangun apa yang dapat menggambarkan 

bak pasir tersebut?” 

K-2: “Bangun balok bu.” 

P: “Kenapa balok?” 

K-2: “Kan kalau bak truk itu rata-rata bentuknya balok bu, lagian juga 

di soal ditulis bentuknya balok jadi ya balok bu.” 

P: “Kalau ukurannya kamu tuliskan dimana?” 

K-2: “ini bu (Menunjuk ukuran yang ada pada gambar yang telah 

dibuat.” 

P: “Apa itu benar kamu meletakkan ukurannya?” 

K-2: “Iya bu insyAllah benar.” 

P: “Yakin?” 

k-2: “Yakin bu.” 

P: “Bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan tersebut? Coba 

ceritakan langkah-langkahnya.” 

K-2: “pertama nyari volume bak pasir, lalu nyari harga pasir yang harus 

dibayar.” 

P: “bagaimana kamu bisa mencari volume bak pasir dan harga yang 

harus dibayar?” 

K-2: “Nyari volume bak pasir degan rumus volume balok, kalau nyari 

harganya volume balok yang kita cari tadi dikalikan dengan harga 

pasir/m3 nya.” 

P: “Kenapa seperti itu?” 

K-2: “Kan yang dicari isinya, berarti sama saja dengan mencari 

volumenya, kalau kita tahu isinya kan tinggal dikalikan dengan 

harganya.” 

P: “Yakin kamu? Memangnya rumus volume balok apa?” 

K-2: “Yakin bu, rumusnya ya p × l × t.” 
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P: “Coba sekarang kita perhatikan hasilnya ya. Ini benar hasilnya 

segini?” 

K-2: “Iya bu.” 

P: “coba cek lagi apa benar.” 

K-2: “Iya bu.... (menghitung sebentar) Bu hasilnya ternyata 6,048.” 

P: “kenapa ini kamu bisa menuliskan 5,048?” 

K-2: “Kurang teliti bu saya kemarin waktu ngitung, cepet-cepet.” 

P: “Simpulannya apa?” 

K-2: “Jadi harga yang harus dibayar adalah Rp 886.000.” 

P: “Lalu?” 

K-2: “Sudah bu.” 

P: “Lho tadikan pertanyaannya ada 2.” 

K-2: “Oh iyayabu, berati saya masih kurang kemarin.” 

P: “Kenapa kemarin kamu menuliskan simpulannya hanya satu?” 

K-2: “saya kira ya hanya harga nya saja bu.” 

4. P: “apa yang diketahui pada soal nomor 4?” 

K-2: “rusuk penampung air sepanjang 2 meter, panjang bak mandi fiber 

55 cm, tingginya 60 cm, dan lebarnya juga 55 cm.” 

P: “Ada lagi?” 

K-2: “air yang ada pada penampung air akan dialirkan ke dalam bak 

mandi fiber.” 

P: “Ada lagi atau tidak?” 

K-2: “Sudah bu itu saja.” 

P: “Oke sekarang perhatikan lembar jawabmu, ini kenapa kamu 

menulisnya seperti ini?” 

K-2: “Kan sama kayak tadi bu, saya itu nulisnya langsung make 

simbol.” 

P: “Coba jelaskan lagi ya maksutnya apa saja.” 

K-2: “Iya bu, r itu rusuk, p itu panjang bak mandi, l itu lebar bak mandi, 

dan t itu tinggi bak mandi.” 

P: “yakin kamu menuliskannya itu sudah benar?” 

K-2: “Iya bu yakin.” 

P: “Kalau yang ditanyakan apa?” 

K-2: “Volume penampung air, sama banyak bak mandi fiber.” 

P: “Yakin kamu?” 

K-2: “Iya.” 

P: “Coba jelaskan lagi ya maksutnya apa saja.” 

K-2: “Iya bu, r itu rusuk, p itu panjang bak mandi, l itu lebar bak mandi, 

dan t itu tinggi bak mandi.” 

P: “Tadi kan kamu udah menggunakkan simbol-simbol untuk 

menyatakan informasi yang diketahui. Sekarang apa kamu 

menggunakan simbol-simbol saat menyelesaikan permasalahan 

tersebut?” 

K-2: “iya bu kan kalau menuliskan rumus itu bukannya udah 

menggunakan simbol juga ya bu?” 

P: “Coba sebutkan rumusnya.” 
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K-2: “volume kubus itu r × r × r, terus volume balok p × l × t, terus 

kalau nyari banyak bak mandi fiber Vk : Vb.” 

P: “Vk sama Vb itu apa?” 

k-2: “Vb itu volume balok bu kalau Vk volume kubus.” 

P: “Sekarang coba perhatikan lembar jawabmu, ini rumus Vk ko 

rumusnya bukan r3?” 

K-2: “Kan r3 = r × r × r.” 

P: “Lha ini simbolnya apa ?” 

K-2: “itu r bu.” 

P: “Kok begini ya?” 

K-2: “Iya saya gitu buatnya. Hehehe.” 

P: “Oke sekarang ini kenapa ko banyak bak mandi fiber ndak kamu 

buat simbol?” 

K-2: “Ndak apa apa bu.” 

P: “Kira-kira menurutmu bangun apa yang sesuai dengan penampung 

air ?” 

K-2: “Kubus.” 

P: “Kenapa kubus?” 

K-2: “Memang penampung airnya kan bentuuknya kubus.” 

P: “Yakin kamu?” 

K-2: “Iya bu.” 

P: “Terus ukurannya gimana?” 

K-2: “Saya tulis di sampingnya bu, di rusuknya itu lho bu.” 

P: “Bagaimana kamu menyelesaikan soal ini coba ceritakan.” 

K-2: “Nyari volume penampung air, yang kedua nyari volume bak 

mandi fiber, dan terahir nyari banyak bak mandi fiber dengan 

membagi volume penampung air dengan volume bak mandi 

fiber.” 

P: “bagaimana cara mencari semua itu, konsep apa yang kamu 

gunakan?” 

K-2: “mencari volume penampung air make rumus volume kubus yaitu 

r × r × r, nyari volume bak mandi make rumus volume balok 

yaitu p × l × t.” 

P: “Berapa hasilnya?” 

K-2: “untuk volume kubusnya 8.000.000, dan untuk volume baloknya 

181.500, terus kalau banyak bak mandinya itu dibulatkan jadi 

45.” 

P: “yakin kamu?” 

K-2: “Yakin insyAllah” 

P: “banyak bak mandi itu kan yang dicari yang terisi penuh. Apakah 45 

itu terisi penuh?” 

K-2: “hasilnya itu 44,77 bu makanya saya bulatkan jadi 45.” 

P: “Apakah 0,77 itu sama dengan 1?” 

K-2: “Ndak.” 

P: “Lalu yang benar berapa? Yang terisi penuh lho ya.” 

K-2: “44 kalau begitu bu?” 
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P: “Iya.” 

P: “Kalau simpulannya bagaimana?” 

K-2: “Ada dua bu simpulannya, yang pertama banyak air yang dapat 

ditampung adalah 181.500 cm3, dan banyak bak mandi fiber yang 

dapat terisi penuh adalah 45 bak mandi.” 

P: “yakin kamu dengan jawabanmu?” 

K-2: Iya bu yakin.” 

P: “Tadi di perhitunganmu 181.500 itu untuk volume apa?” 

K-2: “Volume balok bu.” 

P: “Nah kalau penampung air bentuknya apa?” 

K-2: “kubus bu.” 

P: “Kalau begitu benar apa salah hasil simpulannya?” 

K-2: “Oh iya bu salah seharusnya yang 8000.000.” 
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Lampiran 33 

DOKUMENTASI 

                               

 

 

Guru Mengevaluasi Pekerjaan Siswa 

 

Guru bersama siswa melakukan 

demonstrasi alat peraga 

 

Perwakilan kelompok 

Mendemonstrasikan Permasalahan 

di Depan Kelas 

 

Guru Sebagai Fasilitator 
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Guru Menawarkan Perwakilan 

Kelompok Mempresentasikan 

Pekerjaannya 

 

 

Guru Memberikan Hadiah Pada 

Kelompok yang Aktif 

 

Kegiatan Wawancara 

 

Kegiatan Tes Kemampuan Komunikasi 

Matematis 
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Lampiran 34 

Tabulasi Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa  

Subjek 
Gaya 

Belajar 

Butir 

Soal 

Tingkat 

Kemampuan 

Komunikasi 

Matematis 

Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

1 2 3 4 5 

1 

Visual 

1 

4 

Mampu Mampu Mampu Kurang Mampu Kurang Mampu 

4 Mampu Mampu Mampu Kurang Mampu Kurang Mampu 

2 
2 Mampu Mampu Mampu Kurang Mampu Kurang Mampu 

4 Mampu Mampu Mampu Kurang Mampu Kurang Mampu 

1 

Auditorial 

3 

4 

Mampu Mampu Mampu Kurang Mampu Kurang Mampu 

4 Mampu Mampu Mampu Kurang Mampu Kurang Mampu 

2 
3 Mampu Mampu Mampu Kurang Mampu Belum Mampu 

4 Mampu Mampu Mampu Kurang Mampu Kurang Mampu 

1 

Kinestetik 

1 

3 

Mampu Kurang Mampu Mampu Kurang Mampu Kurang Mampu 

4 Mampu Kurang Mampu Mampu Kurang Mampu Kurang Mampu 

2 
3 Mampu Kurang Mampu Mampu Kurang Mampu Kurang Mampu 

4 Mampu Kurang Mampu Mampu Kurang Mampu Kurang Mampu 

 

Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis: 

(11) Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika. Pada penelitian ini siswa dapat menuliskan informasi 

yang diketahui dan ditanyakan atau tujuan dari permasalahan.  
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(12) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematik secara 

tertulis.  

(13) Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematik, secara tertulis, dengan gambar.  

(14) Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara tertulis.  

(15) Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan  jawaban permasalahan sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 
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Lampiran 35 

TABEL r PRODUCT MOMENT 

 

N 
Taraf Signif 

N 
Taraf Signif 

N 
Taraf Signif 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 

4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330 

5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317 

6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 

7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 

8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286 

9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 

10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270 

11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263 

12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256 

13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230 

14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210 

15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 

16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 

17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 

18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128 

19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115 

20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105 

21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097 

22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091 

23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 

24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 

25 0.396 0.505 49 0.281 0.364       

26 0.388 0.496 50 0.279 0.361       
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Lampiran 36  

TABEL DISTRIBUSI Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 432 
 

 
 

Lampiran 37 

SK SKRIPSI 
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Lampiran 38 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 39 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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