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Abstrak— Instrumen merupakan bagian yang penting yang digunakan untuk 

mengetahui apa yang hendak diukur. Terdapat berbagai macam instrumen yang dapat 

digunakan, salah satu instrumen tersebut berbentuk indikator. Kaitannya dengan hal 

tersebut analisis pendahuluan tentang instrumen yang berupa indikator akan 

digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran dan komunikasi matematis. Artikel 

ini juga akan menyajikan contoh penerapan indikator yang menggunakan lembar 

jawaban tentunya sesuai dengan soal yang dikembangkan. Khusus pada artikel ini 

pengembangan instrumen dan indikator digunakan untuk pengembangan soal Model 

PISA konten change and relationship.  

Kata kunci: Instrumen, Kemampuan Penalaran, Kemampuan Komunikasi 

Matematis  

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Depdiknas tahun 2006 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan matematika yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan : (1) 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau 

logaritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh, (4) mengkomunikasikan gagasan dengan sombol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah; (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehiduan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap 

ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  

Salah satu tujuan pendidikan matematika yang di bahas dalam artikel ini adalah kemampuan 

penalaran dan  kemampuan komunikasi matematis peserta didik dalam mengerjakan soal. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Wardhani [1] yang mengemukakan bahwa soal-soal PISA menuntut kemampuan 

penalaran dan pemecahan masalah. Oelh sebab itu, dalam artikel ini membahas kemampuan penalaran 

dan komunikasi matematis siswa ini merupakan dua kemampuan dasar yang ada pada PISA. Oleh sebab 

itu, kita membutuhkan instrumen untuk dapat mengetahui sejauh mana kemampuan penalaran dan 

kemampuan matematis siswa. Salah satu instrumen yang dapat dikembangakan adalah instrumen yang 

berupa indikator kemampuan penalaran dan komunikasi matematis. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu pengembangan indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa. Indikator tersebut di kembangkan 

sebagai salah satu instrumen yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur kemampuan penalaran dan 

komunikasi matematis siswa. Pengembangan Indikator merupakan salah satu langkah-langkah yang ada 

pada pengembangan soal tes. Mardapi dalam Gufron A [2] menyatakan bahwa ada sembilan langkah 

untuk mengembangkan instrumen tes antara lain menyusun spesifikasi tes, menulis soal tes,  menelaah 

soal tes, melakukan uji coba tes,  menganilisis butir soal,  memperbaiki tes,  merakit tes, melaksanakan 

tes, dan  menafsikan tes. Dari sembilan langkah yang dilakukan dalam artikel ini akan membahas tentang 

penyusunan spesifikasi tes dimana spesfikasi tes tersebut membahas tentang menentukan tujuan tes, 

menyusun kisi-kisi tes, memilih bentuk tes, dan menentukan panjang tes. Tetapi yang akan dibahas secara 

khusus adalah penyusunan kisi-kisi yang berupa perancangan indikator. Rancangan indikator dan lembar 

jawaban kemampuan penalaran dan komunikasi matematis dapat digunakan khusus untuk pengembangan 

model soal PISA konten change and relationsip. Tentunya pengembangan indikator ini digunakan untuk 
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siswa smp. Hal ini berdasarkan penyelenggaraan PISA digunakan untuk menguji kemampuan siswa pada 

usia 15 tahun. Usia 15 tahun ini pada siswa di Indonesia merupakan siswa SMP. 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Instrumen diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur suatu kegiatan (Ghufron A). Salah 

satu langkah yang akan dibahas pada artikel ini adalah penyusunan spesifikasi tes. Langkah awal yang 

dilakukan untuk mengembangkan tes adalah menetapkan spesifikasi tes yang berisi tentang uraian 

keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki suatu tes. Penyusunan spesifikasi tes yang dilakukan antara 

lain : menentukan tujuan tes, menyusun kisi-kisi tes, memilih bentuk tes, dan  menentukan panjang tes. 

Berdasakan uraian di atas, maka dalam artikel ini akan membahas tentang penyusunan kisi-kisi tes 

dimana dalam penentuan indikator merupakan salah satu kegiatan yang ada pada penyusunan kisi-kisi tes. 

Sebelum membahas kisi-kisi tes, adapun uraian tentang kemampuan dasar PISA. Kemampuan penalaran 

dan kemampuan komunikasi matematis sebagai berikut. 

A.  Kemampuan Dasar Matematika PISA 

Wardhani Sri dan Rumiati [3] mengemukakan bahwa kemampuan dasar matenatika pada PISA 

melibatkan tujuh hal penting sebagai berikut : 

1. Komunikasi (Comunication) 

Literasi matematika melibatkan kemampuan mengkomunikasikan masalah. Seseorang melihat adanya 

suatu masalah dan kemudian tertantang untuk mengenali dan memahami permasalahan tersebut. 

Membuat model merupakan langkah yang sangat penting untuk memahami, memperjelas, dan 

merumuskan suatu masalah. Dalam proses menemukan penyelesaian, hasil sementara mungkin perlu 

dirangkum dan disajikan. Selanjutnya, ketika penyelesaian ditemukan, hasil juga perlu disajikan kepada 

orang lain desertai penjelasan serta justifikasi. Kemampuan komunikasi diperlukan untuk bisa 

menyejikan hasil penyelesaian. 

2. Matematisasi (Mathematishing) 

Literasi matematika juga melibatkan kemampuan untuk mengubah (transform) permaslahan dari dunia 

nyata ke bentuk matematikaatau justru sebaliknya yaitu menafsirkan suatu hasil atau model matematika 

ke dalam permasalahan aslinya. 

3. Representasi (Representation) 

Literasi matematika melibatkan kemampuan untuk menyajikan kembali (representasi) suatu masalah 

atau suatu obyek matematika melalui hal-hal seperti: memilih, menafsirkan, menerjemahkan, dan 

mempergunakan grafik, tabel, gambar, diagram, rumus, persamaan, maupun benda konkret untuk 

memotret permasalahan sehinnga lebih jelas. 

4. Penalaran dan argumen (Reasoning and Argument) 

Literasi matematika melibatkan kemampuan menalar dan memberika alasan. Kemampuan ini berakar 

pada kemampuan berpikir secara logis untuk melakukan anlisis terhadap informasi untuk menghasilkan 

kesimpulan yang beralasan. 

5. Merumuskan strategi untuk memecahkan masalah (Devising Strategis for solving problems) 

Literasi matematika melibatkan kemampuan menggunakan strategi untuk memecahkan masalah. 

Beberapa masalah mungkin mengkin sederhana dan strategi pemecahannya terlihat jelas, namun ada juga 

masalah yang perlu strategi rumit. 

6. Mengunakan bahasa simbolik, formal, dan teknik, serta operasi (Using symbolic, Formal and Techical 

Language and Operation) 

Literasi matematika melibatkan kemampuan menggunakan bahasa simbol, bahasa formal dan bahasa 

teknis. 

7. Menggunakan alat-alat matematika (Using Mathematics Tools) 

Literasi matematika melibatkan kemampuan menggunakan alat-alat matematika, misalnya melakukan 

pengukuran, operasi dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini fokus pada kemapuan penalaran dan komunikasi 

matematis siswa. 

B. Kemampuan Penalaran Matematis 

Kemampuan penalaran merupakan salah satu kemampuan dasar yang digunakan oleh PISA. 

Berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional dalam peraturan Dirjen Didasmen No.506/C/PP/2004 

menjelaskan bahwa cakupan kemampuan penalaran matematis meliputi : (1) menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan, tertulis, gambar dan diagram, (2) mengajukan dugaan, (3) melakukan manipulasi 

matematika, (4) menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa 

solusi, (5) menarik kesimpulan, (6) memerikasa kesahihan suatu argumen dan (7) menemukan pola atau 

sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. 
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Ramdani Y [4] menyatakan bahwa kemampuan penalaran meliputi  memberikan penjelasan terhadap 

model, gambar, fakta, sifat, hubungan atau pola yang ada; memperkirakan jawaban dan proses solusi, dan 

menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematik; menyusun dan menguji 

konjektur, memberikan lawan contoh; dan mengikuti aturan inferensi, menyusun dan menguji konjektur, 

memeriksa validitas argumen.  

C. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Sumarmo [5] menyatakan bahwa komunikais matematis antar lain: (1) menyatakan situasi, gambar, 

diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematik, (2) menjelaskan ide, 

situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan, (3) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang 

matematika, (4) membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis, dan (5) 

mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragrap matematika dalam bahasa sendiri. 

Hasil penelitian Prayitno [6] juga menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa 

meliputi kemampuan memahami gagasan matematis yang disajikan dalam tulisan maupun lisan; 

menungkapkan gagasan matematis secara tulisan atau lisan; menggunakan pendekatan bahasa matematika 

(notasi, istilah dan lambang) untuk menyatakan informasi matematis; menggunakan representasi 

matematika (rumus, diagram, tabel, grafik, model) untuk menyatakan informasi matematis; dan 

mengubah dan menafsirkan informasi dalam representasi matematika yang berbeda. 

Menurut NCTM  menyatakan bahwa komunikasi matematis  yang harus dikuasai siswa adalah 

mengorganisasi dan mengkonsolidasi pemikiran matematika dan mengkomunikasikan kepada siswa,  

mengekspresikan ide-ide matematika secara koheren dan jelas kepada siswa lain, guru dan lainnya,  

meningkatkan atau memperluas pengetahuan siswa dengan cara memikirkan dan strategi siswa lain, dan  

menggunakan bahasa matematik secara tepat dalam berbagai ekspresi matematika.  

Berdasarkan hal di atas, maka diperoleh beberapa indikator kemampuan penalaran dan komunikasi 

matematis yang telah dikembangkan berdasarkan beberapa pendapat. Tabel 1 merupakan tabel 

pengembangan indikator kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa. 

TABEL 1. INDIKATOR KEMAMPUAN PENALARAN DAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA 

No Indikator Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Matematis Siswa Kode 

1 Siswa dapat memahami gagasan yang ada dari permasalahan dengan salah satu cara 

dibawah ini: 

A.1 Siswa menuliskan dalam bentuk gambar dengan memberikan cara/alasan yang benar 
dan jawaban benar 

A.2 Siswa menuliskan dalam bentuk gambar dengan memberikan cara/alasan yang benar 

dan jawaban salah 
A.3 Siswa menuliskan dalam bentuk gambar dengan memberikan cara/alasan yang salah 

tetapi jawaban benar 

A.4 Siswa menuliskan tidak menuliskan cara/ alasan dan jawaban dalam bentuk gambar. 
B.1 Siswa menuliskan dalam bentuk grafik dengan memberikan cara alasan yang benar 

dan jawaban benar 

B.2 Siswa menuliskan dalam bentuk grafik dengan memberikan cara/alasan yang benar 
dan jawaban salah 

B.3 Siswa menuliskan dalam bentuk grafik dengan memberikan cara/alasan yang salah 

tetapi jawaban benar 
B.4 Siswa menuliskan tidak menuliskan cara/ alasan dan jawaban dalam bentuk grafik. 

C.1 Siswa menuliskan dalam bentuk model dengan memberikan cara/alasan yang benar 

dan jawaban benar 
C.2 Siswa menuliskan dalam bentuk model dengan memberikan cara/alasan yang benar 

dan jawaban salah 

C.3 Siswa menuliskan dalam bentuk model dengan memberikan cara/alasan yang salah 
tetapi jawaban benar 

C.4 Siswa menuliskan tidak menuliskan cara/ alasan dan jawaban dalam bentuk model. 

 

 

A1 
 

A2 

 
A3 

 

A4 
B1 

 

B2 
 

B3 

 
B4 

C1 

 
C2 

 

C3 
 

C4 

 

2 Siswa dapat mengajukan dugaan dengan salah satu cara dibawah ini: 

D.1 Siswa menulis apa yang diketahui dengan benar dan apa yang ditanya dengan benar. 

D.2 Siswa menulis apa yang diketahui dengan benar tetapi apa yang ditanya salah. 
D.3 Siswa menulis apa yang diketahui salah tetapi apa yang ditanya dengan benar. 

D.4 Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan.  

 

D1 

D2 
D3 

D4 

3 Siswa menyelesaikan permasalahan dengan salah satu cara dibawah ini: 

E.1 Siswa menuliskan simbol matematika benar dan rumus matematika benar 
E.2 Siswa menuliskan simbol matematika benar tetapi rumus matematika salah 

E.3 Siswa menuliskan simbol matematika salah  tetapi rumus matematika benar 
E.4 Siswa tidak menuliskan simbol matematika dan rumus matematika. 

F.1 Siswa menuliskan langkah-langkah penyelesaian dengan benar dan memberikan 

alasan pada setiap langkah yang ditliskan dengan benar. 
F.2  Siswa menuliskan langkah-langkah penyelesaian dengan benar tetapi memberikan  

 

E1 
E2 

E3 
E4 

F1 

 
F2 
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No Indikator Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Matematis Siswa Kode 

 

alasan pada setiap langkah yang dituliskan salah. 
F.3 Siswa menuliskan langkah-langkah penyelesaian salah tetapi memberikan alasan 

pada setiap langkah yang dituliskan benar 

F.4 Siswa tidak menuliskan langkah-langkah penyelesaian dan tidak memberikan alasan 
pada setiap langkah. 

 
F3 

 

F4 

4 Siswa dapat menuliskan kesimpulan dengan salah satu cara dibawah ini: 

G.1 Siswa menuliskan kesimpulan dengan benar dan menuliskan bentuk umum dengan 

benar. 
G.2 Siswa menuliskan kesimpulan dengan benar tetapi menuliskan bentuk umum salah 

G.3 Siswa menuliskan kesimpulan salah tetapi dan menuliskan bentuk umum dengan 

benar 
G.4 Siswa menuliskan tidak menuliskan kesimpulan dan menuliskan bentuk umum. 

 

G1 

 
G2 

  G3 

 
G4 

 

Pengembangan indikator pada Tabel 1 merupakan indikator kemampuan penalaran dan komunikasi 

matematis yang akan digunakan sebagai acuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan penalaran 

dan komunikasi matematis. Tentunya pengembangan indikator ini akan muncul pada lembar jawaban 

yang khusus dirancang sesuai indikator yang telah dikembangkan. Pada Gambar 1 akan menyajikan salah 

satu contoh soal yang dikembangkan berdasarkan soal PISA khusus konten change and relationship.  

 

 

GAMBAR 1. CONTOH PENGEMBANGAN SOAL MODEL PISA KONTEN CHANGE AND RELATIONSHIP 

Gambar 1 merupakan contoh pengembangan soal model PISA. Contoh ini dapat digunakan sebagai 

soal yang dapat digunakan untuk pengembangan indikator pada Tabel 1. Indikator pada Tabel 1 tersebut 

akan muncul pada lembar jawaban pada Gambar 2 yang dirancang khusus untuk pengembangan soal 

model PISA konten change and relationship. 

Lembar jawaban pada Gambar 2 menjelaskan tentang bagaiman siswa menjawab soal model PISa 

dengan konten change and relationship. Pada lembar jawaban siswa yang dirancang juga memuat tentang 

komponen-komponen indikator kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa (Tabel 1). Setiap 

indikator yang telah dikembangkan tertuang pada petunjuk mengerjakan. Penyebutan indikator yang ada 

pada petunjuk mengerjakan bertujuan untuk mengetahui apakah siswa tersebut memiliki kemapuan 

penalaran dan komunikasi matematis. Pada intinya, jika siswa memiliki kemampuan penalaran dan 

komunikasi matematis maka setiap skor yang ada pada petunjuk mengerjakan pasti dituliskan. Hal ini 

dikarenakan siswa paham bahwa petunjuk dan rincian skor yang diberikan akan mempermudah siswa 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sebaliknya jika siswa hanya menjawab dengan jawaban yang 

biasa disajikan siswa tanpa memahami mengikuti petunjuk yang diberikan maka siswa tersebut memiliki 

kemampuan penalaan dan komunikasi matematis yang kurang baik. 

 

 

 

PENJUAL KUE BASAH 

 

Di Desa Sumbersari ada dua home industri penjualan kue. Kedua penjual kue ini membutuhkan 

karyawan yang dapat menjualkan kuenya. Oleh karena itu kedua penjual kue membuat poster tentang 

bayaran yang akan diperoleh penjajah kue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dari kedua penjajah kue tersebut. Jika per hari para penjajah itu dapat menjual kue dengan jumlah yang 

sama yaitu 200 kue. Penghasilan penjajah kue yang mana yang lebih besar? 

Note : 
Anggap nama penjajah kue sebagai berikut : 

- Hendra penjajah kue basah sip 

- Roni penjajah kue basah oke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kedua penjajah kue tersebut. Jika per hari para penjajah itu dapat menjual kue 

dengan jumlah yang sama yaitu 200 kue. Penghasilan penjajah kue yang mana yang 

KUE BASAH OKE 

 

  KERJA SAMPINGAN 

BUTUH KETEKUNAN DAN KERJA 

KERAS 

Anda akan menerima bayaran jika: 

Dapatkan Rp 25.000 per hari dan tambahan 

Rp 50 untuk setiap kue yang terjual.  
 

KUE BASAH SIP 

 

 UANG TAMBAHAN BERSYARAT 

 

 Anda akan menerima bayaran jika: 

 Penjualan 100 kue pertama dalam 1 hari, 

anda akan dibayar sebesar  Rp 200 per kue. 

 Dapatkan gaji tambahan sebesar Rp 250 

untuk setiap kue yang dijual berikutnya. 
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GAMBAR 2. LEMBAR  JAWABAN PENGEMBANGAN SOAL MODEL PISA KONTEN CHANGE AND RELATIONSHIP UNTUK MENGETAHUI 

KEMAMPUAN PENALARAN DAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA SMP 
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III. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian di atas , maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain : instrumen yang berupa 

indikator yang telah dikembangkan diperoleh dari beberapa pendapat para ahli tentang kemampuan 

penalaran dan komunikasi matematis siswa dan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis yang 

dimiliki siswa dapat terlihat pada jawaban yang diberikan siswa dimana siswa memiliki kemampuan 

penalaran dan komunikasi matematis jika siswa mengerjakan soal sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

Hal ini dikarenakan pada petunjuk yang disajikan berupa indikator kemampuan penalaran dan 

komunikasi matematis siswa. Sedangkan jika siswa tidak mengerjakan sesuai dengan petunjuk pada 

lembar jawaban siswa maka siswa kurang memiliki kemampuan penalaran dan komunikasi matematis 

dalam menyelesaikan soal model PISA konten change and relationship. 

DAFTAR PUSTAKA 

 
[1] Wardhani, Sri. 2005. Pembelajaran dan Penilaian Aspek Pemahaman Konsep, Penalaran dan Komunikasi, Pemecahan 

masalah. Tersedia online :  

http://p4tkmatematika.org/file/PRODUK/PAKET%20FASILITASI/SMP/Standart%2()Penilaian%20Pendidikan.pdf. Diakses 
1 Oktober 2015 

[2] Wardhani Sri., Rumiati. 2011. Intrumen Penilaian Hasil Belajar Matematika SMP: Belajar dari PISA dan TIMMS. Yogakarta: 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika.  

[3] Ghurfron A dan Sutama. 2011. Evaluasi Pembelajaran Matematika. Jakarta :  Universitas Terbuka. 

[4] Ramdani Y. 2012. Pengembangan Instrumen dan Bahan Ajar untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi, Penalaran dan 
Koneksi Matematis dalam Konsep Integral. Jurnal Peneliian Pendidikan Vol. 13 No. 1 

[5] Sumarmo U. 2010. Berpikir dan Disposisi Matematika : Apa, Mengapa, dan Bagaimana Dikembangkan Pada Peserta Didik. 
Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia. 

[6] Prayitno Sudi, St. Suwarsono, dan tatag Yuli Eko Siswono. 2013. Identifikasi Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 
Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika Berjenjang pada tiap-tiap Jenjangnya. KNPM V. Himpunan Matematika 
Indonesia. 

 

http://p4tkmatematika.org/file/PRODUK/PAKET%20FASILITASI/SMP/Standart%252()Penilaian%20Pendidikan.pdf

