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Abstrak--Kemampuan komunikasi matematik merupakan kemampuan matematik 

esensial yang tercantum dalam kurikulum matematika sekolah menengah, akan tetapi 

kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematik siswa 

sekolah menengah masih pada kategori rendah. Tak hanya proses pembelajaran, 

penilaian atau asesmen juga memiliki peranan dalam menentukan tinggi rendahnya 

kemampuan siswa.  Bila guru dapat mengembangkan atau mengimplementasikan 

penilaian secara tepat maka akan berpengaruh pada peningkatan pemahaman 

matematis siswa termasuk kemampuan omunikasi matematik. Mengacu kepada 

kurikulum 2013 bahwa penilaian yang digunakan adalah authentic assessment. 

Artikel ini mencoba mendeskripsikan bagaimana konsepsi authentic assessment 

sebagai sarana untuk menilai kemampuan komunikasi matematik secara tepat. .  

Kata kunci: Authentic Assessment, Komunikasi Matematik 

I. PENDAHULUAN 

Belajar adalah sebuah proses dimana siswa berusaha menyempurnakan pemahaman yang telah 

dimiliki dengan mengaitkannya dengan informasi yang baru diperolehnya. Belajar yaitu siswa mencoba 

untuk memahami informasi baru dan mengintegrasikannya ke dalam apa yang mereka sudah ketahui [1]. 

Akan tetapi belajar tidak hanya berhenti pada tahap memperoleh informasi, dalam pelaksanaan kurikulum 

2013 sebagaimana diatur dalam Permendikbud 81 A tahun 2013 bahwa pengalaman belajar yang dituntut 

kepada siswa yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan [2]. Artinya kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan apa yang ketahuimnya  

menjadi salah satu hal yang penting untuk dimiliki. 

Dalam matematika kemampuan komunikasi dikenal dengan sebutan komunikasi matematik, yaitu 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu algoritma dan cara unik untuk pemecahan masalah, 

kemampuan siswa mengkonstruksikan dan menjelaskan sajian fenomena dunia nyata dalam bentuk 

grafik, kata-kata/kalimat, persamaan, table dan sajian secara fisik atau kemampuan siswa memberikan 

dugaan tentang gambar-gambar geometri [3]. Kemampuan komunikasi matematik merupakan 

kemampuan matematik esensial yang tercantum dalam kurikulum matematika sekolah menengah, akan 

tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematik siswa sekolah 

menengah masih pada kategori rendah [4]. Tak hanya proses pembelajaran, penilaian atau asesmen juga 

memiliki peranan dalam menentukan tinggi rendahnya kualitas siswa. 

Mengacu apa yang dikemukakan [5] penilaian merupakan serangkaian aktivitas untuk memperoleh 

informasi kualitatif dan kuantitatif  baik ketika awal, sedang berlangsungnya proses, maupun di akhir 

pembelajaran yang bertujuan untuk mengevaluasi dan mendiagnosa kebutuhan yang harus diperbaiki 

sehingga guru dan siswa mampu meninjau, merencanakan, dan mengaplikasikan langkah-langkah yang 

harus ditempuh selanjutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, tujuan penilaian 

tidak hanya untuk pemberian skor dan pembuatan ranking, tetapi juga upaya untuk menyediakan feedback 

baik kepada siswa maupun guru untuk melakukan perbaikan belajar-mengajar sesegera mungkin untuk 

mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, penilaian selalu menjadi bagian integral dan tak terpisahkan 

dalam pembelajaran serta menjadi bagian krusial untuk membantu siswa dan guru dalam belajar-

mengajar. 

Mengembangkan proses penilaian di kelas matematika berdampak pada motivasi dan pemahaman 

matematis siswa. Artinya bila guru dapat mengembangkan atau mengimplementasikan penilaian secara 

tepat maka akan berpengaruh pada pemahaman matematis siswa [5]. Jika kita melihat kepada kurikulum 

2013, penilaian yang digunakan adalah authentic assessment. Maka Mengacu fakta-fakta yang diuraikan 

di atas, artikel ini mencoba mendeskripsikan bagaimana konsepsi authentic assessment sebagai sarana 
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untuk menilai kemampuan komunikasi matematik secara teliti sehingga guru dapat memilih penguatan 

apa atau pembelajaran yang bagaimana untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa. 

 

II. PEMBAHASAN 

 

A. Kemampuan Komunikasi Matematik 

Komunikasi matematik yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menginterpretasikan dan 

menjelaskan fenomena atau informasi yang diketahuinya dalam bentuk grafik, simbol dan kata-kata serta 

dalam bentuk matematika. Sebagai mana dalam [3] disebutkan bahwa lomunikasi matematis adalah 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu algoritma dan cara unik untuk pemecahan masalah, 

kemampuan siswa mengkonstruksikan dan menjelaskan sajian fenomena dunia nyata dalam bentuk 

grafik, kata-kata/kalimat, persamaan, table dan sajian secara fisik atau kemampuan siswa memberikan 

dugaan tentang gambar-gambar geometri. Dengan demikian Kemampuan komunikasi matematik sangat 

esensial dimiliki oleh siswa, karna kemampuan komunikasi matematik akan membantu siswa untuk 

berpikir kritis, mengorganisasikan pemahamannya dan meningkatkan pengetahuannya dalam pemecahan 

masalah.  

Pada [6]. disebutkan bahwa kemampuan komunikasi matematik memiliki beberapa peran yaitu 

komunikasi matematik dapat membantu menajamkan cara berfikir siswa, sebagai alat untuk menilai 

pemahaman siswa, membantu siswa mengorganisasi pengetahuan matematik mereka, membantu siswa 

membangun pegetahuan matematikanya, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik, 

memajukan penalaran, membangun kemampuan diri, meningkatkan ketrampilan sosial, dan bermanfaat 

dalam membangun komunitas matematik. Komunikasi matematik merupakan kekuatan sentral bagi siswa 

dalam merumuskan konsep dan strategi matematikomunkasi matematik juga modal keberhasilan bagi 

siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi dan investigasi matematik; selain 

komunikasi matematik itu wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan temannya untuk memperoleh 

informasi, membagi pikiran dan penemuan, curah pendapat, menilai dan mempertajam ide untuk 

meyakinkan orang lain  Dalam NCTM disebutkan bahwa standar komunikasi matematik menekankan 

pengajaran matematika pada kemampuan siswa dalam hal: (a) mengorganisasikan dan mengkosolidasikan 

berfikir matematis melalui komunikasi; (b) mengkomunikasikan mathematical thinking secara koheren 

(tersusun secara logis) dan jelas kepada teman-teman sejawat, guru dan orang lain; (c) menganalisis dan 

mengevaluasi berfikir matematis (mathematical thinking) dan strategi yang dipakai orang lain; (d) 

menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematika secara benar [3]. Adapun 

kemampuan komunikasi matematik siswa dapat diukur dengan bebarapa indikator yaitu; a) Melukiskan 

atau merepresentasikan benda nyata, gambar, dan diagram dalam bentuk ide dan atau simbol matematika; 

b) menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik, secara lisan dan tulisan dengan menggunakan benda 

nyata, gabar, grafik dan ekspresi aljabar; c) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika atau menyusun model matematika suatu peistiwa; d) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis 

tentang matematika; e) membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika; f) menyusun 

konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi; g) mengungkapkan kembali suatu 

uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri[6]. Mengacu pada indikator di atas maka siswa 

yang memiliki kemampuan komunikasi matematik yang baik adalah siswa yang mampu mencapai 

indikator-indikator tersebut. Oleh karena itu mendesain pembelajaran dan penilaian yang menekankan 

siswa untuk melakukan hal-hal yang terdapat pada indikator diatas akan membiasakan siswa mengasah 

kemampuan komunikasi matematiknya. 

 

B. Authentic Assessment 

Penilaian merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan proses dan hasil 

belajar, sehingga guru dapat meningkatkan mutu pembelajaran siswa. Guru perlu menjadikan penilaian 

sebagai fase penting dalam pembelajaran, sehingga melalui proses penilaian tidak hanya berguna untuk 

menguji sejauh mana pemahaman siswa, tetapi juga melatih siswa untk mengaplikasikan kemampuan 

yang dimilikinya atau yang baru saja dimilikinya selama pembelajaran. Dengan demikian kemampuan 

yang dimiliki akan terasah, dan guru juga akan dapat dengan jelas mengidentifikasi kemampuan siswa 

dan tindakan apa yang harus diberikan kepada siswa. 

Jenis penilaian yang diharapkan dilakukan oleh guru dalam menerapkan kurikulum 2013 adalah 

Authentic assessment yaitu asesmen yang dilakukan menggunakan beragam sumber, pada saat 

pembelajaran berlansung, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran [7].  Pada authentic 
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assessment, siswa diminta untuk menerapkan konsep atau teori dalam keadaan sebenarnya sesuai dengan 

kemampuan atau keterampilan yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, keseimbangan antara penilaian 

kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan yang disesuaikan dengan perkembangan karakteristik 

siswa sesuai dengan jenjangnya harus diperhatikan.   

Ciri-ciri dari authentic assessment adalah sebagai berikut: a) mengukur semua aspek pembelajaran, 

yakni kinerja dan hasil atau produk, b) dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran 

berlangsung, c) menggunakan berbagai cara dan sumber, d) tes hanya salah satu alat pengumpulan data 

penilaian, e) tugas-tugas yang diberikan mencerminkan bagian-bagian kehidupan nyata setiap hari, f) 

penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian, bukan keluasannya (kuantitas)[8]. 

Dengan demikian  authentic assessment diharapkan dapat memberikan informasi yang valid dan akurat 

tentang apa yang diketahui serta dapat dilakukan oleh siswa. Authentic assesment diharapkan juga dapat 

dipergunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilannya 

dalam pemecahan masalah-masalah nyata.  

C. Authentic Assessment  Untuk Meningkatkan Komunikasi Matematik 

Authenthc Assesment memiliki kerakteristik atau kelebihan yang belum tentu dimiliki pada asesmen 

jenis lainnya. Beberapa karakteristik Authentic Assesment sebagai berikut: a) Authentic Assesment dapat 

digunakan untuk formatif maupun sumatif. b) Authentic Assesment mengukur keterampilan dan 

performansi. c) Berkesinambungan dan terintegrasi. d) Dapat digunakan sebagai feed back [8],  

Berdasarkan karakteristik di atas maka asesmen ini dapat digunakan untuk menilai pencapaian 

kompetensi terhadap satu kompetensi dasar (formatif) maupun pencapaian terhadap standar kompetensi 

atau kompetensi inti dalam satu semester (sumatif), hal ini akan membantu guru untuk menilai sejauh 

mana siswa mencapai hasil belajar yang diharapkan, guru juga dapat mengenali pencapaian dan 

mendiagnosa kesulitan belajar siswa yang berakibat pada rendahnya kemampuan siswa pada komunikasi 

matematik sehingga guru dapat memberikan umpan balik secara komperhensif untuk mengatasi 

kelemahan siswa dalam kemampuan tertentu termasuk kemampuan komunikasi matematik. Selain itu 

Authentic Assesment mengukur keterampilan dan performansi, artinya authentic assesment tidak 

mengukur sebatas kemampuan siswa mengingat fakta, asesmen ini juga menekankan pencapaian 

kompetensi keterampilan (skill) dan kinerja (performance), bukan kompetensi yang sifatnya hafalan dan 

ingatan saja. Mengacu pada makna komuniaksi matematis yang disebutkan [3] sebagai  kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan suatu algoritma dan cara unik untuk pemecahan masalah, kemampuan siswa 

mengkonstruksikan dan menjelaskan sajian fenomena dunia nyata dalam bentuk grafik, kata-kata/kalimat, 

persamaan, table dan sajian secara fisik atau kemampuan siswa memberikan dugaan tentang gambar-

gambar geometri, maka menilai kemampuan komunikasi matematik tidak cukup dengan sebatas menilai 

apa yang dihafal dan diingat oleh siswa, tetapi bagaimana performansi siswa atau ketrampilan siswa 

untuk menggunakan algoritma dalam pemecahan masalah, ketrampilan siswa mengkonstruksi masalah 

nyata ke dalam grafik dan sebagainya, serta performansinya dalam menjelaskan ide-ide matematika yang 

dimilkinya. Sehingga authentic assesmen menjadi asesmen yang tepat dilakukan untuk mengukur 

ketrampilan dan performansi siswa pada kemampuan komunikasi matematik. 

 

D. Teknik Authentic Assesment Untuk Menilai Indikator Komunikasi Matematik 

Agar memudahkan guru untuk mengukur kemampuan komunikasi matematik siswa, ada beberapa 

teknik penilaian pada authentic assessment yang dapat digunakan guru yaitu observasi, bertanya, 

wawancara, tugas, asesmen diri, sampel kerja siswa, jurnal, tes, dan portfolio [7]. Sedangkan dalam [8] 

disebutkan beberapa teknik authentic assesmen yaitu obeservasi, penilaian diri, penilaian antar siswa, 

jurnal, tes praktek, projek, portfolio, tes tulis, tes lisan, penugasan. Berikut penulis mencoba memaparkan 

teknik-teknik yang digunakana pada authentic assesment serta teknik tersebut secara tepat dapat 

digunakan untuk mengukur tndikator komunikasi matematik tertentu. 

1. Observasi dilakukan secara berkesinambungan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai 

perilaku siswa. Observasi adalah teknik penilaian paling awal yang dilakukan. Guru-guru memonitor 

siswa-siswanya untuk mengukur kemajuan yang diperoleh. Melalui observasi guru akan memperoleh 

gambaran mengenai sikap siswa terhadap matematika. Catatan hasil obeservasi akan sangat berguna 

bukan hanya sebagai anecdital record  keperluan asesmen dan perencanaan pembelajaran, namun juga 

diperlukan dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan segera ketika guru 

mempresentasikan konsep baru [7]. Melalui observasi guru dapat mengukur kekuatan, kelemahan, 

interes, dan sikap siswa termasuk pada kemampuan komunikasi matematiknya. Sehingga dapat 
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memberikan feed back untuk perbaikan baik pada proses pembelajaran dan berusaha meningkatkan 

kemampuan siswa. Oleh karena itu penting bagi guru untuk menjadikan observasi sebagai bagian 

sistematik penilaian, dan selalu menentukan fokus tentang apa yang ingin diketahui dari siswa dan 

terakhir tidak lupa membuat dokumen atau mencatat hasil obervasi dan memberikan feed back kepada 

siswa yang membutuhkan. 

2. Penilaian diri, yaitu meminta siswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam 

pencapaian kompetensi. Penilaian diri sendiri (self assessment) menghendaki siswa menilai 

partisipasi, proses dan produknya sendiri. Secara tidak lansung penilaian diri akan mendorong siswa 

untuk berusaha agar lebih baik pada kompetensi berikutnya.  Dengan penilaian diri siswa akan merasa 

bertanggung jawab atas kegiatan belajar yang dilakukannya [7]. Misalnya saat siswa mengecek 

pekerjaannya benar atau salah, mengevaluasi atau menganalisis strategi yang digunakannya sudah 

tepat atau belum dan membandingkan strategi yang digunakannya dengan yang digunakan oleh 

temannya sehingga siswa dapat menimbang strategi mana yang lebih tepat untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan. 

3. Penilaian antar siswa yaitu siswa saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Penilaian antar 

siswa secara tak sengaja sebenarnya sudah terjadi di setiap kelas ketika siswa saling memperhatikan 

hasil karya teman-temannya. Banyak cara yang dapat dikembangkan oleh guru untuk membuat peer 

assessment menjadi bagian dari proses penilaian. Salah satunya adalah memberikan kesempatan 

kepada para siswa untuk saling memuji dan mengkritik hasil karya teman-temannya. Cara yang lain 

adalah penilaian keterampilan dalam kerja kelompok dan sumbangan setiap siswa terhadap 

kelompoknya. Pada teknik penilaian ini guru dapat dengan mudah untuk menilai indikator komunikasi 

matematik yaitu kemampuan siswa untuk mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika 

juga kemampuan mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa 

sendiri. 

4. Jurnal, merupakan catatan guru baik di dalam maupun di luar kelas, mengenai kekuatan dan 

kelemahan siswa. Dengan adanya jurnal mempermudah guru untuk mengidentifikasi siswa mana yang 

membutuhkan penguatan materi, siswa yang membutuhkan perhatian khusus untuk diperbaiki 

sikapnya dan sebagainya.  

5. Tes praktek, penilaian ini menuntut respons berupa perilaku yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. 

Pada teknik ini guru dapat mengukur kemampuan komunikasi matematik siswa pada indikator 

melukiskan atau merepresentasikan benda nyata, gambar, dan diagram dalam bentuk ide dan atau 

simbol matematika, pada indikator menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik, secara lisan dan 

tulisan dengan menggunakan benda nyata, gabar, grafik dan ekspresi aljabar, pada indikator 

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika atau menyusun model 

matematika suatu peistiwa; juga pada indikator mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang 

matematika; 

6. Projek yaitu berupa tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan dan pelaporan 

baik tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Teknik penilaian ini dapat digunakan untuk mngukur 

kemampuan komunikasi matematik siswa pada indikator menjelaskan ide, situasi dan relasi 

matematik, secara lisan dan tulisan dengan menggunakan benda nyata, gabar, grafik dan ekspresi 

aljabar. 

7. Portofolio, berupa kumpulan seluruh karya siswa yang bersifat reflektif-integratif Portofolio pada 

dasarnya kumpulan karya-karya terpilih individual siswa yang menggambarkan keterampilan, ide-ide, 

minat, dan prestasinya pada mata pelajaran tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pada portofolio akan 

tergambar kemajuan belajar siswa. Dengan adanya penilaian protofolio akan memotifasi siswa untuk 

terus melakukan perbaikan pada tugas berikutnya. Tugas portofolio yang biasanya diberikan dalam 

bentuk tertulis akan meningkatkan kemampuan komunikasi tertulis siswa sehingga juga akan 

berdampak ada kemampuan komunikasi matematiknya. Sebagaimana diuangkapkan The Literacy and 

Numeracy Secretariat : “Written Communication enables students to think about and articulate what 

they know. Mathematical writing also provides evidence of students’ mathematical understanding. 

Before beginning any writing task, students need experiences in expressing their ideas orally, as well 

as listen to the ideas of others. The quality of a written product is significantly improved by the 

opportunity to participate in a class dialogue before writing.”[9]  

8. Tes tulis baik berupa pilihan ganda,isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan dan uraian. Pada 

teknik ini guru dapat mengukur kemampuan komunikasi matematik siswa pada semua indikator.  

9. Tes lisan,dapat berupa wawancara, pertanyaan singkat atau meminta siswa mempresentasikan hasil 

kerjanya di depa kelas. Teknik ini sangat membantu guru untuk mengukur kemampuan komunikasi 

matematik siswa, guru dapat mengukur indikator komunikasi matematik pada menjelaskan ide, situasi 
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dan relasi matematik, secara lisan dan tulisan dengan menggunakan benda nyata, gabar, grafik dan 

ekspresi aljabar, juga indikator mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam 

bahasa sendiri. melalui tes lisan akan memberi sumbangan pada kemampuan siswa untuk memahami 

matematika dan saat siswa menggunakan argumen mereka sendiri justru akan menguatkan 

pemahaman mereka sebagaimana  hasil peneliatin Knuth and Peressini’s research:  

“ the students were presented with many new strategies, including peer discussions and teacher-to-

student discussions. These strategies helped students to have a betterm understanding of math and 

helped them to realize the importance of making good choices in their mathematical decisions 

students will acquire a deeper understanding of mathematics when they use their own statements, as 

well as those of their peers and teacher.” [10] 

10. Penugasan yaitu berupa pekerjaan rumah dan proyek yang dapat dikerjakan individual maupun 

kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Dalam teknik penugasan guru dapat menggunakan 

indikator serupa dengan tes tulis. Namun bila penugasan berupa proyek maka indikator dapat serupa 

dengan indikator pada tenik projek. 

  

Penulis merangkum teknik-teknik penilaian yang tepat pada authentic assesment yang digunakan 

untuk mengukur indikator-indikator komunikasi matematik tersebut pada Tabel sebagai berikut. 

 

TABEL 1 TEKNIK PENILAIAN AUTHENTIC ASSESMEN DAN INDIKATOR KOMUNIKASI 

MATEMATIK 

 

Teknik Authentic 

Assesmen yang  

Indikator Komunikasi matematik 

Observasi 
Fokus pada afektif siswa 

Penilaian Diri Fokus pada afektif siswa 

Penialaian anta siswa 

1. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika 

2. Mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf 

matematika dalam bahasa sendiri. 

Jurnal Lebih kepada Afektif siswa 

Tes praktik 

1. Melukiskan atau merepresentasikan benda nyata, gambar, dan 

diagram dalam bentuk ide dan atau simbol matematika, pada 

indikator menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik, secara 

lisan dan tulisan dengan menggunakan benda nyata, gabar, 

grafik dan ekspresi aljabar. 

2. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika atau menyusun model matematika suatu peistiwa. 

3. Indikator mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang 

matematika. 

Projek 

1. Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik, secara lisan dan 

tulisan dengan menggunakan benda nyata, gabar, grafik dan 

ekspresi aljabar. 

2. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika atau menyusun model matematika suatu peistiwa 

Portofolio Semua indikator komunikasi matematik 

Tes Tulis Semua indikator komunikasi matematik 

Tes Lisan 

1. Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik, secara lisan dan 

tulisan dengan menggunakan benda nyata, gabar, grafik dan 

ekspresi aljabar 

2. Indikator mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf 

matematika dalam bahasa sendiri 

Penugasan Semua indikator komunikasi matematik 

 

Mengacu pada pemaparan dan tabel 1 maka guru dapat memilih menggunakan teknik penilaian yang 

tepat untuk mengukur indikator komunikasi matematik tertentu, agar hasil dari penilaian akan terarah 
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sehingga guru dapat dengan segera melakukan perbaikan pada pembelajaran atau memberi penguatan dan 

feed back  pada indikator kemampuan komunikasi matematik dimana siswa mengalami kesulitan. Selain 

itu guru dituntut untuk dapat menggunakan beragam teknik penilaian di atas  yang tidak hanya menilai 

aspek kognitif siswa saja tetapi juga aspek afektif dan psikomotor. Guru diharapkan tidak hanya 

melakukan tes secara tulisan saja tetapi juga tes lisan  baik dengan meminta siswa untuk mengemukanan 

idenya dalam diskusi kelompok, presesntasi, praktek, projek dan tes lisan dengan memperhatikan 

indikator komunikasi matematik yang paling tepat untuk diukur. Penggunaan beragam teknik tes juga 

memiliki kelebihan bagi siswa karena penggunaan beragam teknik tes akan mengasah kemampuan siswa 

untuk memahami makna dari tes yang diberikan. Siswa yang mampu memahami makna dari kata-kata 

dalam pengalamannya baik secara lisan dan tulisan umummnya dapat mengkomunikasikan atau 

menyelesaikan dan menginterpretasikan soal-soal kontekstual ke dalam ekspresi aljabar dimana hal ini 

adalah bagian penting dari komunikasi matematik [10]. Dengan demikian penggunaan authentic 

asssesment diharapkan dapat menjadi alat yang tepat untuk mengevaluasi komunikasi matematik secara 

menyeluruh, yang  dilakukan terintegrasi dan dalam jangka panjang diharapkan dapat menjadikan siswa 

lebih bepengalaman dalam berkomunikasi matematik baik lisan, tulisan sehingga kemampuan komunikasi 

matematik seluruh siswa bisa berada pada kategori baik. 

 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Komunikasi matematik merupakan kemampuan yang hasrus dimiliki oleh seluruh siswa yaitu 

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menginterpretasikan dan menjelsakan fenomena atau 

informasi yang diketahuinya dalam bentuk grafik, simbol dan kata-kata serta dalam bentuk matematika. 

Kemampuan komunikasi matematik merupakan kemampuan matematik esensial yang tercantum dalam 

kurikulum matematika sekolah menengah. Tak hanya proses pembelajaran, penilaian atau asesmen juga 

memiliki peranan dalam menentukan tinggi rendahnya kualitas kemampuan siswa. 

Mengembangkan proses penilaian yang tepat di kelas matematika akan berdampak pada motivasi dan 

pemahaman matematis siswa. Artinya bila guru dapat mengembangkan atau mengimplementasikan 

penilaian secara tepat maka akan berpengaruh pada pemahaman matematis siswa termasuk pada 

kemampuan komunikasi matematik. Jenis penilaian yang diharapkan dilakukan oleh guru dalam 

menerapkan kurikulum 2013 adalah Authentic assessment yaitu asesmen yang dilakukan menggunakan 

beragam sumber, pada saat pembelajaran berlansung, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

pembelajaran. Beberapa teknik authentic assesmen yaitu obeservasi, penilaian diri, penilaian antar siswa, 

jurnal, tes praktek, projek, portfolio, tes tulis, tes lisan, penugasan.  

Adanya pemetaan pada teknik authentic assesmen terhadap indikator komunikasi matematik, 

diharapkan guru dapat menggunakan teknik penilaian yang tepat untuk mengukur indikator komunikasi 

matematik tertentu, agar hasil dari penilaian akan terarah sehingga guru dapat melakukan perbaikan pada 

pembelajaran atau memberi penguatan pada indikator kemampuan komunikasi matematik yang siswa 

mengalami kesulitan. Dengan menilai kemampuan komunikasi matematik secara teliti, guru dapat 

memilih penguatan apa atau pembelajaran yang bagaimana untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematik siswa. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

[1] Western and Northern Canadian Protocol for Collaboration in Education [WNCP]. “Rethinking Classroom Assessment 
With Purpose In Mind : Assessment for Learning, Assessment as Learning, Assessment of Learning”.2006. diambil dar 

http://www.wncp.ca/english/subjectarea/classassessment.aspx, pada tanggal 12 April 2017. 

[2] Johar, R.. “Model-Model Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 untuk Mengembangkan Kompetensi Matematika dan 
Karakter Siswa”. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Guruan Matematika di FKIP hlm 1, Unsyiah Banda Aceh, 

5 Juni 2014. 

[3] NCTM.. Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Va.: National Council of Teachers of Mathematics. 
2000. hlm 60. 

[4] Mulya, N. Analisis kemampuan komunikasi matematik siswa dalam menyelesaikan soal-soal PISA di kelas VIII  SMP 

Negeri 6 Banda Aceh. (Skripsi). Universitas Syiah Kuala .2014. 
[5]  Purnomo, Y. W. ” Keefektifan Penilaian Formatif terhadap Hasil Belajar Matematika Mahasiswa Ditinjau dari Motivasi 

belajar”. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Matematika dan Guruan Matematika dengan tema 

“Penguatan Peran Matematika dan Guruan Matematika untuk Indonesia yang Lebih Baik” pada tanggal 9 November 2013 
di Jurusan Guruan Matematika FMIPA UNY. 

[6] Soemarmo, U. dan Hendriana,H. Penilaian pembelajaran matematika. Bandung: PT Eefika Aditama. 2016 

[7] Herman,T. “Asesmen dalam Pembelajaran Matematika”.. Tidak dipublikasikan 
[8] Y, Ani. Penilaian autentik dalam kurikumul 2013. Makalah disampaikan di Seminar Nasional Implementasi Kukulum 

2013. 2013.  Hlm. 742-749 



SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

 
 

PM-489 
 

[9] The Literacy and Numeracy Secretariat. Capacity Building Series: Communication in the mathematic class room. Ontorio. 

2010. hlm 7.  
[10] L, Wichelt.  NE, Kearney. Communication: A Vital Skill of Mathematic. University of Nebraska. 2009. 

 


