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ABSTRAK 

Komunikasi matematis diperlukan dalam pembelajaran matematika. 

Dengan adanya kemampuan komunikasi matematis, peserta didik dapat 

menjelaskan bentuk simbol-simbol atau istilah-istilah matematika menjadi bahasa 

yang mudah dipahami dan dimengerti, serta dapat mengubah ide atau informasi 

yang diperoleh menjadi sebuah simbol, grafik, gambar ataupun diagram. 

Komunikasi matematis biasanya diwujudkan dalam soal cerita. Dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika peserta didik terlebih dahulu dituntut untuk 

dapat memahami isi soal tersebut, kemudian merubah kalimat dalam soal tersebut 

menjadi bentuk simbol, gambar, grafik, tabel, model matematika atupun yang 

lainnya sehingga mereka lebih mudah untuk menyelesaikan soal cerita tersebut. 

Untuk itu kemampuan komunikasi matematis sangat diperlukan untuk dapat 

menyelesaikan soal cerita matematika. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis peserta didik dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika di kelas VII SMP Negeri 2 Cerme. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Subyek penelitian 

yang digunakan adalah peserta didik kelas VII A di SMP Negeri 2 Cerme tahun 

pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 30 peserta didik. Pengumpulan data 

menggunakan tes kemampuan komunikasi matematis dan wawancara. Soal tes 

kemampuan komunikasi matematis yang diberikan kepada peserta didik terlebih 

dahulu dilakukan uji validitas isi yang dilakukan oleh ahli. 

Hasil dalam penelitian ini diperoleh bahwa kemampuan komunikasi 

matematis tertulis yang dimiliki peserta didik kelas VII A di SMP Negeri 2 Cerme 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika sebesar 61,54% dan dapat 

dikriteriakan baik . Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa peserta didik dengan 

kriteria penilaian komunikasi matematis tertulis yang sangat baik mampu dalam 

kelima indikator kemampuan komunikasi matematis yang ditentukan, peserta 

didik dengan kriteria penilaian baik mampu dalam empat indikator, peserta didik 

dengan kriteria penilaian cukup baik mampu dalam tiga indikator daan peserta 

didik dengan kriteria penilaian kurang mampu dalam satu indiaktor. 
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