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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kemampuan siswa autis dalam komunikasi
verbal dan nonverbal dan kurangnya kemampuan dalam menyelesaikan soal matematika di kelas
inklusi. Sehingga permasalahan tersebut perlu segera diatasi agar pelaksanaan pembelajaran
berhasil secara optimal. Tujuan dari penelitian ini untuk (1). Mendeskripsikan kemampuan
komunikasi matematis siswa autis dalam menyelesaikan soal dan (2). Mengetahui kesulitan
yang dominan dihadapi siswa autis dalam menyelesaikan soal matematika materi sistem
persamaan linear dua variable (SPLDV).

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah siswa
autis yang berjumlah 2 orang di kelas VIII inklusi SMP Negeri 6 Kota Jambi yang terpilih
sebagai subjek penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis sendiri,
lembar tes kemampuan komunikasi matematis, dan pedoman wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian pada lembar tes kemampuan komunikasi matematis materi
sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) secara keseluruhan subjek SA1 dan SA2 dapat
membentuk persamaan aljabarnya serta menggunakan persamaan aljabar atau model
matematika. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa siswa autis di kelas VIII inklusi SMP N 6
Kota Jambi dapat memenuhi keenam indikator kemampuan komunikasi matematis .
Kata Kunci : Kemampuan Komunikasi Matematis, Inklusi, Siswa Autis, Menyelesaikan Soal

Matematika

PENDAHULUAN
Matematika merupakan bahasa.

Sebagai bahasa, matematika menggunakan
istilah serta simbol-simbol yang
didefinisikan secara tepat dan berhati-hati.
Matematika merupakan cara dan alat
berpikir. Karena cara berpikir yang
dikembangkan dalam matematika
menggunakan kaidah-kaidah penalaran
yang konsisten dan akurat, maka
matematika dapat digunakan sebagai alat
berpikir yang sangat efektif untuk
memandang berbagai permasalahan
termasuk di luar matematika sendiri.

Tujuan pembelajaran matematika di
Indonesia termuat dalam Permendiknas
Nomor 22 tahun 2006. Permendiknas
tersebut tertulis mata pelajaran matematika
tingkat SMP/MTs bertujuan agar peserta
didik memiliki kemampuan sebagai berikut:
1. Memahami konsep matematika,

menjelaskan keterkaitan antar konsep
dan mengaplikasikan konsep atau
algoritma, secara luwes, akurat, efisien,
dan tepat, dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan
sifat, melakukan manipulasi matematika



Anggi Syafrudin: Mahasiswa FKIP Universitas Jambi Page 3

dalam membuat generalisasi, menyusun
bukti, atau menjelaskan gagasan dan
pernyataan matematika

3. Memecahkan masalah meliputi
kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika,
menyelesaikan model dan menafsirkan
solusi yang diperoleh.

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan
simbol, tabel, diagram, atau media lain
untuk memperjelas keadaan atau masalah

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan
matematika dalam kehidupan, yaitu
memiliki keingintahuan, perhatian dan
minat dalam mempelajari matematika,
serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah

Salah satu kemampuan penting
dalam pembelajaran matematika adalah
kemampuan komunikasi (communication).
Sependapat dengan National Council of
Teachers of Mathematics (NCTM) dalam
Hendriana dan Soemarmo (2014:29)
menyatakan komunikasi matematik
merupakan essensial yang tercantum dalam
kurikulum matematika siswa sekolah
menengah.

Berdasarkan hasil observasi di salah
satu kelas inklusi yang ada di SMP Negeri 6
Kota Jambi tepatnya Kelas VIII (inklusi),
diketahui bahwa siswa berkebutuhan khusus
seperti autis yang berada di sekolah tersebut
mengalami gangguan dalam komunikasinya,
seperti suka membeo atau mengulang-ulang
kata-kata, sulit mengenal simbol-simbol
matematis, dll. Sejalan dengan pendapat
Rachmawati (2012:4) ada tiga karakter yang
menunjukkan seseorang menderita autis,
yaitu sebagai berikut: a) Social interaction,
yaitu kesulitan dalam melakukan hubungan
sosial, b) Social communication, yaitu
kesulitan dengan kemampuan komunikasi
secara verbal dan non verbal. Sebagai
contoh, sang anak tidak mengetahui arti
gerak isyarat, ekspresi wajah ataupun
penekanan suara, dan c) Imagination, yaitu

kesulitan mengembangkan permainan dan
imajinasinya.

Siswa autis tersebut juga mengalami
Salah satu materi dalam matematika

yang banyak menggunakan simbol-simbol
matematis dan sangat berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari adalah materi sistem
persamaan linear dua variable (SPLDV).
Misalnya, ketika kita membeli alat tulis,
terkadang dengan jumlah yang banyak
membuat kita hanya mengetahui harga
keseluruhan barang yang kita beli, untuk
mengetahui harga setiap barang yang kita
beli tersebut, maka dapat kita terapkan
teknik pada penyelesaian SPLDV.

Sehingga penulis melakukan
penelitian dengan judul “Analisis
Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa
Autis Dalam Menyelesaikan Soal Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)
dikelas VIII Inklusi SMP N 6 Kota Jambi”

Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan kemampuan

komunikasi matematis siswa autis dalam
menyelesaikan soal SPLDV di kelas
VIII inklusi SMP Negeri 6 Kota Jambi

KAJIAN PUSTAKA
Komunikasi dalam hal ini adalah

tidak sekedar komunikasi secara lisan atau
verbal tetapi juga komunikasi secara
tertulis. Komunikasi matematis adalah
kemampuan siswa untuk menyatakan ide-
ide matematika baik secara lisan maupun
tertulis, menggunakan bahasa untuk
memahami, mengembangkan, dan
mengkomunikasikan gagasan dan
informasi, serta untuk berinteraksi dengan
orang lain. Kemampuan komunikasi
matematis penting untuk dimiliki siswa,
baik siswa normal maupun siswa dengan
berkebutuhan khusus. Salah satu siswa
berkebutuhan khusus yang ada SMP
Negeri 6 Kota Jambi adalah siswa autis.

Autis merupakan kelainan perilaku
dimana penderita hanya tertarik pada
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aktivitas mentalnya sendiri (seperti
melamun atau berhanyal). Gangguan
perilaku dapat berupa kurangnya interaksi
sosial, penghindaran kontak mata, kesulitan
dalam mengembangkan bahasa dan
pengulangan tingkah laku (Rachmawati,
2012:4).

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, diperlukan

suatu metode yang dapat mengarahkan dan
memudahkan peneliti mendapat tujuan dari
penelitian yang dilakukan. Adapun metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode kualitatif.

Adapun pendekatan dalam penelitian
ini menggunakan pendekatan deskriptif.
Penelitian deskriptif merupakan jenis
penelitian yang banyak digunakan dalam
dunia pendidikan terutama dalam bidang
penelitian psikilogi pendidikan. Menurut
Sugiyono (2012:13) penelitian kualitatif
lebih bersifat deskriptif yaitu data yang
terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar,
sehingga tidak menekankan pada angka.

Dalam penelitian ini, peneliti
berupaya menggambarkan kegiatan
penelitian yang dilakukan, yaitu
menganalisis kemampuan komunikasi
matematis dan kesulitan yang paling
dominan dialami siswa autis dalam
komunikasi matematis dalam
menyelesaikan soal sistem persamaan linear
dua variable (SPLDV) di kelas VIII inklusi
SMP Negeri  6 Kota Jambi.

Instrumen dalam penelitian kualitatif
adalah yang me-lakukan penelitian ini, yaitu
peneliti sendiri, (Moleong, 2014:168).
Instrumen pendukung penelitian yang
lainnya adalah: 1) Lembar tes soal
kemampuan komunikasi 2) Pedoman
wawancara.

Prosedur penelitian yang dilaksana-
kan dalam penelitian ini mengacu pada ta-
hap atau prosedur penelitian menurut Bog-
dan yang dimodifikasi oleh Moleong (2014:
127). Tahap penelitian tersebut meliputi: (1)

tahap pra-lapangan; (2) tahap pekerjaan
lapangan; dan (3) tahap analisis data.

Adapun prosedur pengumpulan data
dilakukan dengan memberikan lembar tes
kesulitan belajar matematika serta
wawancara. Untuk melihat validasi data
pada penelitian ini uji kredibilitas data yang
dilakukan adalah dengan menggunakan
triangulasi teknik yaitu mencari kesesuaian
data yang bersumber dari hasil lembar tugas
penyelesaian soal dan wawancara serta
triangulasi sumber yaitu mencari kesesuaian
data

HASIL PENELITIAN
Instrumen yang digunakan dalam

penelitian ini adalah lembar soal tes
kemampuan komunikasi, dan pedoman
wawancara.
Hasil Tes dan wawancara SA1 soal
nomor 1

Berdasarkan lembar jawaban tes dan
wawancara yang telah dilakukan, SA1
memenuhi indikator pertama yaitu
menyajikan pernyataan matematika secara
tulisan maupun lisan untuk soal nomor 1
dan ini berarti SA1 tidak mengalami
kesulitan pada indikator menyajikan
pernyataan matematika secara tulisan
maupun lisan untuk soal nomor 1.

Mengenai indikator kedua SA1
dapat menjelaskan ide, situasi secara tulisan
maupun lisan dengan menggunakan ekspresi
aljabar untuk soal nomor 1, ini berarti SA1
tidak mengalami kesulitan pada indikator
menjelaskan ide, situasi secara tulisan
maupun lisan dengan menggunakan ekspresi
aljabar matematika untuk soal nomor 1.

Mengenai indikator ketiga yaitu
siswa dapat menyatakan peristiwa sehari-
hari dalam bahasa atau simbol matematika
atau menyusun model matematika suatu
peristiwa untuk soal nomor 1 dan ini berarti
SA1 tidak mengalami kesulitan pada
indikator menyatakan peristiwa sehari-hari
dalam bahasa atau simbol matematika atau
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menyusun model matematika suatu
peristiwa untuk soal nomor 1.

Mengenai indikator keempat, SA1
dapat menemukan pola atau sifat dari suatu
peristiwa matematika untuk menemukan
solusi dan membuat kesimpulan secara
tulisan maupun lisan suatu peristiwa untuk
soal nomor 1 dan ini berarti SA1 tidak
mengalami kesulitan pada indikator
menemukan pola atau sifat dari suatu
peristiwa matematika untuk menemukan
solusi dan membuat kesimpulan secara
tulisan maupun lisan untuk soal nomor 1.

Mengenai indikator kelima, SA1
dapat menarik kesimpulan, menyusun bukti,
memberikan alasan atau bukti terhadap
kebenaran solusi secara tulisan dan lisan
untuk soal nomor 1 dan ini berarti SA1 tidak
mengalami kesulitan pada indikator menarik
kesimpulan, menyusun bukti, memberikan
alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi
secara tulisan dan lisan untuk soal nomor 1.

Mengenai indikator keenam, SA1
dapat mengungkapkan kembali suatu
pernyataan matematika dalam bahasa
sendiri secara tulisan maupun lisan untuk
soal nomor 1 dan ini berarti SA1 tidak
mengalami kesulitan pada indikator
mengungkapkan kembali suatu pernyataan
matematika dalam bahasa sendiri secara
tulisan maupun lisan untuk soal nomor 1.

Hasil Tes dan wawancara SA1 soal
nomor 2

Berdasarkan lembar jawaban tes dan
wawancara yang telah dilakukan, SA1
memenuhi indikator pertama yaitu
menyajikan pernyataan matematika secara
tulisan maupun lisan untuk soal nomor 2
dan ini berarti SA1 tidak mengalami
kesulitan pada indikator menyajikan
pernyataan matematika secara tulisan
maupun lisan untuk soal nomor 2.

Mengenai indikator kedua SA1
dapat menjelaskan ide, situasi secara tulisan
maupun lisan dengan menggunakan ekspresi
aljabar untuk soal nomor 2, ini berarti SA1

tidak mengalami kesulitan pada indikator
menjelaskan ide, situasi secara tulisan
maupun lisan dengan menggunakan ekspresi
aljabar untuk soal nomor 2.

Mengenai indikator ketiga yaitu
siswa dapat menyatakan peristiwa sehari-
hari dalam bahasa atau simbol matematika
atau menyusun model matematika suatu
peristiwa untuk soal nomor 2 dan ini berarti
SA1 tidak mengalami kesulitan pada
indikator menyatakan peristiwa sehari-hari
dalam bahasa atau simbol matematika atau
menyusun model matematika suatu
peristiwa untuk soal nomor 2.

Mengenai indikator keempat, SA1
dapat menemukan pola atau sifat dari suatu
peristiwa matematika untuk menemukan
solusi dan membuat kesimpulan secara
tulisan maupun lisan suatu peristiwa untuk
soal nomor 2 dan ini berarti SA1 tidak
mengalami kesulitan pada indikator
menemukan pola atau sifat dari suatu
peristiwa matematika untuk menemukan
solusi dan membuat kesimpulan secara
tulisan maupun lisan untuk soal nomor 2.

Mengenai indikator kelima, SA1
dapat menarik kesimpulan, menyusun bukti,
memberikan alasan atau bukti terhadap
kebenaran solusi secara tulisan dan lisan
untuk soal nomor 2 dan ini berarti SA1 tidak
mengalami kesulitan pada indikator menarik
kesimpulan, menyusun bukti, memberikan
alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi
secara tulisan dan lisan untuk soal nomor 2.

Mengenai indikator keenam, SA1
dapat mengungkapkan kembali suatu
pernyataan matematika dalam bahasa
sendiri secara tulisan maupun lisan untuk
soal nomor 2 dan ini berarti SA1 tidak
mengalami kesulitan pada indikator
mengungkapkan kembali suatu pernyataan
matematika dalam bahasa sendiri secara
tulisan maupun lisan untuk soal nomor 2.

Hasil Tes dan wawancara SA2 soal
nomor 1
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Berdasarkan lembar jawaban tes dan
wawancara yang telah dilakukan, SA2
memenuhi indikator pertama yaitu
menyajikan pernyataan matematika secara
tulisan maupun lisan untuk soal nomor 1
dan ini berarti SA2 tidak mengalami
kesulitan pada indikator menyajikan
pernyataan matematika secara tulisan
maupun lisan untuk soal nomor 1.

Mengenai indikator kedua SA2
dapat menjelaskan ide, situasi secara tulisan
maupun lisan dengan menggunakan ekspresi
aljabar untuk soal nomor 1, ini berarti SA2
tidak mengalami kesulitan pada indikator
menjelaskan ide, situasi secara tulisan
maupun lisan dengan menggunakan eskpresi
aljabar untuk soal nomor 1..

Mengenai indikator ketiga yaitu
siswa dapat menyatakan peristiwa sehari-
hari dalam bahasa atau simbol matematika
atau menyusun model matematika suatu
peristiwa untuk soal nomor 1 dan ini berarti
SA2 tidak mengalami kesulitan pada
indikator menyatakan peristiwa sehari-hari
dalam bahasa atau simbol matematika atau
menyusun model matematika suatu
peristiwa untuk soal nomor 1.

Mengenai indikator keempat, SA2
dapat menemukan pola atau sifat dari suatu
peristiwa matematika untuk menemukan
solusi dan membuat kesimpulan secara
tulisan maupun lisan suatu peristiwa untuk
soal nomor 1 dan ini berarti SA2 tidak
mengalami kesulitan pada indikator
menemukan pola atau sifat dari suatu
peristiwa matematika untuk menemukan
solusi dan membuat kesimpulan secara
tulisan maupun lisan untuk soal nomor 1.

Mengenai indikator kelima, SA2
dapat menarik kesimpulan, menyusun bukti,
memberikan alasan atau bukti terhadap
kebenaran solusi secara tulisan dan lisan
untuk soal nomor 1 dan ini berarti SA2 tidak
mengalami kesulitan pada indikator menarik
kesimpulan, menyusun bukti, memberikan
alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi
secara tulisan dan lisan untuk soal nomor 1.

Mengenai indikator keenam, SA2
dapat mengungkapkan kembali suatu
pernyataan matematika dalam bahasa
sendiri secara tulisan maupun lisan untuk
soal nomor 1 dan ini berarti SA2 tidak
mengalami kesulitan pada indikator
mengungkapkan kembali suatu pernyataan
matematika dalam bahasa sendiri secara
tulisan maupun lisan untuk soal nomor 1.

Hasil Tes dan wawancara SA2 soal
nomor 2

Berdasarkan lembar jawaban tes dan
wawancara yang telah dilakukan, SA2
memenuhi indikator pertama yaitu
menyajikan pernyataan matematika secara
tulisan maupun lisan untuk soal nomor 2
dan ini berarti SA2 tidak mengalami
kesulitan pada indikator menyajikan
pernyataan matematika secara tulisan
maupun lisan untuk soal nomor 2.

Mengenai indikator kedua SA2
dapat menjelaskan ide, situasi secara tulisan
maupun lisan dengan menggunakan ekspresi
aljabar untuk soal nomor 2, ini berarti SA2
tidak mengalami kesulitan pada indikator
menjelaskan ide, situasi secara tulisan
maupun lisan dengan menggunakan eskpresi
aljabar untuk soal nomor 2..

Mengenai indikator ketiga yaitu
siswa dapat menyatakan peristiwa sehari-
hari dalam bahasa atau simbol matematika
atau menyusun model matematika suatu
peristiwa untuk soal nomor 2 dan ini berarti
SA2 tidak mengalami kesulitan pada
indikator menyatakan peristiwa sehari-hari
dalam bahasa atau simbol matematika atau
menyusun model matematika suatu
peristiwa untuk soal nomor 2.

Mengenai indikator keempat, SA2
dapat menemukan pola atau sifat dari suatu
peristiwa matematika untuk menemukan
solusi dan membuat kesimpulan secara
tulisan maupun lisan suatu peristiwa untuk
soal nomor 2 dan ini berarti SA2 tidak
mengalami kesulitan pada indikator
menemukan pola atau sifat dari suatu
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peristiwa matematika untuk menemukan
solusi dan membuat kesimpulan secara
tulisan maupun lisan untuk soal nomor 2.

Mengenai indikator kelima, SA2
dapat menarik kesimpulan, menyusun bukti,
memberikan alasan atau bukti terhadap
kebenaran solusi secara tulisan dan lisan
untuk soal nomor 2 dan ini berarti SA2 tidak
mengalami kesulitan pada indikator menarik
kesimpulan, menyusun bukti, memberikan
alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi
secara tulisan dan lisan untuk soal nomor 2.

Mengenai indikator keenam, SA2
dapat mengungkapkan kembali suatu
pernyataan matematika dalam bahasa
sendiri secara tulisan maupun lisan untuk
soal nomor 2 dan ini berarti SA2 tidak
mengalami kesulitan pada indikator
mengungkapkan kembali suatu pernyataan
matematika dalam bahasa sendiri secara
tulisan maupun lisan untuk soal nomor 2.

PEMBAHASAN
Tabel 2.1 Indikator kemampuan komunikasi

matematis

No. Indikator Deskriptor
1. Menyajikan

pernyataan
matematika secara
tulisan maupun lisan,

Dapat
mengungkapkan
semua pernyataan
matematika pada
soal, baik berupa
pernyataan yang
menggunakan
simbol-simbol
ataupun lambang-
lambang matematika
dengan lengkap dan
benar.

2. Menjelaskan ide,
situasi secara tulisan
maupun lisan dengan
menggunakan
ekspresi aljabar.

Dapat menggunakan
variabel pada bentuk
aljabar yang terdapat
dalam soal dengan
lengkap dan benar

3. Menyatakan peristiwa
sehari-hari dalam
bahasa atau simbol
matematika atau
menyusun model
matematika suatu
peristiwa,

Dapat
mengungkapkan
pernyataan
matematika pada
soal, kemudian
diubah menjadi
model matematika

4. Menemukan pola
atau sifat dari suatu
peristiwa
matematika untuk
menemukan solusi
dan membuat
kesimpulan secara
tulisan maupuan
lisan,

Dapat membuat pola
hubungan dari simbol-
simbol matematika
yang memungkinkan
untuk menemukan
suatu yang tidak
diketahui atau suatu
kesimpulan dengan
tepat.

5. Menarik kesimpulan,
menyusun bukti,
memberikan alasan
atau bukti terhadap
kebenaran solusi
secara tulisan maupun
lisan,

Dapat membuat
suatu kesimpulan
dan memberikan
alasan atau bukti
terhadap kebenaran
solusi yang telah
diperoleh dengan
tepat

6. Mengungkapkan
kembali suatu
pernyataan
matematika dalam
bahasa sendiri secara
tulisan maupun lisan,

Dapat menjelaskan
solusi atau
kesimpulan yang
telah diperoleh
menggunakan bahasa
sendiri dengan benar.

Berdasarkan indikator diatas subjek
SA1 dan SA2 dapat memenuhi keenam
indikator kemampuan komunikasi
matematis. Pendapat Veskaryanti dalam
bocham (2013:5) bahwa ada salah satu tipe
autisme yang tidak mengalami
keterlambatan yang signifikan pada aspek
bahasa, yaitu Sindrom Asperger (Asperger’s
Syndrome) berdasarkan hasil wawancara
dengan pihak yayasan tempat siswa autis
tersebut berada diketahui kedua siswa
tersebut memang benar bahwa siswa autis
dengan Sindrom Asperger (Asperger’s
Syndrome)

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dapat

ditarik kesimpulan bahwa siswa autis kelas
VIII inklusi SMP N 6 Kota jambi dapat
memenuhi keenam indikator kemampuan
komunikasi matematis.

Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilaksanakan, saran dari penulis antara
lain:
1. Kepada guru autis sebagai pembimbing

guru di kelas, hendaknya memandang
siswa autis dengan kondisi yang
bervariasi tentang potensi mereka atau
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kemampuannya secara individual. Hal
ini berimplikasi pada penerapan
program bimbingan yang mampu
mengoptimalkan potensi mereka, yaitu
dengan program individual pula.
Kemampuan itu meliputi perencanaan
pembelajaran di kelas, pemilihan
strategi, model, penjelasan materi,
metode, dan pengembangan cara
evaluasi yang akan dilakukan di dalam
kelas.

2. Upaya untuk meningkatkan
kemampuan anak autis dalam belajar
matematika terlebih dalam kemampuan
komunikasi matematisnya diperlukan
strategi belajar mengajar, media atau
alat bantu dalam proses pembelajaran
sesuai dengan kebutuhan, sehingga
membawa hasil yang optimal.

3. Hendaknya guru mampu
mengidentifikasi kesalahan dan
kesulitan yang terjadi pada siswa autis
dalam kemampuan komunikasi
matematisnya sehingga mampu
memberikan arahan dan metode untuk
mengurangi kesalahan tersebut.
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