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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada kajian pustaka ini akan dijelaskan mengenai definisi komunikasi 

matematis, definisi pemecahan masalah dan definisi gender. 

2.1 Komunikasi Matematis 

Banyak orang yang belum memahami makna komunikasi. Padahal 

komunikasi merupakan hal yang pasti dilakukan oleh setiap orang. Dalam 

kehidupan sehari-hari komunikasi manusia tidak lepas dari komunikasi baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia  (KBBI:721) komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan 

pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat 

dipahami. Namun ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya 

tentang komunikasi, diantaranya : 

a. Endang Lestari G (2003) secara etimologis komunikasi berasal dari bahasa 

Latin yaitu cum, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama 

dengan, dan kata umus, sebuah kata bilangan yang berarti satu. 

b. Riswandi (2009) : komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, 

gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain melalui simbol-simbol seperti kata-

kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. 

c. Suranto (2005) : komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak 

antara pengirim dan penerima, dengan bantuan pesan; pengirim dan penerima 

memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan 

simbol yang dikirim oleh pengirim, dan diterima serta ditafsirkan oleh 

penerima. 
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d. Edward Depari (1990) : Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, 

harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung 

arti, dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat dsimpulkan bahwa komunikasi adalah 

proses penyampaian informasi (pesan) kepada penerima yang disampaikan 

melalui lambang tertentu, simbol atau tanda dengan tujuan untuk merubah 

perilakunya. Komunikasi dikatakan efektif jika terjadi arus informasi dua arah, 

yaitu munculnya umpan balik dari penerima pesan. 

Komunikasi merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting dalam 

pendidikan matematika karena komunikasi merupakan cara berbagi dan dapat 

memperjelas suatu pemahaman. Melalui komunikasi, ide-ide matematika dapat 

disampaikan dalam bentuk simbol-simbol, notasi-notasi, grafik dan istilah. 

Komunikasi matematis juga merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika. 

Hari Suderadjat (2004:44) berpendapat bahwa komunikasi matematis 

memegang peranan penting dalam membantu membangun hubungan antara 

aspek-aspek informal dan intuitif dengan bahasa matematika yang abstrak yang 

terdiri atas simbol-simbol matematika serta antara uraian dengan gambaran mental 

dari gagasan matematika. 

NCTM (1989:213) juga berpendapat tentang komunikasi matematis sebagai 

berikut : “mathematical communication means that one is able to use its 

vocabulary, notation, and structure to express and understand ideas and 

relationships.” artinya komunikasi matematis merupakan kemampuan seseorang 
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untuk menggunakan kosakata, notasi, dan struktur matematika untuk menyatakan 

dan memahami ide-ide serta hubungan matematika. 

Menurut Sumarmo (2004), kemampuan komunikasi matematika merupakan 

kemampuan berkomunikasi dalam bentuk: a) Merefleksikan benda-benda nyata, 

gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. b) Membuat model situasi atau 

persoalan menggunakan metode lisan, tertulis, konkrit, dan grafik. c) Menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. d)  Mendengarkan, 

berdiskusi, dan menulis tentang matematika. e) Membaca dengan pemahaman 

suatu presentasi matematika tertulis. f) Membuat konjektur, menyusun argumen, 

merurnuskan definisi, dan generalisasi. g) Menjelaskan dan membuat pertanyaan 

tentang matematika yang telah dipelajari. 

Mahmudi (2009) mengungkapkan bahwa komunikasi matematis mencakup 

komunikasi tertulis maupun lisan. Komunikasi tertulis dapat berupa menggunakan 

kata-kata, gambar, tabel, dan sebagainya yang menggambarkan proses berpikir 

mahasiswa. Komunikasi tertulis berupa pembuktian matematika yang 

menggambarkan kemampuan mahasiswa dalam mengorganisir berbagai konsep. 

Sedangkan komunikasi lisan dapat berupa pengungkapan atau penjelasan verbal 

atau gagasan matematika. Dari beberapa pendapat tersebut disimpulkan bahwa 

komunikasi matematis merupakan kemampuan dalam mengkomunikasikan 

matematika yang telah dipelajarinya, menjelaskan secara lisan maupun tulisan 

dengan benda nyata, gambar, grafik, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 

bahasa atau simbol matematika.  

Indikator komunikasi matematis menurut NCTM (dalam Syaban, 2008), 

dapat dilihat dari : (1) kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui 
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lisan, tulisan dan mendemonstrasikan serta menggambarkannya secara visual;(2) 

kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematis baik secara lisan, tulisan maupun dalam bentuk visual lainnya; (3) 

kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan 

struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan, menggambarkan 

hubungan-hubungan dengan model-model situasi. 

Indikator kemampuan komunikasi matematis lisan dan tulisan dapat dilihat 

pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. : Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

Subvariabel Indikator Aspek Pengamatan 

Kemampuan 

komunikasi 

matematis 

mahasiswa secara 

tertulis 

Mengembangkan pemikiran 

matematis mahasiswa melalui 

tulisan 

Menuliskan ide-ide 

pemecahan masalah 

sesuai dengan pertanyaan 

Mengkomunikasikan 

pemikiran matematis 

mahasiswa dengan jelas secara 

tertulis 

a. Mengubah masalah 

uraian ke dalam model 

matematika 

b. Menulis kesimpulan 

dari permasalahan yang 

akan dipecahkan 

Menggunakan bahasa 

matematika untuk menyatakan 

ide-ide matematika 

Menggunakan istilah, 

simbol, gambar dan 

notasi matematika 

Kemampuan 

komunikasi 

matematis 

mahasiswa secara 

lisan 

Mengembangkan pemikiran 

matematis mahasiswa melalui 

komunikasi lisan 

Menyampaikan gagasan 

atau pendapat 

Mengkomunikasikan 

pemikiran matematis 

mahasiswa scara jelas 

Menjelaskan konsep 

(dalam hal memodelkan 

situasi atau permasalahan 

matematika) 

Menginterpretasikan dan 

mengevaluasi ide-ide 

matematika 

Menjelaskan interpretasi 

dan menyimpulkan 

jawaban 

Modifikasi (Agustyaningrum, 2010) 

2.2 Pemecahan Masalah 

Pengertian masalah dalam kamus matematik yang dikutip oleh Zakaria 

(2007) adalah sesuatu yang memerlukan penyelesaian. Masalah dalam matematika 
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dapat diklasifikasikan menjadi beberapa masalah. Zakaria juga menyatakan bahwa 

masalah dalam matematika dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu : 

1) Masalah rutin merupakan masalah berbentuk latihan yang berulang-ulang 

yang melibatkan langkah-langkah dalam penyelesaiannya.  

2) Masalah yang tidak rutin yaitu ada dua: (a) masalah proses : masalah yang 

memerlukan perkembangan strategi untuk memahami suatu masalah dan 

menilai langkah penyelesaian masalah tersebut; (b) masalah yang terbentuk 

teka-teki yaitu masalah yang memberikan peluang kepada mahasiswa untuk 

melibatkan diri dalam pemecahan masalah tersebut. 

 Dapat disimpulkan bahwa masalah merupakan sesuatu yang harus 

diselesaikan atau dipecahkan baik berupa masalah yang sering dilakukan secara 

berulang-ulang atupun masalah yang membutuhkan pemikiran yang mendalam 

karena melibatkan beberapa prosedur dalam pengerjaannya. 

Masalah timbul karena adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan 

dengan kenyataan, antara apa yang dimiliki dengan apa yang dibutuhkan, antara 

apa yang telah diketahui dengan apa yang ingin diketahui. Kesenjangan itu perlu 

segera diatasi. Proses mengenai bagaimana mengatasi kesenjangan ini disebut 

sebagai proses memecahkan masalah. 

Pemecahan masalah merupakan sebuah proses inti dalam matematika 

untuk menemukan penyelesaian yang didalamnya mencakup beberapa metode, 

prosedur, maupun strategi dalam menyelesaikan suuatu permasalahan matematika 

dan lebih mengutamakan proses daripada hasil akhirnya. 
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Pemecahan masalah merupakan kompetensi strategik yang ditunjukkan 

mahasiswa dalam memahami, memilih pendekatan dan strategi pemecahan, dan 

menyelesaikan model untuk menyelesaikan masalah. Menurut Turmudi (2008) 

pemecahan masalah artinya proses yang melibatkan suatu tugas yang metode 

pemecahannya belum diketahui lebih dahulu. Untuk memperoleh solusi dari 

permasalahan, mahasiswa harus mampu mengaitkan pengetahuan yang telah 

diperolehnya dengan informasi baru yang diperolehnya sehingga membangun 

pemahaman-pemahaman matematis yang baru. Sedangkan pemecahan masalah 

(Suherman, 2008) adalah mencari cara-metode melalui kegiatan mengamati, 

memahami, mencoba, menduga, menemukan, dan meninjau kembali. 

Schoenfeld (1992) mengungkapkan bahwa pemecahan masalah sering 

dilihat sebagai sejumlah keterampilan yang diajarkan di kurikulum sekolah. 

Menurut pandangannya, pemecahan masalahah tidak selalu dianggap sebagai 

keterampilan kesatuan, tapi ada keterampilan arah yang jelas. 

Polya  (1973)  mengemukakan bahwa ada empat  langkah  utama  dalam 

pemecahan masalah yaitu diuraikan sebagai berikut:  

1. Memahami masalah (Understanding the Problem), meliputi: masalah apa 

yang dihadapi, apa yang diketahui dan ditanya, apa kondisinya serta 

bagaimana memilah kondisi-kondisi tersebut. 

2. Menyusun rencana pemecahan (Devising a Plan) 

Menemukan hubungan antara data dengan hal-hal yang belum diketahui, atau 

mengaitkan hal-hal yang mirip secara analogi dengan masalah. Apakah pernah 
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mengalami problem yang mirip? Apakah mengetahui masalah yang berkaitan? 

Teorema apa yang dapat digunakan? Apakah ada pola yang dapat digunakan? 

3. Melaksanakan rencana (Carrying out the Plan) 

Memeriksa rencana untuk menemukan solusi, melakukan dan memeriksa 

setiap langkah apakah sudah benar, bagaimana membuktikan bahwa perhitungan, 

langkah-langkah dan prosedur sudah benar. 

4. Memeriksa kembali (Looking Back) 

Memeriksa kembali terhadap proses dan solusi yang dibuat untuk 

memastikan bahwa cara itu sudah baik dan benar.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, jelas bahwa pemecahan masalah 

adalah kompetensi strategik berupa aplikasi dari konsep dan keterampilan dalam 

memahami, memilih strategi pemecahan, dan menyelesaikan masalah. 

2.3 Pemecahan Masalah pada Kalkulus Diferensial 

Tahapan pemecahan masalah untuk melihat kemampuan komunikasi 

matematis lisan dan tulisan mahasiswa dapat dilihat pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.2: Tahapan-tahapan Pemecahan Masalah 

Tahapan 

Pemecahan 

Masalah 

Komunikasi Indikator Aktivitas 

Memahami 

Masalah 

Tulisan 

Mengembangkan 

pemikiran matematis 

mahasiswa melalui 

tulisan 

Mahasiswa 

menuliskan ide-

ide pemecahan 

masalah sesuai 

dengan 

pertanyaan 

Strategi Pemecahan Mengkomunikasikan 

pemikiran matematis 

mahasiswa dengan jelas 

secara tertulis 

a) Mahasiswa 

mengubah 
masalah uraian 

ke dalam model 

matematika 

b) Mahasiswa 

menuliskan 

kesimpulan dari 

permasalahan 

yang dipecahkan 

Menyelesaikan 

Masalah 

Menggunakan bahasa 

matematika untuk 

menyatakan ide-ide 

matemtika 

Mahasiswa 

menggunakan istilah, 

gambar dan notasi 

matematika 

Memahami 

Masalah 

Lisan 

Mengembangkan 

pemikiran matematis 

mahasiswa melalui 

komunikasi lisan 

Mahasiswa 

menyampaikan 

gagasan atau 

pendapat 

Menyusun Rencana Mengkomunikasikan 

pemikiran matematis 

mahasiswa secara jelas 

Menjelaskan konsep 

(dalam hal 

memodelkan situasi 

atau permasalahan 

matematika) 

Menyelesaikan 

Masalah 

Mengintrerpretasikan 

dan mengevaluasi ide-

ide matematika 

Menjelaskan 

interpretasi dan 

menyimpulkan 

jawaban 

  

Masalah 1: Mengukur kemampuan komunikasi tulisan mahasiswa 

Volume V dari sebuah silinder dengan radius 𝑟 dan tinggi ℎ diberikan rumus: 

𝑉 = 2𝜋𝑟2ℎ 
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Radius silinder meningkat dengan laju 0,2 cm/detik. Sementara tingginya turun 

dengan laju 0,5 cm/detik. Carilah laju perubahan volume pada saat 𝑟 = 8 cm dan 

ℎ = 12 cm !  

Penyelesaian:  

Diketahui : 

𝑟 = 8,
𝑑𝑟

𝑑𝑡
= 0,2  

ℎ = 12,
𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 0,5 (memahami masalah) 

Ditanya : laju perubahan volume pada saat 𝑟 = 8 𝑐𝑚 dan ℎ = 12 𝑐𝑚 atau 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 ? 

Jawab : 

𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ 

𝛿𝑉 =
𝜕𝑉

𝜕𝑟
𝛿𝑟 +

𝜕𝑉

𝜕ℎ
𝛿ℎ memiliki 2 variabel bebas yaitu r dan h sedang v merupakan 

variabel tak bebas. 

Jadi, 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
=

𝜕𝑉

𝜕𝑟
 .

𝑑𝑟

𝑑𝑡
+

𝜕𝑉

𝜕ℎ
 .

𝑑ℎ

𝑑𝑡
 menggunakan aturan turunan dasar (strategi 

pemecahan) 

Kita cari nilai dari 
𝜕𝑉

𝜕𝑟
 terlebih dahulu dengan 𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ (menyelesaikan 

masalah) 

Maka, 
𝜕𝑉

𝜕𝑟
= 2𝜋𝑟ℎ 

Kemudian kita mencari nilai dari 
𝜕𝑉

𝜕ℎ
 dengan 𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ 
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Maka, 
𝜕𝑉

𝜕ℎ
= 𝜋𝑟2. 1 = 𝜋𝑟2 

Setelah itu substitusikan ke 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
=

𝜕𝑉

𝜕𝑟
 .

𝑑𝑟

𝑑𝑡
+

𝜕𝑉

𝜕ℎ
 .

𝑑ℎ

𝑑𝑡
 

Maka, 

 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 2𝜋𝑟ℎ . 0,2 + 𝜋𝑟2 . (−0,5) 

= 2. 𝜋. 8.12(0,2) +  𝜋(82). (−0,5) 

= 38,4 𝜋 − 32𝜋 

= 6,4 𝜋 ≈ 20 𝑐𝑚3/𝑠 

Jadi, laju perubahan volume pada saat 𝑟 = 8 𝑐𝑚 dan ℎ = 12 𝑐𝑚 adalah 

6,4 𝜋 𝑎𝑡𝑎𝑢 20 𝑐𝑚3/𝑠  

Masalah 2: mengukur kemampuan komunikasi lisan mahasiswa 

Jelaskan secara lisan perbedaan antara konsep turunan fungsi satu variabel dan 

konsep turunan fungsi variabel banyak! 

Penyelesaian :  

Perbedaan konsep turunan fungsi satu variabel dan konsep turunan fungsi variabel 

banyak dapat dilihat pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3: Perbedaan KonsepTurunan Fungsi Satu Variabel dan Konsep Turunan Fungsi 

Variabel Banyak 

 Turunan fungsi satu 

variabel 

Turunan fungsi variabel banyak 

(lebih dari satu variabel) 

Fungsi 𝑦 = 𝑓(𝑥) 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦, … , 𝑛) 

Domain 𝐷 = {𝑥 | 𝑥 ∈ 𝑅} 𝐷 = {(𝑥, 𝑦, … , 𝑛) | (𝑥, 𝑦, … , 𝑛) ∈ 𝑅} 

Kodomain 𝑦 = {𝑓(𝑥)| 𝑥 ∈ 𝐷} 𝑧 = {𝑓(𝑥, 𝑦, … , 𝑛)| (𝑥, 𝑦, … , 𝑛) ∈ 𝐷} 

Perpotongan 2 Memotong di satu titik Memotong di banyak titik 
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garis 

Variabel Turunan dari fungsi terhadap 

variabel yang ada 

Turunan dari fungsi dengan memberi 

tanda pada variabel mana yang 

diturunkan, dan menjadikan variabel 

lainnya sebagai konstanta biasa 

Simbol 𝑑𝑦

𝑑𝑥
 

𝜕𝑧

𝜕𝑥
,
𝜕𝑧

𝜕𝑦
,
𝜕2𝑧

𝜕𝑥
,
𝜕2𝑧

𝜕𝑦
 

 

2.4 Konsep Gender 

Gender atau jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara 

perempuan dan laki– laki, pada perbedaan antara tubuh laki–laki dan perempuan. 

Definisi konsep jenis kelamin tersebut menekankan pada perbedaan yang 

disebabkan oleh perbedaan kromosom pada janin. Dengan demikian, perbedaan 

biologis yang umumnya dijumpai antara kaum laki–laki dan perempuan, seperti 

perbedaan pada bentuk, tinggi serta berat badan, pada struktur organ reproduksi 

dan fungsinya, pada suara, pada bulu badan dan sebagainya. 

Perempuan lebih dekat pada masalah-masalah kehidupan yang praktis dan 

konkret, sedangkan laki-laki lebih tertarik pada segi-segi yang abstrak. Hal ini 

pengaruhi oleh belahan otak kanan laki-laki yang mempunyai kemampuan yang 

lebih  kuat di bidang numerik  dan logika daripada belahan otak kanan 

perempuan. Sedangkan belahan otak kanan perempuan mempunyai kelebihan di 

bidang estetika dan religius daripada belahan otak kiri laki-laki (Hardy, 2014). 

Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan pengalaman, minat, sikap 

dan bakat antara laki-laki dan perempuan memberikan pengarubeda terhadap 

pemahaman konsepnya.  

Menurut American Psycological Assosiation (Musriliani, 2015), 

berdasarkan analisis terbaru dari penelitian internasional untuk kemampuan 
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perempuan di seluruh dunia dalam matematika tidak lebih buruk daripada 

kemampuan laki-laki meskipun laki-laki memiiki kepercayaan diri lebih daripada 

perempuan dalam matematika. Perempuan-perempuan dari negara dimana 

kesamaan gender telah diakui menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam 

tes matematika. Menurut Branata (Dewanti, 2013) perempuan pada umumnya 

lebih baik pada ingatan dan laki-laki lebih baik dalam berpikir logis. 

Dari uraian atas maka ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan 

perempuan. Laki-laki dan perempuan memanglah sangat berbeda terutama dari 

segi sifat dan pemikiran mereka. Laki-laki lebih cenderung lebih rasional, lebih 

aktif, lebih agresif sedangkan perempuan lebih emosional dan lebih pasif. 

Perempuan dalam memecahkan masalah lebih sistematis dan fleksibel dari pada 

laki-laki. Perempuan juga jauh lebih teliti, telaten dan tenang dalam menghadapi 

masalah dibandingkan dengan laki-laki yang cenderung lebih terburu-buru dalam 

mengambil keputusan. 

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dilakukan Nurhaidiani (2014) yang meneliti 

kemampuan komunikasi matematis mahasiswa calon guru pada jurusan 

pendidikan matematika IAIN Mataram menunjukkan bahwa kemampuan 

komunikasi lisan mahasiswa calon guru IAIN Mataram berada pada kategori baik 

dengan rentangan rerata skor sebesar 77,52 sampai 80,53, sedangkan komunikasi 

tulis berada pada kategori cukup dengan rentangan rerata skor sebesar 61,71 

sampai 69,02.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Zahri (2016) untuk menginvestigasi 

keakuratan komunikasi matematis mahasiswa calon guru, baik komunikasi lisan 
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maupun tulis dalam pembelajaran. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

keakuratan komunikasi matematis lisan dan tulis dapat dilihat dari aspek 

ketepatan dalam mengungkapkan secara lisan atau tulis tentang simbol atau 

notasi, terminologi, prosedur, konsep perhitungan dan hasil akhir. Dari keenam 

aspek karakteristik keakuratan komunikasi matematis tersebut, ternyata 

mengkomunikasikan konsep jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan 

mengkomunikasikan lima aspek lainnya. Lebih lanjut bahwa keakuratan 

komunikasi matematis lisan tidak selalu sama dengan komunikasi tulis pada 

subjek yang sama. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini 

dikategorikan berdasarkan gender. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa laki-

laki dan perempuan yang sedang menempuh mata kuliah kalkulus diferensial 

dengan materi turunan parsial. Sedangkan persamaannya adalah objek yang 

diteliti untuk mengukur kemampuan matematis mahasiswa dan persamaan yang 

lainnya yaitu menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. 
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