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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Sebuah penelitian tentunya membutuhkan landasan ilmu tentang teori-teori 

yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian tersebut. Bab ini berisi tentang 

teori-teori yang berhubungan dan mendukung analisis dalam penelitian ini. Bab ini 

juga menjabarkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebagai 

landasan dalam menganalisis dan menulis laporan, serta dijelaskan persamaan dan 

perbedaan penelitian ini dengan penilitian yang relevan tersebut. 

2.1. Komunikasi Matematis 

Kurikulum 2013 menetapkan salah satu tujuan dari pembelajaran matematika 

adalah siswa mampu mengomunikasikan masalah ke dalam simbol, tabel, diagram 

atau media lain baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan tersebut merupakan 

bagian dari kemampuan komunikasi matematis. Komunikasi matematis adalah 

kemampuan menyampaikan gagasan atau ide matematis, baik secara lisan maupun 

tulisan, serta memahami dan menerima gagasan atau ide matematis dari seseorang 

secara cermat, anaitis, kritis, dan evaluatif untuk mempertajam pemahaman tentang 

matematika (Lestari & Yudhanegara, 2017). 

Kemampuan komunikasi matematis sangat diperlukan untuk menunjang 

kebarhasilan proses belajar-mengajar dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut 

dikarenakan salah satu karakteristik dari matematika adalah matematika sebagai 

bahasa. Kemampuan siswa dalam berbahasa dapat mempengaruhi kemampuan 

siswa dalam belajar matematika. Pembelajaran matematika menuntut siswa untuk 

mampu menyelesaikan permasalah yang berhubungan dengan matematika, baik 



10 
 

 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari maupun permasalahan yang hanya 

berkaitan dengan algoritma matematika saja. Penyelesaian masalah tersebut 

memerlukan kemampuan siswa dalam mambaca, mamahami, dan mengubah 

masalah matematika dalam bentuk model matematika (Kleve & Penne, 2016; 

Markovi & Eri, 2014; Ranti, 2015; Uptegrove, 2015). 

Principles and Standard for School Mathematics yang dikembangkan oleh 

National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) mengungkapkan bahwa 

komunikasi matematis adalah kemampuan siswa untuk mengatur dan 

menggabungkan pemikiran matematis, mempelajari konsep baru dengan cara 

menggambar objek, menggunakan diagram, menulis, dan menggunakan simbol 

matematika; kemampuan siswa untuk mengomunikasikan pemikiran matematis 

secara logis dan jelas kepada teman, guru, dan orang lain sehingga mudah 

dimengerti; kemampuan siswa untuk menganalisis dan menguji pemikiran 

matematis dan strategi dari orang lain; serta kemampuan siswa untuk menggunakan 

bahasa matematika untuk mengekspresikan ide matematis dengan tepat. Bentuk 

kemampuan-kemampuan komunikasi dalam matematika menurut rekomendasi 

NCTM mencakup aspek-aspek representasi dan wacana (representing discourse), 

membaca (reading), menulis (writing), dan diskusi dan evaluasi (discussion and 

evaluating) (NCTM, 2000). 

Komunikasi matematis, bukan hanya tentang kemampuan siswa dalam 

memahami dan mengevaluasi ide dan gagasan yang dikemukakan oleh orang lain, 

namun saat mereka mampu mengemukakan argumen mereka dan mendukung 

argumen mereka sendiri, agar mereka mampu meyakinkan orang lain tentang 

kebenaran argumen mereka tersebut. Ide dan gagasan yang mereka sampaikan, baik 
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tentang penyelesaian suatu masalah maupun tentang konsep yang mereka peroleh, 

untuk kemudian disampaikan kepada orang lain harus berasal dari diri mereka 

sendiri. Guru dan siswa harus mampu berkerja sama dalam mengelolah kelas, agar 

setiap siswa mampu mengolah dan mengeksplor kemampuan komunikasi 

matematisnya (NCTM, 2013). 

Sumarmo (2017) mengemukakan bahwa peran komunikasi matematis bagi 

siswa dalam pembelajaran matematika, yang sekaligus menjadi tujuan dalam 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa adalah: 1) siswa 

mampu merefleksikan dan menjelaskan pemikirannya tentang ide dan hubungan 

dalam matematika; 2) siswa mampu memformulasikan definisi matematika, 

membuat generalisasi melalui hasil penemuannya, serta menyatakan ide 

matematika secara lisan maupun tulisan; 3) siswa mampu membaca wacana 

matematika dan memahaminya; 4) siswa mampu mengklasifikasi dan memperluas 

pernyataan matematika yang dipelajarinya; dan 5) mampu menghargai keindahan 

dan kekuatan notasi matematika dan perannya dalam pengembangan ide matematis 

(Hendriana, Rohaerti, & Sumarmo, 2017). 

Berdasarkan paparan di atas, kemampuan komunikasi matematis merupakan 

kemampuan siswa dalam mengomunikasikan pemikiran matematikanya kepada 

orang lain; kemampuan menguji dan menganalisis pemikiran matematika orang lain 

dengan tepat; kemampuan mengekspresikan ide dan gagasan matematika ke dalam 

tabel, diagram, atau simbol matematika; serta kemampuan mengubah permasalahan 

matematika ke dalam simbol atau model matematika, merencanakan strategi 

penyelesaian, dan menyelesaikannya baik secara lisan maupun tertulis. 
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2.2. Indikator Kemampuan Komunikasi Matematika 

Indikator kemampuan komunikasi matematika menurut Lestari dan 

Yudhanegara (2017)  dan NCTM (2000, 2003) adalah sebagai berikut. 

1. Siswa mampu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam 

ide matematika. 

2. Siswa mampu mengatur dan menggabungkan pemikiran matematikanya 

tentang suatu masalah secara lisan maupun tulisan. 

3. Siswa mampu mempelajari konsep baru tentang matematika. 

4. Siswa mampu membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika 

tertulis. 

5. Siswa mampu menyusun pernyataan matematika yang relevan dengan suatu 

masalah. 

6. Siswa mampu menganalisis dan menguji pemikiran matematika orang lain. 

7. Siswa mampu menggunakan bahasa matematika untuk mengekpresikan ide 

matematikanya dengan tepat. 

Indikator kemampuan komunikasi matematis tulis siswa yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1: Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis Tulis 

Indikator Nomor Soal 

Siswa mampu membuat model matematika dari suatu situasi matematika dan 

menyelesaikannya. 

1 

Siswa mampu menuliskan peristiwa sehari-hari ke dalam model matematika 

dan menggambarkan kondisi tersebut dalam tabel, diagram, atau grafik. 

2 

Siswa mampu menyusun pernyataan matematika yang relevan dengan suatu 

masalah dan menyelesaikannya. 

3 

Ket: adaptasi dari Lestari & Yudhanegara (2017) 

Indikator kemampuan komunikasi matematis lisan siswa yang digunakan 

adalah sebagai barikut. 
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Tabel 2.2: Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis Lisan 

No Indikator 

1 Siswa mampu menjelaskan ide dan gagasan dari suatu situasi matematika secara lisan 

dengan menggunakan bahasanya sendiri. 

2 Siswa mampu merencanakan penyelesaian suatu masalah matematika dan 

menentukan strategi dan langkah penyelesaiannya secara lisan. 

3 siswa mampu menyampaikan argumen dan pendapatnya tentang suatu ide 

matematika secara lisan serta mampu mengevaluasi ide matematika orang lain secara 

lisan. 

Ket: adaptasi dari Lestari & Yudhanegara (2017) 

 

2.3. Kemampuan Menyelesaikan Masalah Matematika 

Kemampuan menyelesaikan masalah adalah kemampuan menyelesaikan 

masalah rutin, non-rutin, rutin terapan, rutin non-terapan, non-rutin terapan, dan 

non-rutin non-terapan. Masalah rutin adalah masalah yang prosedur 

penyelesaiannya hanya menggunakan algoritma matematika. Penyelesaian masalah 

rutin hanya memerlukan pengetahuan tentang rumus matematika yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Masalah non-rutin adalah 

masalah yang prosedur penyelesaiannya memerlukan perencanaan penyelesaian, 

tidak sekedar menggunakan rumus, teorema, atau dalil. Masalah non-rutin biasanya 

disajikan dalam bentuk soal cerita yang dalam penyelesaiannya siswa 

membutuhkan kemampuan dalam memahami soal, merubah soal ke dalam bentuk 

matematika, merencanakan prosedur penyelesaian soal, baru kemudian 

menggunakan teorema dan konsep matematika dalam menyelesaikannya. Masalah 

terapan adalah masalah yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Masalah 

non-terapan adalah masalah yang tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, 

hanya berhubungan dengan matematika saja (Lestari & Yudhanegara, 2017). 
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Kemampuan menyelesaikan masalah matematika adalah kemampuan 

membangun pengetahuan baru tentang matematika dari suatu masalah, kemampuan 

menyelesaikan permasalah yang berhubungan dengan matematika maupun bidang 

lain, kemampuan menentukan dan menggunakan strategi yang tepat dalam 

penyelesaian masalah, serta kemampuan memonitor dan merefleksi proses 

pemecahan masalah matematika (NCTM, 2000). Salah satu kemampuan yang 

diperlukan siswa untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah 

matematika adalah kemampuan komunikasi matematis (Handayani & Za, 2014; 

Lestari, 2013; Prayitno, Suwarsono, & Siswono, 2013). Hal tersebut dikarenakan 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika, siswa harus mampu mamahami 

konteks masalah, mengubah dan menyajikan permasalahan dalam bentuk model 

matematika, kemudian menentukan strategi penyelesaian, dan mengomunikasikan 

hasil kerjanya dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

Berdasarkan paparan di atas, kemampuan menyelesaikan masalah 

matematika adalah kemampuan siswa dalam memamahami suatu maslah 

matematika, menentukan strategi penyelesaian masalah matamatika, sarta 

menyelesaian permasalahan matematika. Kemampuan menyelesaikan masalah 

tersebut mencakup semua jenis permasalahan matematika baik berupa masalah 

yang dalam penyelesaiannya hanya membutuhkan algoritma matematika, masalah 

yang dalam penyelesaiannya membutuhkan perencanaan terlebih dahulu, masalah 

yang berhubungan dengan kehidupan nyata, maupun masalah yang hanya 

berhungan dangan bentuk matematika saja. Penyelesaian masalah matematika 

membutuhkan kemampuan komunikasi matematis di dalamnya. 

 

2.4. Indikator Kemampuan Menyelesaikan Masalah Matematika  
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Indikator kemampuan penyelesaian masalah matematika menurut Lestari dan 

Yudhanegara (2017) dan NCTM (2000) adalah sebagai berikut.  

1) Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan 

kecukupan unsur yang diperlukan dalam suatu masalah matematika.  

2)  Siswa mampu merumuskan masalah matematika atau menyusun model 

matematika dari suatu masalah. 

3) Siswa mampu membagun pengetahuan baru tentang matematika dari suatu 

masalah. 

4) Siswa mampu menggunakan strategi penyelesaian suatu masalah matematika. 

5) Siswa mampu menjelaskan dan menginterpretasikan hasil penyelesaian 

masalah. 

6) Siswa mampu memonitor dan mengevaluasi suatu proses penyelesaian 

masalah matematika. 

 

2.5. Soal Cerita Matematika  

Pelajaran matematika merupakan pelajaran yang erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika, pelajaran 

matematika seharusnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan siswa. Siswa 

diharapkan mampu memahami arti dan manfaat pembelajaran matematika dalam 

kehidupannya. Siswa harus diberikan soal-soal matematika yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari agar siswa mampu menghubungkan pembelajaran 

matematika dengan kehidupannya, soal yang diberikan yaitu soal yang dalam 

penyelesaiannya menuntut perencanaan terlebih dahulu, dan merupakan soal yang 

membutuhkan kemampuan untuk memahami dan mengubah soal ke dalam bentuk 
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matematika terlebih dahulu, soal-soal tersebut disebut dengan soal cerita 

matematika (Astuti & Raharjo, 2011). 

Raharjo (2009) mengemukakan bahwa soal cerita matematika merupakan 

soal yang berbentuk cerita pendek. Soal cerita terdiri dari kalimat verbal yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang makna kalimatnya dapat dinyatakan 

dalam bentuk simbol dan model matematika. Penyusunan soal cerita matematika 

harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya yaitu 1) soal cerita disusun 

berdasarkan keadaan yang sering ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari; 2) 

soal cerita yang disusun harus mengandung cerita yang logis dan sesuai dengan 

keadaan yang ada pada kehidupan siswa; 3) soal cerita dapat diubah ke dalam 

bentuk model matematika; dan 4) soal cerita berupa pertanyaan yang menuntut 

perencanaan dalam penyelesaiannya (Ashlock, 2003; Wijaya, 2007). 

Penyelesaian soal cerita matematika menuntut beberapa langkah 

penyelesaian, beberapa langkah dalam menyelesaikan soal cerita adalah sebagai 

berikut. 

1. membaca dan memahami soal carita yang diberikan; 

2. merumuskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal; 

3. mengubah soal ke dalam simbol atau model matematika; 

4. menentukan strategi penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan soal; 

5. menentukan langkah penyelesaian soal dan menyelesaikannya; serta 

6. membuat kesimpulan dari penyelesaian soal sesuai dengan konteks pertanyaan 

yang terdapat dalam cerita (Isdiardi, 2004; Muklis, 1996). 

 

2.6. Penelitian yang Relevan 
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Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ikhsan dan Wahyuddin (2016) tentang Analisis Kemampuan 

Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Ditinjau dari Kemampuan Verbal pada 

Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah Se-Kota Makassar penelitian tersebut 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan kemampuan verbal dan 

kemampuan menyelesaikan soal cerita serta untuk mengetahui pengaruh 

kemampuan kemampuan verbal terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita 

matematika pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Se-Kota Makassar. Jenis 

penelitian tersebut adalah ex-post facto yang bersifat korelasional, disebut  ex-post 

facto karena faktor yang dikumpulkan sudah ada sebelumnya dan bersifat 

korelasional karena diselidiki hubungan antar variabel. Populasi penelitian tersebut 

adalah seluruh siswa kelas VII SMP Muhammadiyah Se-Kota Makassar sebanyak 

1048 siswa yang tersebar di dalam 10 sekolah dan jumlah sampel sebanyak 145 

siswa dengan teknik pengambilan sampel yaitu stratified cluster random sampling. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah tes masing-masing 

variabel dengan teknik analisis data yang digunakan adalah statistika deskriptif dan 

analisis infrensial (Analisis Kolerasi dan Analisis Regresi). Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kemampuan verbal siswa berada pada kategori 

sedang dengan nilai rata-rata 51,83; (2) Tingkat kemampuan menyelesaikan soal 

cerita siswa berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 70,62; (3) 

Kemampuan verbal memiliki korelasi/hubungan dengan kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika dengan besar hubungan 67,5%; (4) 

Kemampuan verbal berpengaruh positif terhadap kemampuan menyelesaikan soal 

cerita dengan pengaruh sebesar 42% sedangkan sisanya sebesar 58% dipengaruhi 
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oleh variabel lain di luar model. Kemampuan verbal berpengaruh positif terhadap 

kemampuan menyelesaikan soal cerita siswa, hal tersebut dapat diartikan bahwa 

semakin baik atau semakin tinggi kemampuan verbal yang dimiliki oleh siswa maka 

kemampuan menyelesaikan soal cerita siswa tersebut akan semakin baik atau 

semakin tinggi (Ihsan & Wahyuddin, 2016). 

Penelitian lain yang juga relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Tiffany, Surya, Panjaitan, & Syahputra (2017) tentang Analysis 

Mathematical Communication Skills Student at the Grade IX Junior High School. 

Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP dengan 

menggunakan tes tulis sebagai instrumen penelitian. Subjek dari penelitian tersebut 

adalah kelas IX-I SMP Negeri 3 Bilah Labuhan Batu dengan jumlah siswa sebanyak 

30 siswa. Hasil analisis data, banyak siswa yang memenuhi indikator pertama yaitu 

kemampuan siswa dalam menghubungkan ide matematika ke dalam gambar, 

diagram, atau tebel adalah sebanyak 21 siswa (70%). Siswa yang memenuhi 

indikator kedua yaitu mampu menjelaskan ide matematika dalam bentuk tulisan, 

gambar, tabel, atau simbol matematika sebanyak 4 siswa (13.33%). Siswa yang 

memenuhi indikator ke tiga yaitu menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa 

atau simbol matematika adalah sebanyak 8 siswa (26.76%). Rata-rata kemampuan 

komunikasi matematika siswa kelas IX-1 SMP Negeri 3 Bilah Hulu Labuhan Batu 

secara keseluruhan masih tergolong rendah (Tiffany, Surya, Panjaitan, & 

Syahputra, 2017). 

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 
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1) aspek yang dianalisis yaitu kemampuan komunikasi matematis dalam

penyelesaian masalah; dan 2) tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan kemampuan 

komunikasi matematika lisan dan komunikasi matematika  tulis dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika. Perbedaan penelitian ini dengan ketiga 

penelitian tersebut terletak pada 1) indikator yang digunakan dalam menganalisis 

kemampuan komunikasi matematis; 2) subjek dan tempat penelitian; 3) materi yang 

digunakan sebagai bahan penelitian; serta 4) instrumen yang digunakan dalam 

penelitian. Kedua hasil penelitian tesebut diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

penelitian ini dan sebagai pembanding dari hasil yang diperoleh dalam penelitian 

ini. 


