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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Masalah  

Suatu masalah biasanya memiliki situasi yang mendorong seseorang untuk 

menyelesaikannya tetapi tidak mengetahui langkah yang harus dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah tesebut. Seseorang dianggap memiliki masalah jika 

menghadapi situasi berikut, yaitu: memahami dengan jelas kondisi yang sedang 

dihadapi; memahami dengan jelas kondisi yang sedang dihadapi; memahami 

dengan jelas tujuan yang diharapkan; dan memahami sumber daya yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang sesuai dengan tujuan  (Moursund, 

2005). Suatu pertanyaan disebut sebagai masalah jika seseorang tidak mempunyai 

aturan/hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk menemukan 

jawaban pertanyaan tersebut (Hudodjo, 2005). 

Setiap pakar memiliki pendapat yang berbeda dalam mengemukakan 

pengertian masalah. Kita sering menemukan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. Masalah yang dihadapi seseorang berbeda dengan masalah yang dihadapi 

orang lain. Sebagian ahli pendidikan matematika menyatakan bahwa masalah 

merupakan pertanyaan yang harus direspon. Namun tidak semua pertanyaan 

menunjukkan adanya suatu tantangan yang tidak dapat dipecahkan oleh suatu 

prosedur rutin (Shadiq, 2004). Hal senada disampaikan oleh (Hudojo, 2005) yang 

menyatakan bahwa suatu pertanyaan tidak dapat dijawab dengan prosedur yang 

telah diketahui siswa. Seseorang menghadapi masalah apabila menghadapi situasi 

yang harus memberi respon tetapi tidak mempunyai informasi, konsep-konsep, 

prinsip-prinsip dan cara-cara yang dapat dipergunakan dengan segera untuk 

memperoleh pemecahan (Slameto, 2010). Menurut (Tarhadi, dkk., 2006) 

menyatakan suatu masalah terkait dengan suatu tujuan dan masalah merupakan 

suatu halangan untuk mencapai suatu tujuan, masalah (problem) juga dapat 

diartikan sebagai situasi yang tidak jelas jalan pemecahannya yang dikerjakan 

secara individu atau kelompok untuk menemukan jawaban. Begitu juga menerut 

(Sumardyono, 2010) menyatakan bahwa ciri-ciri suatu soal disebut masalah dalam 

perspektif paling tidak memuat dua hal, yaitu: 
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a) Soal tersebut menantang pikiran (challenging) 

b) Soal tersebut tidak otomatis diketahui cara penyelesaiannya (nonroutine) 

atau tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur rutin (routine procedure). 

Menurut (Rachmadi, 2009) sebagian besar ahli pendidikan matematika 

menyatakan bahwa masalah merupakan pertanyaan yang harus dijawab atau 

derespon. Mereka juga menyatakan bahwa tidak semua pertanyaan otomatis akan 

menjadi masalah. Suatu pertanyaan akan menjadi masalah hanya jika pertanyaan 

itu menunjukkan adanya suatu tantangan yang tidak dapat dipecahkan dengan 

suatu prosedur rutin yang sudah diketahui si pelaku. Sedangkan menurut 

Sumardyono (2010) dalam matematika istilah masalah memiliki makna yang 

lebih khusus. Kata masalah terkait erat dengan suatu pendekatan pembelajaran 

yaitu pendekatan pemecahan masalah. Suatu masalah jika diberikan kepada 

peserta didik dan peserta didik tersebut dapat langsung mengetahui cara 

menyelesaikan masalah itu dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat 

dikatakan suatu masalah. Masalah matematika sebagai situasi untuk mendapatkan 

solusi tetapi tidak tersedia akses terhadap langkah untuk mendapatkan solusi 

tersebut (Tarhadi, dkk., 2006). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan masalah matematika adalah 

pertanyaan(soal) yang menghendaki untuk dikerjakan. Masalah matematika juga 

merupakan sesuatu yang rumit dimana siswa menghadapi penghalang untuk 

mendapatkan solusi atau pemecahan masalah matematika. 

 

2.2 Pemecahan Masalah Matematika 

Istilah pemecahan masalah (problem solving) sering digunakan dalam 

berbagai dalam berbagai bidang ilmu dan memiliki pengertian yang berbeda-beda 

pula. Tetapi pemecahan masalah dalam matematika memiliki kekhasan tersendiri. 

Secara garis besar terdapat tiga macam interpretasi istilah pemecahan masalah 

dalam pembelajaran matematika, yaitu problem solving as a goal, problem 

solving as a process, problem solving as basic skill (Krulik dalam Sumardyono, 

2010). 
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a. Pemecahan masalah sebagai tujuan (as a goal) 

Para Pendidik, matematikawan, dan pihak yang menaruh perhatian pada 

pendidikan matematika seringkali menetapkan pemecahan masalah 

sebagai salah satu tujuan pembelajaran matematika. Bila pemecahan 

masalah ditetapkan atau dianggap sebagai tujuan pengajaran maka ia tida 

tergantung pada soal atau masalah yang khusus, prosedur , atau metode 

dan juga isi matematika. Anggapan yang penting dalam hal ini adalah 

bahwa pembelajaran tentang tentang bagaimana menyelesaikan masalah 

(solve its problems) merupakan alasan utama (primary reason) belajar 

matematika. 

b. Pemecahan masalah sebagai proses(as a process) 

Pengertian lain pemecahan adalah sebagai proses yang dinamis . Dalam 

aspek ini, pemecahan masalah dapat diartikan sebagai proses 

mengaplikasikan segala yang dimiliki pada situasi yang baru dan tidak 

biasa. Dalam interpretasi ini, yang diperhatikan adalah metode, 

prosedur,strategi dan heuristik yang digunakan siswa dalam 

menyelesaikan suatu masalah. Masalah proses ini sangat penting dalam 

belajar matematika dan yang demikian ini yang sering menjadi fokus 

dalam kurikulum matematika. 

c. Pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar (as a basic skill) 

Terakhir , pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar. Pengertian 

problem solving sebagai keterampilan dasar lebih dari sekedar menjawab 

tentang pertanyaan: apa itu pemecahan masalah?. Ada banyak anggapan 

tentang apa keterampilan dasar dalam matemtika. Beberapa yang 

dikemukakan adalah keterampilan berhitung, keterampilan aritmatika, 

keterampilan logika, keterampilan matematika dan lainnya. Satu lagi yang 

baik secara eksplisit maupun implisit sering diungkapkan adalah 

keterampilan pemecahan masalah. Beberapa prinsip penting dalam 

pemecahan masalah berkenaan dengan keterampilan ini haruslah dipelajari 

oleh semua siswa. 
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 Dari yang dikemukakan Krulik diatas tentang tiga macam  interpretasi 

tentang pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika ketiganya 

mempunyai peranan yang baik dalam pembelajaran matematika sehingga 

pemecahan masalah menjadi fokus dalam kurikulum matematika. 

 Dalam pemecahan masalah terdapat beberapa fase sebagai berikut 

(Sukayasa, 2008) : 

Tabel 2.1 Fase-fase pemecahan masalah 

Krulik dan Rudnick 

1995 

Polya 

1973 

Newman 

1977 

1. Membaca dan 

Memikirkan (Read and 

Think) 

2. Mengeksplorasi dan 

merencanakan (Explore 

and Plan) 

3. Memilih suatu strategi 

(Select a Strategy) 

4. Menemukan suatu 

jawaban (Find an answer) 

5. Menuliskan kembali dan 

mendiskusikan (Reflect 

and Extend) 

1. Memahami Masalah  

(Understanding the 

Problem) 

2. Membuat Rencana 

penyelesaian (Devising a 

plan) 

3. Melaksanakan rencana 

penyelesaian (Carrying out 

the plan) 

4. Menafsirkan kembali 

hasilnya (Looking back) 

1. Membaca (Reading) 

2. Memahami 

(Comprehension) 

3. Transformasi 

(Transformation) 

4. Keterampilan proses 

(Process skill) 

5. Menulis jawaban 

(Encoding) 

  

Menurut (Polya, 1973) empat langkah fase penyelesaian masalah yaitu 

memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, menyelesaikan rencana 

penyelesaian, dan mengecek kembali. Dari keempat fase yang diajukan Polya 

tersebut, fase pertama yaitu memahami masalah, tanpa adanya pemahaman 

terhadap masalah yang diberikan, peserta didik tidak mungkin mampu 

menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Strategi penyelesaian masalah, 

dalam fase ini kemampuan sangat tergantung pada pengalaman peserta didik 

dalam menyelesaikan masalah. Semakin bervariasi pengalaman peserta didik, ada 

kemungkinan siswa semakin kreatif dalam menyusun rencana penyelesaian 

masalah. Langkah selanjutnya peserta didik mampu menyelesaikan masalah, jika 

rencana penyelesaian masalah telah dibuat, baik secara tertulis ataupun tidak, 

kemudian dilakukan penyelesaian masalah sesuai dengan rencana yang tepat dan 
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langkah terakhir dari pemecahan masalah adalah melakukan pengecekan kembali 

terhadap semua langkah-langkah yang telah dikerjakan. 

 Sedangkan menurut Krulik dan Rudnick sebagaimana dikemukakan 

(Sujarwo, 2012) ada lima langkah yang dapat dilakukan memecahkan masalah 

yaitu: 1) membaca dan berpikir, aktifitas yang dilakukan pada tahap ini adalah 

menganalisis masalah, menguji dan mengevaluasi fakta-fakta, 2) mengeksplorasi 

dan merencanakan, aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah menganalisis 

data dan menentukan syarat cukup suatu informasi, mengeliminasi hal-hal yang 

tidak perlu,mengorganisasikan data dalam suatu tabel, gambar atau model, 3) 

memilih strategi, Strategi yang dipilih merupakan bagian yang penting dari proses 

pemecahan masalah untuk memberi arah atau petunjuk untuk menemukan 

jawabannya, 4) menemukan suatu jawaban, pada langkah ini semua keterampilan 

matematika digunakan secara tepat untuk menemukan suatu jawaban, 5) meninjau 

kembali dan mendiskusikan, aktifitas yang dilakukan pada tahap ini adalah 

mengecek jawaban,mengkoreksi jawaban, mendiskusikan solusi-solusi. 

Berdasarkan uraian langkah-langkah pemecahan masalah yang dikemukakan di 

atas terlihat bahwa aktivitas pada langkah kedua dan ketiga dari Krulik dan 

Rudnick sama dengan langkah kedua pemecahan masalah Polya. 

 Menurut Newman ada lima kegiatan siswa dalam menyelsaikan soal 

cerita, mereka harus melakukan lima tahapan berikut, yaitu (1) membaca masalah 

(reading), pada tahap ini aktifitas yang dilakukan siswa adalah membaca masalah 

dengan mengerti kata-kata yang bercetak tebal dan dapat mengartikannya. (2) 

memahami masalah (comprehension),pada tahap ini yang dilakukan siswa adalah 

memahami masalah dengan menentukan apa yang diketahui dan yang ditanyakan  

dengan tepat. (3) transformasi masalah (transformation), pada tahap ini yang 

dilakukan siswa adalah merencanakan pemecahan masalah yang tepat untuk 

menyelesaikan soal. (4) keterampilan proses (processskill), pada tahap ini siswa 

dapat memecahkan masalah sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah 

yag telah direncanakan pada tahap transformasi.(5) penulisan jawaban (encoding), 

pada tahap yang terakhir yang dilakukan siswa adalah menuliskan jawaban 

dengan memberikan kesimpulan terhadap hasil pemecahan masalah. 
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 Pada fase pemecahan Krulik dan Rudnick dan Newman sama-sama 

memiliki 5 fase pemecahan, Sedangkan Polya mengemukakan hanya ada 4 fase 

pemecahan masalah. Pada tahapan pertama Krulik dan Rudnick, yang dilakukan 

adalah membaca dan berpikir, Newman juga menyarankan untuk membaca pada 

tahap pemecahan masalah yang pertama sedangkan pada tahap Polya tidak ada 

membaca dalam langkah-langkah memecahkan masalah. Polya menyarankan 

memahami masalah pada tahap pertamanya sama dengan tahap kedua yang 

dilakukan Newman, pada tahap memahami masalah ini tidak terdapat pada tahap 

pemecahan masalah Krulik dan Rudnick.     

 Pemecahan masalah merupakan bagian dari pembelajaran matematika 

yang sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaiannya, 

siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta 

keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang 

bersifat tidak rutin. Melalui kegiatan ini aspek-aspek kemampuan matematika 

yang penting seperti penerapan aturan pada masalah tidak rutin, penemuan pola, 

penggeneralisasian, komunikasi matematika dan lain-lain dapat dikembangkan 

secara lebih baik (Dharma, 2008). Oleh karena itu pemecahan masalah 

matematika merupakan salah satu aspek yang penting, karena dalam memecahkan 

masalah matematika peserta didik menggunakan pengetahuan yang telah 

dimilikinya. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan proses 

berpikir dalam memecahkan masalah matematika.   

Menurut (Santyasa, 2008) pemecahan masalah adalah upaya individu atau 

kelompok untuk menemukan jawaban berdasarkan pemahaman yang telah 

dimiliki sebelumnya dalam rangka memenuhi tuntutan situasi yang tidak seperti 

biasanya. Jadi aktivitas pemecahan masalah diawali dengan konfrontasi dan 

berakhir apabila sebuah jawaban telah diperoleh sesuai dengan kondisi masalah. 

Menurut (Tarhadi, dkk.,2010) untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah 

matematika perlu adanya metode ataupun strategi dalam pemecahannya. 

Pemecahan masalah, pelajar harus berfikir, mencobakan hipotesis dan bila 

berhasil memecahkan masalah itu ia mempelajari sesuatu yang baru. Langkah-

langkah yang diikuti dalam memecahkan masalah adalah sebagai berikut: (a) 
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Pelajar dihadapkan dengan masalah; (b) Pelajar merumuskan masalah itu; (c) 

Merumuskan hipotesis; (d) menguji hipotesis. 

 

2.3 Soal Cerita Matematika 

Soal cerita biasa digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

pembelajaran pemecahan masalah matematika. Adapun yang dimaksud dengan 

soal cerita matematika adalah soal-soal matematika yang dinyatakan dalam 

kalimat-kalimat bentuk cerita yang perlu diterjemahkan menjadi kalimat 

matematika atau persamaan matematika (Hanifa,2011). Soal cerita biasanya 

menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat sehari-hari. Selain itu soal cerita 

matematika disajikan dalam bentuk cerita atau rangkaian kalimat sederhana dan 

bermakna. 

Soal cerita merupakan permasalahan yang dinyatakan dalam bentuk 

kalimat bermakna dan mudah dipahami (Wijaya,2014). Pendapat lain menyatakan 

soal cerita merupakan uraian kalimat yang dituangkan dalam bahasa verbal yang 

menguraikan suatu masalah dan mengandung suatu pertanyaan yang harus 

dipecahkan. Selain itu soala cerita memiliki prosedur yang terpola (Sutisna, 

2012). Soal cerita yang terdapat dalam matematika merupakan persoalan-

persoalan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang dapat dicari penyelesaiannya dengan menggunakan kalimat 

matematika.  

Soal cerita merupakan soal yang dapat disajikan dalam bentuk lisan 

maupun tulisan, soal cerita yang berbentuk tulisan berupa sebuah kalimat yang 

mengilustrasikan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Soal cerita yang diajarkan 

diambil dari hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sekitar dan pengalaman siswa. 

Soal cerita berguna untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa 

sebelumnya. Penyelesaian soal cerita merupakan kegiatan pemecahan masalah. 

Pemecahan masalah dalam suatu soal cerita matematika merupakan suatu proses 

yang berisikan langkah –langkah yang benar dan logis untuk mendapatkan 

penyelesaian (Jonassen,2004). Dalam menyelesaikan suatu soal cerita matematika 

bukan sekedar memperoleh hasil yang berupa jawaban yang ditanyakan, tetapi 
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yang lebih penting siswa harus mengetahui dan memahami proses berpikir atau 

langkah-langkah untuk mendapatkan jawaban tersebut. 

Polya menekankan penyelesaian soal cerita dalam matematika perlu 

dialakukan dengan cara mengarahkan siswa untuk mempelajari langkah-langkah 

atau cara-cara maupun aturan aturan yang seharusnya dilakukan dalam 

menemukan suatu jawaban sebagai hasil temuan terhadap pemecahan masalah 

yang terkandung pada soal cerita . Selanjutnya polya menyarankan empat langkah 

penyelesaian soal cerita. Keempat langkah tersebut yaitu: memahami masalah, 

merencahankan penyelesaiaan, melaksanakan rencana penyelesaian, 

melaksanakan rencana penyelesaian dan memeriksa hasil penyelesaian 

(Polya,1973). 

Selain polya, Newman juga menyarankan lima langkah kegiatatan dalam 

menyelesaikan soal cerita :  

1. Membaca masalah (reading)  

2. Memahami masalah (comprehension) 

3. Transformasi maslah (transformation) 

4.  keterampilan proses (processskill) 

5. penulisan jawaban akhir (encoding) 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa soal cerita merupaka suatu 

bentuk masalah yang memiliki prosedur dan bentuk terpola dimana kalimat-

kalimay matematika ditata dalam urutan yang logis sebagai bentuk penyesuaian 

masalah. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik siswa harus dapat 

menemukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dan operasi hitung apa yang 

digunakan dan mencari alternatif lain untuk penyelesaiannya. 
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2.4 Tahapan Newman 

 Metode analisis Newman diperkenalkan pertama kali pada tahun 1977 

oleh Anne Newman, seorang guru bidang studi matematika di Australia. Dalam 

metode ini, dia menyarankan lima kegiatan yang spesifik sebagai suatu yang 

sangat krusial untuk membantu menemukan dimana kesalahan yang terjadi pada 

pekerjaan siswa ketika menyelesaikan suatu masalah berbentuk soal cerita. Dia 

meminta siswa mengerjakan lima kegiatan berikut sewaktu mengerjakan 

permasalahan tersebut (White, 2005). 

1. Silahkan bacakan pertanyaan tersebut. Jika kamu tidak mengetahui suatu 

kata tinggalkan saja. 

2. Katakan apa pertanyaan yang diminta untuk kamu kerjakan 

3. Katakan bagaimana kamu akan menemukan jawabannya. 

4. Tunjukkan apa yang akan kamu kerjakan untuk memperoleh jawaban 

tersebut. Katakan dengan keras sehingga dapat dimengerti bagaimana 

kamu berfikir. 

5. Tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. 

 Kelima kegiatan ini dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan 

siswa menyelesaikan soal cerita matematika. Anne Newman selanjutnya 

mengemukakan bahwa setiap siswa yang ingin menyelesaikan masalah 

matematika soal cerita, mereka harus bekerja melalui lima tahapan berikut, yaitu 

(1) membaca masalah (reading), (2) memahami masalah (comprehension), (3) 

transformasi masalah (transformation), (4) keterampilan proses (processskill), (5) 

penulisan jawaban (encoding). 

 Tahapan Analisis Newman merupakan tahapan untuk memahami dan 

menganalisis bagaimana siswa memecahkan masalah berbentuk soal 

cerita.Berdasarkan yang dikemukakan oleh Newman (dalamWhite,2005) bahwa 

ketika siswa berusaha menjawab sebuah permasalahan yang berbentuk soal cerita, 

maka siswa tersebut telah melewati serangkaian rintangan berupa tahapan dalam 

pemecahan masalah, yang meliputi: 
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a. Membaca masalah (Reading) 

Ketika siswa membaca sebuah soal, maka siswa tersebut akan 

mempresentasikan sesuai dengan pemahamannya terhadap apa yang 

dibaca, atau dikenal sebagai hasil presentasi dari kemampuan mental siswa 

tersebut. Kemampuan membaca siswa dalam menghadapi masalah sangat 

berpengaruh terhadap bagaimana siswa akan memecahkan masalah. Untuk 

mengetahui kemampuan membaca masalah, siswa diminta menjelaskan 

kata-kata penting yang ada pada soal. 

b. Memahami masalah (Comprehension) 

Pada tahapan ini dikatakan mampu memahami masalah, jika siswa 

mengerti dari maksud semua kata yang digunakan dalam soal sehingga 

siswa mampu menyatakan soal dengan kalimat sendiri.Pada tahapan ini 

siswa harus bias menunjukkan ide masalah berbentuk soal cerita secara 

umum yang memuat “What, Why, Where, When, Who, dan How”, dimana 

ide masalah dalam matematika tersebut direpresentasikan ke dalam unsur 

diketahui, ditanya dan prasyarat. Selanjutnya untuk mengecek kemampuan 

memahami masalah, siswa diminta menyebutkan apa saja yang diketahui 

dan ditanyakan dalam masalah. 

c. Transformasi masalah (Transformation) 

Tahap ini, siswa mencoba mencari hubungan antara fakta (yang diketahui) 

dan yang ditanyakan. Selanjutnya untuk mengecek kemampuan 

mentransformasikan masalah, siswa diminta menentukan metode, prosedur 

atau strategi apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal. 

d. Keterampilan memproses (Process Skill) 

Pada tahap ini, siswa diminta mengimplementasikan racangan rencana 

pemecahan masalah melalui tahapan transformasi masalah untuk 

menghasilkan sebuah solusi yang diinginkan. Pada tahapan ini yaitu untuk 

mengecek keterampilan memproses atau prosedur,siswa diminta 

menyelesaikan soal cerita sesuai dengan aturan-aturan matematika yang 

telah direncanakan pada tahapan mentransformasikan masalah. 

 



17 
 

e. Penulisan jawaban (Encoding) 

Pada tahapan ini, siswa dikatakan telah mencapai tahap penulisan jawaban 

apabila siswa dapat menuliskan jawaban yang ditanyakan secara tepat. 

Selanjutnya untuk mengecek kemampuan penulisan jawaban, siswa 

diminta melakukan pengecekkan kembali terhadap jawaban dan siswa 

diminta menginterpretasikan jawaban akhir. 

 Pada penelitian ini siswa dikatakan telah mencapai tahap membaca apabila 

siswa dapat menentukan makna kata dari kata-kata kunci dari soal cerita. Dengan demikian 

pada tahap ini siswa mengetahui arti dari kalimat-kalimat dalam masalah yang diberikan. 

Kemudian siswa dikatakan telah mencapai tahap memahami jika siswa tersebut dapat 

menjelaskan apa permasalahannya. Pada tahap ini siswa harus dapat menentukan apa yang 

ditanyakan dari soal cerita. Dan jika siswa dapat memilih operasi atau cara yang sesuai 

untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka siswa dikatakan mencapai tahap transformasi. 

Selanjutnya apabila siswa dapat melakukan proses matematika secara benar untuk 

menyelesaikan masalah itu, maka siswa tersebut mencapai tahap keterampilan proses. 

Terakhir tahap penulisan dicapai apabila siswa dapat menuliskan jawaban secara tepat. 

Tabel 2.2 Indikator Kemampuan pemecahan masalah Newman 

Tahap Analisis Newman Indikator 

Membaca Masalah 

(Reading) 

 

Siswa mampu membaca masalah dengan mengerti istilah, 

kata-kata, kalimat dan simbol sulit yang dicetak tebal dalam 

masalah melalui ketepatan mengartikan ke bahasa. 

Memahami Masalah 

(Comprehension) 

 

Siswa dapat menentukan apa yang diketahui dan 

menyebutkan apa yang diminta dengan tepat serta 

menggunakan bahasanya sendiri. 

Transformasi Masalah 

(Transformation) 

Siswa memiliki rencana pemecahan masalah yang relevan 

untuk memecahkan masalah secara tepat. 

KetrampilanProses/Prosedur 

 (Process Skill) 

 

Siswa dapat memecahkan masalah sesuai dengan langkah-

langkah pemecahan masalah yang telah direncanakan pada 

tahapan transformasi secara tepat. 

PenulisanJawaban 

(Encoding) 

Siswa dapat melakukan pengecekan dan memberikan 

kesimpulan terhadap hasil pemecahan masalah. 

Sumber: Siswono dan Visitasari. 


