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PENDAHULUAN 

Kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi menjadi tujuan pembelajaran 

matematika agar standar pencapaian kurikulum dapat terpenuhi. Permendikbud Nomor 

64 tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah pada mata pelajaran 

matematika disebutkan bahwa: siswa harus memiliki kemampuan untuk 

mengkomunikasikan ide atau gagasan matematika dengan jelas; mengidentifikasi pola 

dan menggunakannya untuk menyatakan aturan umum serta memberikan prediksi 

(Pendidikan, Kebudayaan, & Indonesia, 2013). Berdasarkan hal tersebut, dapat 

dipahami bahwa komunikasi matematis berperan penting dalam proses pemecahan 

masalah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Komunikasi matematis dapat 

membantu siswa dalam proses menyampaikan gagasan untuk menyelesaikan masalah 

dan mengembangkan pemahaman atau proses berpikir siswa.  

Kemampuan pemecahan masalah adalah bagian dari standar proses 

pembelajaran, dimana siswa dimungkinkan untuk menggunakan kreativitas dalam 

memecahkan masalah (Tanjung, 2018). Kemampuan ini bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir, memilih dan menggunakan strategi 

penyelesaian, sikap dan keyakinan dalam menyelesaikan masalah, menggunakan 

pengetahuan yang saling berhubungan, memonitoring dan mengevaluasi pemikiran dan 

hasil pekerjaannya sendiri, menyelesaikan masalah yang bersifat kooperatif, 

menemukan jawaban dengan benar pada masalah yang bervariasi (Haryani, 2011). 

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah yaitu untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan yang sudah 

dimiliki untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Bernard (2018) menunjukkan bahwa siswa belum bisa mengerjakan proses dan 

tahapan untuk memecahkan masalah dan mengaplikasikan materi dengan bentuk lain 

kedalam benda nyata. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuwono, 

dkk (2018) menunjukkan bahwa siswa belum mampu memahami maksud dari soal dan 

mengalami kesalahan prosedur dan menguraikan kedalam bentuk matematika serta 

mengerjakan soal. Oleh karenanya, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis 



 

2 
 

bagaimana kemampuan siswa dalam menyelesaiakan masalah berdasarkan langkah-

langkah yang benar.  

Siswa yang telah memiliki kemampuan pemecahan masalah dengan baik dapat 

dilihat dengan cara bagaimana mengkomunikasikan idenya dalam bentuk tulisan 

sehingga orang lain dapat memahaminya. Oleh sebab itu, (Umar, 2012) menyatakan 

bahwa kemampuan komunikasi matematika perlu ditumbuhkembangkan. Sebab, 

matematika tidak hanya sebagai alat bantu berpikir untuk memecahkan masalah, tetapi 

juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan jelas, tepat dan 

ringkas (Ansari, 2016). Masalah dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan 

dengan bahasa matematika, dapat dituangkan kedalam model matematika seperti 

diagram, persamaan, grafik dan tabel (Ramellan, dkk 2012). Menuangkan ide dalam 

bentuk tulisan sebagai penyampaian informasi agar dapat dibaca dan dimengerti oleh 

orang lain. Sependapat dengan Ramellan, (Rachmayani, 2014) menyatakan bahwa 

pada kompetensi umum disebutkan bahwa setiap siswa perlu mempunyai keahlian 

dalam menyampaikan ide dalam bentuk notasi atau simbol, bagan/tabel/grafik menjadi 

bentuk yang lebih sederhana. Pemecahan masalah pada matematika dapat 

menggunakan langkah polya.  George Polya dalam Husna, dkk (2013) terdapat empat 

langkah untuk memecahkan masalah yaitu: memahami masalah, menentukan rencana 

strategi penyelesaian masalah, menyelesaiakan strategi penyelesaian masalah, 

memeriksan kembali proses dan hasil telah diperoleh. Implementasi langkah ini siswa 

diarahkan untuk menunjukkan pemahamannya dengan mengeksplorasi ide melalui 

kepada  teman dan guru. Konsep pembelajaran dengan model seperti itu agar lebih 

bermakna. Secara alamiah, proses pembelajaran siswa akan bekerja dan mengalami, 

menemukan masalah dan membuat solusi, sehingga proses pembelajaran tidak lagi 

mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa (Melianingsih, 2015).  

Komunikasi tertulis merupakan cara untuk menyatakan ide matematik kepada 

orang lain agar memperoleh informasi, saling berbagi pikiran, penemuan dan 

klarifikasi pemahaman yang mendalam. Didukung dengan pendapat Armiati (2009: 3) 

beberapa hal pentingnya komunikasi adalah mengemukakan hasil pemikiran baik 

secara lisan, tulisan, demonstrasi dengan menggambarkannya dalam berbagai macam 
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pola. Menurut Armiati, dkk (2012) menyatakan bahwa: “cara terbaik untuk 

berhubungan dengan suatu ide adalah dengan mencoba menyampaikan ide tersebut 

pada orang lain”. Menurut Prabawanto, dkk (2016) mengatakan terdapat indikator yang 

dikembangkan dalam komunikasi matematis tertulis meliputi: memodelkan peristiwa 

dikehidupan sehari – hari dengan menyatakan kedalam simbol dan bahasa matematik; 

ide, gagasan, dan solusi disampaikan dalam bentuk aljabar 

Menurut (Provasnik dkk, 2012) berdasarkan hasil prestasi matematika yang 

dilakukan oleh studi internasisonal  (TIMSS) pada tahun 2011 kelas VIII. Skor yang 

diperoleh Indonesia adalah 386 menunjukkan peringkat ke-36 dari 42 negara. Hasil ini 

diperoleh 43,5% siswa tidak mampu menyelesaikan soal PISA yang sederhana, dan 

hanya 0,1% siswa yang mampu mengembangkan dan mengerjakan permodelan 

matematika. Rendahnya prestasi ini banyak hal yang mempengaruhi. Namun, 

permasalahan tersebut juga tidak lepas dari kemampuan pemecahan masalah dan 

komunikasi tertulis matematis seperti mengubah permasalahan kontekstual ke dalam 

matematika, penggunaan simbol dan melakukan operasi matematika yang kurang tepat,  

kurang mengkaitkan pengalaman sebelumnya dengan yang telah dipelajari. Sejalan 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Usodo (2017) menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa menggunakan simbol/notasi dan melakukan operasi matematika 

secara tidak tepat, dalam menyelesaikan permasalahan langkah-langkah penyelesaian 

tidak terstruktur (banyak prosedur yang dilewati). Serupa halnya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Neneng (2011: 24) yang menunjukkan bahwa hampir seluruh 

siswa tidak menuliskan solusi dari masalah yang diberikan menggunakan bahasa 

matematika. Artinya, kondisi yang seperti ini dikarenakan pembelajaran dikelas rata-

rata masih pada tahap menghafal sehingga siswa kurang melibatkan pengalaman  dan 

sulit untuk mengkoneksikan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang baru 

dipelajarinya. Kegiatan pembelajaran masih pada tahap mencontoh soal hasil 

penyampaian guru sehingga tidak mampu memanipulasi matematika. Jadi, apabila 

diberikan masalah yang berbeda dalam konteks yang sama siswa masih kesulitan untuk 

merencanakan strategi penyelesaian masalah. Permasalahan ini menjadi umum, 

dimana dampak dari akar permasalahan tersebut menjadi kompleks seperti 
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menyebabkan motivasi belajar menurun, terjadi miskonsepsi pemahaman dan 

rendahnya prestasi. Pembelajaran terlalu lebih difokuskan pada hasil daripada proses.  

Berdasarkan teori perkembangan kognitif menurut Piaget menyatakan bahwa 

siswa kelas VII SMP  memasuki tahap operasi formal. Tahap ini ditandai dengan 

kemampuan agar dapat memikirkan tentang ide-ide yang abstrak, menyusun ide, dan 

menalar (dapat menyusun hipotesis) mengenai cara memecahkan masalah dan 

membuat kesimpulan secara sistematis. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh (Noor & Hidayati, 2017) siswa SMP sebagian besar masih mengalami 

kesulitan dalam mempelajari materi matematika dikarenakan sifatnya yang abstrak. 

(Wijaya, 2012:20) menyatakan bahwa mempelajarinya memerlukan pemikiran yang 

rasional, faktual, dan sistematis. Oleh sebab itu, dapat dimungkinkan bahwa beberapa 

siswa SMP belum memasuki tahap operasi formal. Walaupun berdasarkan teori 

perkembangan kognitif Piaget berdasarkan usianya telah memasuki tahap operasi 

formal. Oleh karenanya, siswa memerlukan pembelajaran yang dapat membantunya 

dari berpikir abstrak menjadi lebih konkret. Salah satu pendekatan pembelajaran yang 

dapat membantu siswa berpikir konkret adalah pendekatan matematika realistik.  

Pendekatan matematika realistik dilandasi oleh Hans Freudhental yang 

menyatakan bahwa matematika merupakan aktivitas sosial. Oleh karenanya, 

pembelajaran  perlu dihadapakan pada situasi yang nyata. Benda-benda dalam 

kehidupan sehari-hari menjadi sumber belajar siswa agar dapat mengkontruksi 

pengetahuannya. Oleh sebab itu, pembelajaran yang dapat mendekatkan siswa kedalam 

dunia nyata adalah pendekatan matematika realistik. Pembelajaran ini menekankan 

pada kegiatan siswa yang lebih interaktif agar siswa memperoleh pengalaman belajar 

dari materi yang dipelajarinya. Kemampuan-kemampuan siswa yang dapat diasah pada 

pendekatan ini adalah kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan komunikasi 

tertulis (Anisa, 2014).  

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi tertulis siswa dengan 

menggunakan pendekatan matematika realistik. Adapun tujuan dari penelitian ini 

untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi tertulis dengan 
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menggunakan pendekatan matematika realistik. Sehingga, rumusan masalahnya adalah 

bagaimana kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi tertulis siswa melalui 

pendekatan matematika realistik.  

 

 


