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KAJIAN PUSTAKA 

A. KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Masalah merupakan kondisi dimana memaksa sesorang untuk menyelesaikan 

persoalan, namun tidak mengetahui langkah yang harus dikerjakannya (Husna, 2013). 

Jika dikaitkan dengan pembelajaran, apabila siswa diberikan permasalahan, maka 

jawaban tidak akan secara langsung dapat diketahui oleh siswa. Dahlan (2011) 

mendefinisikan masalah sebagai puzzling yang terdiri dari (1) rasa keingtahuan; (2) 

tidak mengetahui cara menyelesaikannya; (3) berusaha untuk bisa memecahkannya. 

Indikator untuk mengukur pemecahan/penyelesaian masalah menurut Sumarno (2013) 

yaitu dijelaskan pada tabel berikut ini:  

Tabel 1. Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

B. KOMUNIKASI TERTULIS MATEMATIS 

Komunikasi diartikan sebagai hubungan dua arah atau lebih pengirim dan 

penerima pesan untuk saling bertukar pikiran dan memberikan klarifikasi pemahaman. 

Komunikasi dalam matematika yaitu proses penyampaian pesan berupa gagasan atau 

ide dari hasil pemikirannya baik barupa lisan ataupun tulisan (Sujatmiko, 2017). 

Komunikasi dapat melatih kemampuan siswa untuk memberikan pernyataan, 

menjelaskan, menggambarkan, mendengar, menanyakan dan mampu menjalin 

kerjasama yang dapat membawa pemahaman siswa menjadi lebih mendalam. 

Wahyudin (2012:529) komunikasi dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas 

yang dapat memberikan pengaruh terhadap pemahaman konsep.  

Aspek  Keterangan 

Kemampuan memahami masalah 
(mengidentifikasikan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

  (P1)  Mengidentifikasi dengan menuliskan apa yang    
            diketahui dan ditanyakan dari soal secara detail. 

Kemampuan untuk membuat rencana 

strategi pemecahan masalah 

  (P2) Menerapkan konsep aritmetika yang sesuai dan 

mendapatkan informasi baru dengan tepat dari 

strategi penyelesaian yang digunakan 

Kemampuan untuk menyelesaikan 

strategi peemcehana masalah  dengan 

mensubstitusikan nilai yang diketahui 

dalam rumus 

  (P3) Mensubstitusikan nilai yang diketahui kedalam 

rumus dengan tepat. Melakukan perhitungan 

penyelesaian masalah dengan benar. 

Kemampuan untuk memeriksa 

kembali hasil yang telah diperoleh 

  (P5) Siswa mengulas kembali solusi yang telah 

diperoleh dengan membuat kesimpulan. 
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Komunikasi secara tertulis dalam matematika berupa  pembuktian atau 

penyelesaian masalah dengan menyusun langkah penyelesaian secara terstruktur 

(Syarifah, 2017). Mengkomunikasikan ide secara tertulis dapat disampaikan melalui 

rangkaian kata, bagan, gambar, dll yang merupakan proses berpikir siswa. Terdapat 

indikator komunikasi tertulis matematis yang mengadaptasi dari Lutfianannisak & 

Sholihah (2018).  

Tabel 2. Indikator Komunikasi Tertulis 

Aspek Indikator Komunikasi 

Matematis Tertulis 

Keterangan  

Membangun dan memperkuat 

berpikir matematis melalui 

komunikasi 

a. (K1)   Mampu menuliskan inti yang diketahui dan ditanya  

           dari soal yang diberikan. 

b. (K2)  Menemukan ide dengan menuliskan rumus untuk  

           menyusun rencana atau strategi penyelesaian untuk  

           mendapatkan solusi dari soal yang diberikan. 

Menganalisis dan mengevaluasi 

pemikiran secara sistematis dan 
strategi pemecahan masalah 

a. (K3) Mampu menggambarkan situasi masalah dan  

           menyatakan solusi dalam bentuk tulisan mapun  
           gambar dengan baik dan benar. 

b. (K4) Dapat melakukan evluasi dengan menuliskan  

           kesimpulan hasil akhir. 

Menggunakan Bahasa matematika 

untuk mengekspresikan ide – ide 

matematika dengan benar 

a. (K5)  Menggunakan istilah dalam bahasa matematika dan  

          tanda matematika guna untuk menyatakan operasi  

          dengan tepat. 

  

 

C. PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK  

Pendekatan matematika realistik dikenalkan oleh Freudenthal di Belanda pada 

tahun 1973 (Turmudi, 2016). Pendekatan ini merupakan suatu proses pembelajaran 

yang diawali dengan masalah kontekstual dan diarahkan kepada pemahaman konsep 

matematika. Aktivitas siswa dilakukan dengan menggunakan alat peraga untuk 

menjembatani dalam mengkonkretkan materi. Wahidin & Sugiman (2014) pendekatan 

mateatika realistik dimulai dengan menyajikan masalah kontekstual, memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk mendiskripsikan, menginterpretasi dan menyelesaikan 

masalah dengan caranya sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.  

Terdapat lima tahapan dalam pembelajaran matematika realistik Nopiyani 

(2016) yaitu: 1) memahami masalah kontekstual; 2) menjelaskan situasi masalah 

kontekstual dengan cara memberikan petunjuk atau saran yang diperlukan apabila 

belum dipahami; 3) menyelesaikan masalah dengan cara dan pengetahuan yang mereka 
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miliki; 4) melakukan diskusi kelompok untuk membandingkan hasil yang diperoleh; 

5) membuat kesimpulan.  

 

 


