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BAB II 

KAJIAN TEORETIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah  

Pemecahan masalah menurut Turmadi (2008) adalah proses 

melibatkan suatu tugas yang metode pemecahannya belum diketahui lebih 

dahulu, untuk mengetahui penyelesaiannya siswa hendaknya memetakan 

pengetahuan mereka, dan melalui proses ini mereka sering 

mengembangkan pengetahuan baru tentang matematika, sehingga 

pemecahan masalah merupakan bagian tak terpisahkan dalam semua 

bagian pembelajaran matematika, dan juga tidak harus diajarkan secara 

terisolasi dari pembelajaran matematika. Ditambahkan oleh Sumarmo 

(1994) pemecahan masalah merupakan kegiatan menyelesaikan soal 

cerita, menyelesaikan soal yang tidak rutin, mengaplikasikan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari atau keadaan lain, dan membuktikan atau 

menciptakan atau menguji konjektur. Sedangkan kemampuan pemecahan 

masalah menurut NCTM (2000) merupakan proses menerapkan 

pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya pada situasi baru dan 

berbeda. Adapun tujuan pemecahan masalah menurut National Council of 

Teacher Matematics (NCTM, 2000) tujuan pengajaran pemecahan 

masalah secara umun adalah untuk (1)membangun pengetahuan 
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matematika baru, (2)memecahkan masalah yang muncul dalam 

matematika dan di dalam konteks-konteks lainnya, (3)menerapkan dan 

menyesuaikan bermacam strategi yang sesuai untuk memecahkan 

permasalahan dan (4)memantau dan merefleksikan proses dari pemecahan 

masalah matematika. 

Menurut Wardani (2008) pemecahan masalah adalah proses 

menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam 

situasi baru yang belum dikenal. Dengan demikian ciri dari pertanyaan 

atau penugasan berbentuk pemecahan masalah adalah : (1)ada tantangan 

dalam materi tugas atau soal, (2)masalah tidak dapat diselesaikan dengan 

menggunakan prosedur rutin yang sudah diketahui penjawab. Pemecahan 

masalah memerlukan strategi dalam pelaksanaannya. Kebenaran, 

ketepatan, keuletan, dan kecepatan adalah suatu hal yang diperlukan 

dalam penyelesaian masalah. Keterampilan siswa dalam menyusun suatu 

strategi adalah suatu kemampuan yang harus dilihat oleh guru. Jawaban 

benar bukan standar ukur mutlak, namun proses yang lebih penting 

darimana siswa dapat mendapatkan jawaban tersebut. Ditambahkan oleh 

Polya (Oktaviani, 2015) pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari 

jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak 

begitu segera dapat dicapai. 
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Menurut Polya(1973) untuk memecahkan suatu masalah ada empat 

langkah yang dapat dilakukan, yakni : 

1) Memahami masalah 

Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini, dimunculkan beberapa 

pertanyaan seperti : Apa yang diketahui?Apakah informasi cukup? 

Kondisi apa yang harus dipenuhi?Menyatakan kembali masalah asli 

dalam bentuk yang lebih oprasional?Buatlah gambar dan tulisan 

notasi yang sesuai. Dengan demikian, maka akan benar-benar 

memahami masalah tersebut. 

2) Merencanakan penyelesaian  

Kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah ini adalah : mencoba 

mencari atau mengingat masalah yang pernah diselesaikan memiliki 

kemiripan dengan masalah yang akan dipecahkan, mencari pola atau 

aturan, menyusun prosedur penyelesaian (membuat konjektur). 

3) Melaksanakan rencana penyelesaian 

Kegiatan yang dapat dilakuakan pada langkah ini adalah : 

menjalankan prosedur yang telah dibuat pada langkah sebelumnya 

untuk mendapatkan penyelesaian, memeriksa setiap langkah satu 

sama lain. Apakah tiap langkah sudah benar?Apakah langkah yang 

dipilih sudah benar? 
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4) Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah ini adalah : Periksa 

kembali hasil yang sudah diperoleh, menganalisis dan mengevaluasi 

apakah prosedur yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, 

apakah ada prosedur lain yang efektif, apakah prosedur yang dibuat 

dapat digunakan untuk menyelesaiakan masalah yang sejenis, atau 

apakah prosedur dapat dibuat generalisasinya. 

Contoh Soal Kemampuan Pemecahan Masalah : 

Ani memiliki sebuah kotak penyimpanan alat tulis yang 

berbentuk balok dengan ukuran panjang 40 cm, tinggi 20 cm, dan 

lebar 20 cm. Dia selalu menyimpan alat tulisnya dalam kotak 

tersebut. Berapa panjang benda maksimal yang dapat dimasukkan ke 

dalam kotak tersebut? 

Penyelesaian : 

1) Memahami masalah 

Misal                 :  p = panjang kotak 

  l = lebar kotak 

t = tinggi kotak 

Diketahui          : p = 40 cm 

l  = 20cm 
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t  = 20 cm 

Ditanya           : Berapa panjang benda maksimal yang dapat   

dimasukkan ke dalam kotak tersebut? 

2) Merencanakan penyelesaian 

Untuk merencanakan penyelesaian dapat digunakan rumus 

teorema phytagoras: 

22 ADAFDF   

3) Melaksanakan rencana penyelesaian 
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4) Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian 
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Jadi, jarak titik D ke F adalah 620 cm 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah merupakan proses penerapan pengetahuan yang 

dimiliki dalam penyelesaian pemecahan masalah. Keempat langkah untuk 

memecahkan masalah menurut Polya dapat digunakan dalam mengukur 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Langkah untuk mengukur  

kemampuan pemecahan masalah siswa dalam penelitian ini yaitu : 

1) Memahami soal 

2) Merencanakan penyelesaian 

3) Melaksanakan rencana penyelesaian 

4) Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian  

 

2. Rasa Ingin Tahu  

Rasa ingin tahu merupakan titik awal dari pengetahuan yang 

dimiliki oleh manusia. Menurut Samani (2012) salah satu nilai-nilai yang 

dapat dipilih untuk dikembangkan dalam implementasi pendidikan 
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karakter di sekolah adalah couriosity (keingintahuan, kepenasaran) 

merupakan keinginan untuk menyelidiki dan mencari pemahaman 

terhadap rahasia alam atau peristiwa sosial yang sedang terjadi. Rasa 

ingin tahu dipengaruhi oleh hati dan terkait kewajiban terhadap Pancasila 

sila pertama dan kelima. Ditambahkan oleh Djaali (2011 : 119) hasrat 

ingin tahu adalah sifat seseorang yang ingin mengetahui apa saja yang 

ada disekitarnya. Di dalam pikiran orang tersebut selalu timbul berbagai 

pertanyaan, di mana ia selalu berusaha mencari jawabannya, baik dengan 

bertanya kepada orang lain  maupun dengan mencari sendiri jawabannya.  

Sedangkan menurut Mustari (2014) rasa ingin tahu (kuriositas) 

adalah emosi yang dihubungkan dengan prilaku mengorek secara alamiah 

seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar. Rasa ingin tahu terdapat pada 

pengalaman manusia dan binatang. Istilah itu juga dapat digunakan untuk 

menunjukkan prilaku itu sendiri yang disebabkan oleh emosi ingin tahu. 

Karena emosi ini mewakili kehendak untuk mengetahui hal-hal baru, rasa 

ingin tahu biasa diibaratkan “bensin” atau “kendaraan” ilmu dan disiplin 

lain dalam studi yang dilakukan oleh manusia. Serta menurut Prayitno 

(2011) rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan 

upaya untuk mengetahui lebih tentang sesuatu hal yang dilihat, didengar, 

dan dipelajari. Dalam Permendikbud No.81A Tahun 2013 pada kegiatan 

inti, aplikasi dari keempat kegiatan belajar yang diuraikan, yaitu : 
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1) Mengamati  

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan 

bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan 

melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru 

memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih 

mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal 

yang penting dari suatu benda atau objek.  

2) Menanya  

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara 

luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah 

dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta 

didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang  hasil 

pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak 

berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih 

abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan 

yang bersifat hipotetik. 

Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan 

pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk 

mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik 

mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri. Dari kegiatan kedua 

dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya 

dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Semakin terlatih dalam 
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bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. 

Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih 

lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang 

ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber 

yang beragam. 

3) Mengumpulkan dan mengasosiasikan  

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. 

Untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, 

memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan 

melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah 

informasi. Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya 

yaitu memproses informasi untuk menemukan keterkaitan satu 

informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan 

informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang 

ditemukan. 

4) Mengkomunikasikan hasil  

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa 

yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan 

dan menemukan pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai 

oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta 

didik tersebut. 

Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah..., Esa Ningtyas Agustina, FKIP UMP, 2016



18 

 
 

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Rasa 

ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang menunjukkan upaya untuk 

mengetahui lebih dalam tentang sesuatu hal yang dilihat, didengar, dan 

dipelajari dari materi yang dipelajari. Dalam uraian Permendikbud 

No.81A Tahun 2014 pada kegiatan inti, aplikasi dari keempat kegiatan 

belajar dapat digunakan dalam mengukur rasa ingin tahu siswa, indikator 

dari rasa ingin tahu siswa dalam penelitian ini yaitu : 

1) Bertanya kepada guru atau teman tentang materi pelajaran. 

2) Berupaya mencari sumber belajar tentang konsep / masalah yang 

dipelajari / dijumpai. 

3) Aktif dalam mencari informasi yang belum diketahui tentang 

pelajaran matematika. 

4) Berupaya mencari masalah yang lebih menantang 

    (Prayitno, 2011 : 28) 

 

3. Materi Geometri  

Pada Kurikulum 2013 terdapat Kompetensi Inti (KI), Kompetensi 

Dasar (KD), Indikator. Salah satu materi yang diajarkan di SMK kelas X 

Farmasi 2 pada semester genap adalah materi geometri yang memiliki 

Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Indikator  sebagai 

berikut; 
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Kompetesi Inti (KI) : 

KI-1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 :Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab,   peduli ( toleransi, gotong royong ), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

KI-3 :Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4 :Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 

dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah 

keilmuan. 
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Kompetensi Dasar : 

1.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur dan 

perilaku peduli lingkungan. 

3.13 Memahami konsep jarak dan sudut antar titik, garis dan bidang 

melalui demonstrasi menggunakan alat peraga atau media lainnya. 

4.13 Menggunakan berbagai prinsip bangun datar dan ruang serta 

dalam menyelesaikan masalah nyata berkaitan dengan jarak dan 

sudut antara titik, garis dan bidang. 

Indikator : 

1.1.1 Menghayatidan mengamalkan ajaran agama yang dianut setiap  

individu 

2.3.1  Menunjukkan sikap rasa ingin tahu 

3.13.1 Memahami konsep jarak antar titik dan titik melalui demonstrasi 

menggunakan alat peraga atau media lainnya 

3.13.2 Memahami konsep jarak antar titik dan garis melalui demonstrasi 

menggunakan alat peraga atau media lainnya 

3.13.3 Memahami konsep jarak antar titik dan bidang melalui 

demonstrasi menggunakan alat peraga atau media lainnya. 
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4.13.1  Menyelesaikan masalah nyata berkaitan dengan jarak antar titik 

dan titik  

4.13.2 Menyelesaikan masalah nyata berkaitan dengan jarak antar titik 

dan garis  

4.13.3 Menyelesaikan masalah nyata berkaitan dengan jarak antar titik 

dan bidang 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Mengacu pada jurnal yang ditulis oleh Oktaviani (2015) menyatakan 

bahwa siswa dengan kategori rasa ingin tahu tinggi memiliki kemampuan 

pemecahan masalah matematis yang baik. Siswa dengan kategori rasa ingin 

tahu sedang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis yang cukup 

baik. Siswa dengan kategori rasa ingin tahu rendah memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang kurang. 

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang ditulis Kurniasari (2015) 

menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa prestasi 

rendah hanya dapat menemukan penyelesaian dari masalah matematika 

dengan cara sendiri, siswa hanya memberikan jawaban kesimpulan saja, tanpa 

tahu alasan mengambil kesimpulan tersebut. Rasa ingin tahu siswa prestasi 

rendah sudah mulai berkembang. Kemampuan berpikir kreatif siswa prestasi 
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sedang sudah dapat menemukan penyelesaian dari masalah matematika 

dengan caranya sendiri, siswa sudah mampu memberikan kesimpulan dan 

alasan yang benar. Rasa ingin tahu siswa prestasi sedang sudah berkembang. 

Kemampuan berpikir kreatif siswa prestasi tinggi sudah memiliki kemampuan 

berpikir kreatif yang baik. Rasa ingin tahu siswa prestasi tinggi sudah 

menunjukkan rasa ingin tahunya. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa rasa ingin tahu yang dimiliki oleh siswa memiliki 

pengaruh terhadap kemampuan siswa. 

 

C. Kerangka Pikir 

Rasa ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang menunjukkan 

upaya untuk mengetahui lebih dalam tentang sesuatu hal yang dilihat, 

didengar, dan dipelajari dari materi yang dipelajari. Indikator dari rasa ingin 

tahu siswa dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bertanya kepada guru atau teman tentang materi pelajaran. 

2. Berupaya mencari sumber belajar tentang konsep / masalah yang dipelajari 

/ dijumpai. 

3. Aktif dalam mencari informasi yang belum diketahui tentang pelajaran 

matematika. 

4. Berupaya mencari masalah yang lebih menantang 

(Prayitno, 2011 : 28) 
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Kemampuan pemecahan masalah merupakan proses penerapan 

pengetahuan yang dimiliki dalam penyelesaian pemecahan masalah. Langkah 

untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Memahami soal 

2. Merencanakan penyelesaian 

3. Melaksanakan rencana penyelesaian  

4. Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian  

Pentingnya memiliki kemampuan pemecahan masalah dapat 

membantu siswa memahami pelajaran matematika yang selama ini dianggap 

sulit dan dapat membantu siswa dalam berpikir logis, kritis dan sistematis. 

Rasa ingin tahu sangat berpengaruh dalam mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa khususnya dalam pembelajaran matematika, karena 

dengan memiliki rasa ingin tahu dapat menjadi pendorong upaya siswa dalam 

mencari penyelesaian masalah yang dihadapi. Dengan mengetahui indikator-

indikator dari kemampuan pemecahan masalah dan rasa ingin tahu yang akan 

digunakan sebagai alat ukur, maka peneliti dapat melakukan penelitian 

sehingga mengetahui gambaran kemampuan penyelesaian masalah dari rasa 

ingin tau yang dimiliki siswa. 
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