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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Sebagian besar ahli Pendidikan Matematika menyatakan 

bahwa masalah merupakan soal (pertanyaan) yang harus dijawab 

atau direspon. Namun mereka menyatakan juga bahwa tidak semua 

soal atau pertanyaan otomatis akan menjadi masalah. Suatu soal 

akan menjadi masalah hanya jika soal itu menunjukan adanya suatu 

tantangan (challenge) yang dapat dipecahkan suatu prosedur rutin 

yang sudah diketahui si pelaku (Shadiq, 2014). Seperti yang 

dinyatakan Walgito (1980) masalah timbul apabila ada perbedaan 

atau konflik antara keadaan satu dengan yang lain dalam rangka 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Adjie dan Maulana 

(2006), permasalahan dapat dikatakan masalah jika masalah tersebut 

tidak bisa dijawab secara langsung, karena harus menyeleksi 

informasi (data) yang diperoleh. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa masalah merupakan soal/ pertanyaan yang harus 

dijawab atau direspon tetapi tidak bisa dijawab secara langsung, 

karena harus menyeleksi informasi atau data yang diperoleh. 

Dengan adanya masalah tersebut akan mendorong siswa 

untuk mencari solusi untuk menyelesaikannya. Adjie dan Maulana 

(2006) menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan proses
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penerimaan tantangan dan kerja keras untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. Sedangkan Wena (2011) menyatakan bahwa pemecahan 

masalah dipandang sebagai suatu proses untuk menemukan 

kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam 

mengatasi situasi yang baru. Hal tersebut juga didukung oleh 

pernyataan dari Nasution (2010) yang menyatakan bahwa dalam 

memecahkan masalah, siswa harus berpikir, mencobakan hipotesis 

dan bila berhasil memecahkan masalah maka ia memperoleh 

pengetahuan yang baru.  

Zhu (2007) menyatakan bahwa pemecahan masalah 

matematika tidak hanya membutuhkan kemampuan kognitif 

memahami, mewakili situasi masalah, membuat algoritma masalah, 

memproses jenis informasi dan melaksanakan perhitungan, tetapi 

juga harus mengidentifikasi dan mengelola serangkaian strategi yang 

sesuai untuk memecahkan masalah. Menurut Solso (2007) 

pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara 

langsung untuk menemukan solusi atau jalan keluar untuk suatu 

masalah yang spesifik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pemecahan masalah yaitu suatu proses untuk menyelesaikan suatu 

masalah dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah 

yang sesuai guna mencapai solusi yang diinginkan. Polya (1981) 

megembangkan empat langkah pemecahan masalah yaitu: 
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a. Memahami masalah (understand the problem) 

Dalam langkah ini, siswa harus dapat menentukan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dalam masalah atau soal yang 

diberikan. Hal ini harus dilakukan sebelum siswa menyusun 

rencana penyelesaian dan melaksanakan rencana yang telah 

disusun. Jika salah dalam menentukan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan maka akan mengalami kesalahan dalam 

menyusun rencana penyelesaian. 

b. Menyusun rencana pemecahan masalah (make a plan) 

Setelah memahami soal yang diberikan, selanjutnya siswa 

menyusun perencanaan soal yang diberikan dengan 

mempertimbangkan beberapa hal misalnya: 

a) Diagram, tabel, gambar atau data lainnya yang ada pada soal. 

b) Korelasi antara keterangan yang ada dalam soal dengan unsur 

yang ditanyakan. 

c) Rumus-rumus yang dapat digunakan. 

d) Kemungkinan cara lain yang dapat digunakan. 

Pada langkah ini siswa dituntut untuk dapat mengkaitkan masalah 

dengan materi yang telah diperoleh, sehingga dapat menentukan 

rencana penyelesaian masalah yang tepat. 

c. Melaksanakan rencana pemecahan (carry out a plan) 

Tahap ketiga ini merupakan tahap yang terpenting dari 

pemecahan masalah dan tahap pelaksanaan dari penyelesaian 
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masalah yang telah direncanakan pada tahap kedua. Dengan 

demikian, siswa telah siap melakukan langkah penyelesaian 

dengan data yang sudah didapatkan dari tahap sebelumnya. 

d. Memeriksa kembali hasil pemecahan (look back at the completed 

solution) 

Setelah siswa melaksanakan rencana penyelesaian masalah, siswa 

harus memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan 

seseorang untuk dapat memecahkan soal non rutin (dalam penelitian 

ini soal non rutin yang berbentuk soal cerita) dengan menggunakan 

tahapan pemecahan masalah Polya. 

Berikut ini indikator kemampuan pemecahan masalah 

berdasarkan tahapan pemecahan masalah oleh Polya. 

Tabel 1.1 Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan Tahap Pemecahan Masalah Oleh Polya 

 
Tahap Pemecahan Masalah oleh 

Polya 
Indikator 

Memahami masalah 

Siswa dapat menyebutkan 

informasi-informasi yang diberikan 

dari pertanyaan yang diajukan. 

Merencanakan rencana 

pemecahan masalah 

Siswa memiliki rencana pemecahan 

masalah yang akan digunakan serta 

alasan penggunaannya. 

Melakukan rencana 

pemecahan masalah 

Siswa dapat memecahkan masalah 

sesuai dengan rencana pemecahan 

masalah pada tahap sebelumnya.  

Memeriksa kembali 

Siswa memeriksa kembali hasil dan 

langkah pemecahan masalah yang 

sudah ia lakukan. 
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2. Soal Cerita (Word Problem) 

Menurut Sweden dkk soal cerita adalah soal yang 

diungkapkan dalam bentuk cerita yang diambil dari pengalaman-

pengalaman siswa yang berkaitan dengan konsep-konsep 

matematika (Harmini, 2012). Sedangkan menurut Raharjo & 

Waluyati (2011) yang dimaksud dengan soal cerita matematika 

adalah soal matematika yang terkait dengan kehidupan sehari-hari 

untuk dicari penyelesaiannya. Soal semacam ini penting untuk 

diberikan kepada siswa guna melatih perkembangan berpikir mereka 

secara berkelanjutan dalam rangka mencapai standar kompetensi 

yang telah ditetapkan, sehingga keberadaannya sangan diperlukan. 

Dalam menyelesaikan soal cerita, siswa diharapkan dapat 

menuliskan serta menjelaskan secara runtut proses penyelesaian 

masalah yang diberikan dengan cara memilih dan mengidentifikasi 

kondisi dan konsep yang relevan, mencari generalisasi, merumuskan 

rencana penyelesaian dan mengorganisasi ketrampilan yang dimiliki 

sebelumnya. Dalam mengerjakan soal cerita berbentuk uraian, 

terlebih dahulu siswa menentukan apa yang diketahui, ditanya dan 

menuliskan secara jelas serta rinci jawabannya guna mendapatkan 

solusi yang dinginkan.  

Dengan demikian, soal cerita matematika merupakan soal 

yang disajikan dalam bentuk cerita yang berkaitan dengan kehidupan 
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sehari-hari siswa yang harus diselesaikan oleh siswa dengan 

menggunakan langkah-langkah yang benar dan logis. 

3. Tipe Kepribadian Ekstrovert-Introvert 

Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris 

personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin 

persona yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam 

suatu permainan atau pertunjukan (Yusuf, 2011). Sedangkan 

menurut Feist & Feist (2010) kepribadian adalah pola sifat dan 

karakteristik tertentu, yang relatif permanen dan memberikan, baik 

konsisten maupun individualitas pada perilaku seseorang. 

Kepribadian merupakan aspek yang penting dalam hidup manusia 

karena mempengaruhi perilaku seseorang. Kepribadian merupakan 

perbedaan sifat dan tingkah laku seorang individu. Banyak teori 

yang membahas tentang kepribadian, salah satunya yaitu teori 

kepribadian Carl Gustav Jung yang membagi kepribadian menjadi 

dua yaitu: 

a. Kepribadian Ekstrovert 

Menurut Yusuf (2011) orang yang ekstrovert terutama 

dipengaruhi oleh dunia objektif yaitu dunia di luar dirinya. 

Orientasinya terutama tertuju ke luar. Pikiran, perasaan dan 

tindakannya terutama ditentukan oleh lingkungannya, baik 

lingkungan sosial maupun lingkungan non-sosial. Orang bertipe 

ekstrovert bersikap positif terhadap masyarakatnya, hatinya 
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terbuka, mudah bergaul dan hubungan dengan orang lain efektif . 

Sedangkan menurut Feist & Feist (2013)  orang-orang ekstrovert 

mempunyai karakteristik utama yaitu kemampuan bersosialisasi 

dan sifat impulsive, senang bercanda, cepat dalam berpikir dan 

optimis.  

Pervin (2004) menyatakan bahwa orang dengan 

kepribadian ekstrovert merupakan tipe orang yang mengikatkan 

diri secara sosial, aktif dan menyukai petualangan. Menurut 

Eysenck umumnya orang ekstrovert mudah bergaul, menyukai 

keramaian, memiliki banyak teman, menyukai kehebohan, 

bertindak pada saat adanya momen dan spontan (Pervin, 2004). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa kepribadian ekstrovert adalah individu yang memiliki 

karakteristik utama yaitu aktif, suka bergaul, cakap, optimis, 

memiliki banyak teman, menyukai kehebohan dan bertindak pada 

saat adanya momen serta spontan. 

b. Kepribadian Introvert 

Menurut Yusuf (2011) orang yang introvert terutama 

dipengaruhi oleh dunia subjektif, yaitu dunia di dalam dirinya 

sendiri. Orientasinya terutama tertuju ke dalam dirinya. Pikiran 

perasaan serta tindakannya terutama ditentukan oleh faktor 

subjektif. Penyesuaian dengan dunia luar kurang baik, jiwanya 

tertutup, sukar bergaul, sukar berhubungan dengan orang lain dan 
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kurang dapat menarik hati orang lain. Sedangkan menurut Feist & 

Feist (2013) orang-orang introvert mempunyai sifat-sifat yang 

berkebalikan dari mereka yang ekstrovert. Orang dengan tipe 

kepribadian introvert dapat dideskripsikan sebagai individu yang 

cenderung pendiam, tidak terlalu bersosialisasi, hati-hati, tertutup, 

penuh perhatian, pesimis, damai, tenang dan terkontrol. 

Individu yang tergolong introvert akan lebih 

memperhatikan pikiran, suasana hati, dan reaksi-reaksi yang 

terjadi dalam diri mereka. Hal ini membuat individu yang 

tergolong introvert cenderung lebih pemalu, memiliki kontrol diri 

yang kuat, dan memiliki keterpakuan terhadap hal- hal yang 

terjadi dalam diri mereka serta selalu berusaha untuk mawas diri, 

tampak pendiam, tidak ramah, lebih suka menyendiri, dan 

memiliki hambatan pada kualitas tingkah laku yang ditampilkan. 

Eysenck menyatakan bahwa orang introvert cenderung diam, 

instropektif, menarik diri, reflektif, tidak percaya pada keputusan 

impulsive, dan lebih memilih kehidupan yang tenang dan teratur 

daripada kehidupan yang dipenuhi dengan peluang dan resiko 

(Pervin, 2004). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa kepribadian introvert adalah individu yang memiliki 

karakteristik utama yaitu pemalu, pasif, tenang, sistematis, lebih 
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memilih kehidupan yang tenang dan teratur daripada kehidupan 

yang dipenuhi dengan peluang dan resiko. 

4. Materi Matematika Kelas VIII 

Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Sistem Persamaan Linier Dua Variabel dengan: 

Standar Kompetensi :  

Memahami sistem persamaan linier dua variabel dan 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar : 

Membuat model matematika dan menyelesaikan model matematika 

dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua 

variabel dan penafsirannya. 

Indikator   : 

a. Menyelesaikan  model matematika dari masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel dengan 

menggunakan metode subititusi. 

b. Menyelesaikan  model matematika dari masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel dengan 

menggunakan metode eliminasi. 

c. Menyelesaikan  model matematika dari masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel dengan 

menggunakan metode campuran. 
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d. Menyelesaikan  model matematika dari masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel dengan 

menggunakan metode grafik. 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Widayanti (2016) dalam jurnal yang berjudul 

“Deskripsi Kemampuan Siswa SMP Dengan Tipe Kepribadian 

Cenderung Introvert Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika”. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa level 

kemampuan siswa dengan cenderung introvert dalam menyelesaikan 

masalah bentuk verbal menunjukkan kemampuan yang berada pada 

level multistruktural untuk menyelesaikan masalah I. Dalam 

menyelesaikan masalah II siswa dengan tipe kepribadian cenderung 

introvert mencapai level unistruktural dan level  relasional siswa. 

Penelitian yang relevan selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Hasanah dkk (2011) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Proses 

Berpikir Siswa Dalam Memecahkan Masalah Ditinjau Dari Tipe 

Kepribadian Ekstrovert-Introvert Dan Gender”. Hasil penelitian yang 

didapatkan bahwa terdapat perbedaan proses berpikir antara siswa laki-

laki dan perempuan dalam memecahkan masalah matematika ditinjau 

dari tipe kepribadian ekstrovert dan introvert.  

Penelitian relevan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Lestari (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Proses 
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Berpikir Kritis Siswa Dalam Pemecahan Masalah Matematika Pada 

Pokok Bahasan Himpunan Ditinjau Dari Tipe Kepribadian Ekstrovert 

Dan Introvert Siswa Kelas VII SMPN 2 Sumber Cirebon’. Hasil 

penelitian yang didapatkan bahwa proses berpikir kritis siswa introvert 

dari kelompok atas dalam pemecahan masalah matematika pada materi 

himpunan dari empat soal yang diberikan menunjukkan bahwa subjek 

melalui tahap klarifikasi, assessment, ineferensi serta strategi dan taktik. 

Selanjutnya proses berpikir kritis siswa ekstrovert dari kelompok atas 

dan siswa introvert dari kelompok sedang dalam pemecahan masalah 

matematika pada materi himpunan dari empat soal yang diberikan 

menunjukkan bahwa mereka melalui tahap klarifikasi, assessment dan 

ineferensi. Proses berpikir kritis siswa ekstrovert dari kelompok sedang 

dalam pemecahan masalah matematika pada materi himpunan dari 

empat soal yang diberikan menunjukkan bahwa subjek melalui tahap 

klarifikasi dan assessment. Proses berpikir kritis siswa ekstrovert dan 

introvert dari kelompok bawah dalam pemecahan masalah matematika 

pada materi himpunan dari empat soal yang diberikan menunjukkan 

bahwa mereka hanya melalui tahap klarifikasi. 

Berdasarkan ketiga penelitian yang relevan tersebut, peneliti 

bermaksud untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa SMP Negeri 6 Rembang dalam menyelesaikan soal 

cerita ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. Adapun 

persamaan antara penelitian yang ada dengan penelitian yang akan 
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dilakukan yaitu sama-sama mendeskripsikan kemampuan pemecahan 

masalah siswa ditinjau dari tipe kepribadian. Sedangkan perbedaannya 

yaitu pada penelitian yang ada tidak difokuskan pada soal cerita dan 

pada penelitian ini difokuskan pada soal cerita, kemudian untuk tipe 

kepribadiannya hanya untuk siswa yang memiliki kepribadian 

ekstrovert introvert tidak ditinjau juga dari gender. 

C. Kerangka Pikir 

Pada suatu kelas akan terlihat dua kepribadian yang mudah 

diamati dari siswa yaitu siswa yang cenderung lebih banyak bicara dan 

bersikap lincah disebut juga siswa dengan kepribadian ekstrovert serta 

ada juga siswa yang cenderung pendiam dan pasif atau disebut juga 

siswa dengan kepribadian introvert. Siswa dengan kepribadian 

ekstrovert biasanya memiliki kecenderungan untuk berpikir subjektif, 

memiliki banyak teman, senang bersosialisasi dan terpengaruh dunia 

luar dirinya. Sedangkan siswa dengan kepribadian introvert biasanya 

memiliki kecenderungan untuk berpikir objektif, memiliki sedikit 

teman, kurang senang bersosialisasi dan tidak terpengaruh dunia luar 

dirinya. Dua hal yang berbeda ini sedikit banyaknya akan membedakan 

pola pikir siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Sehingga ketika 

siswa dihadapkan pada suatu masalah, maka siswa akan berpikir 

dengan pola pikirnya masing-masing untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. Siswa yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert ini memiliki 

pola pikir terarah dan praktis. Sedangkan siswa dengan tipe kepribadian 
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introvert memiliki pola pikir yang bersifat teoritis, cenderung tertarik 

pada ide-ide, spekulasi (pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan 

kenyataan), senang berfikir dan instropeksi. Dengan demikian peneliti 

menduga ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 

antara siswa dengan tipe kepribadian ekstrovert dan siswa dengan tipe 

kepribadian ekstrovert. 
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