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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Pemecahan Masalah Matematis 

Problem (masalah) lebih kompleks dari pada latihan karena strategi 

untuk menyelesaikannya tidak langsung tampak, dalam menyelesaikan 

problem siswa dituntut kreatifitasnya (Wardhani, 2008). Masalah adalah 

sesuatu yang timbul akibat adanya “rantai yang terputus” antara keinginan 

dan cara mencapainya. Pada proses belajar matematika, masalah matematika 

merupakan masalah yang dikaitkan dengan materi belajar matematika. 

Pemecahan masalah matematis menurut Slameto(2010), merupakan proses 

untuk menemukan kombinasi dan sejumlah aturan yang dapat diterapkan 

dalam upaya mengatasi situasi yang baru. Menurut Hudoyo (1988), 

pemecahan masalah pada dasarnya adalah proses yang ditempuh oleh 

seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sampai masalah 

itu tidak lagi menjadi masalah baginya. 

Kemampuan pemecahan masalah matematis matematika menurut 

Adjie (2006) adalah suatu keterampilan, karena dalam proses peecahan 

masalah melibatkan segala aspek pengetahuan seperti ingatan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi serta melibatkan sikap mau 

menerima tantangan. Polya(1973) menjelaskan langkah langkah yang 

dilakukan dalam memecahkan masalah sebagai berikut: 
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1) Understandingthe problem  (memahami masalah) 

Memahami masalah dengan memunculkan apa yang diketahui, data apa 

yang diberikan, sudah cukup untuk menemukan hal-hal yang belum 

diketahui, dan selanjutnya masalah digambarkan dengan notasi yang 

tepat. 

2) Devising a Plan (merencanakan masalah) 

Merencanakan penyelesaian dengan menemukan hubungan antara 

informasi yang diperoleh dan hal-hal yang belum diketahui dengan 

mempertimbangkan pelengkap masalah. 

3) Carrying Out the Plan (menyelesaikan rencana) 

Rencana pemecahan diselesaikan sesuai dengan langkah-langkah yang 

telah dibuat dengan membuktikan secara jelas. 

4) Looking Back (melihat kembali) 

Melihat kembali jawaban dengan cara memeriksa hasil dengan cara atau 

metode yang berbeda. 

Pemecahan masalah pada Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 

506/C/PP//2004(Shadiq, 2004) adalah proses menerapkan pengetahuan yang 

telah diperoleh sebelumnya kedalam 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. 
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Pada pada Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 506/C/PP//2004 

indikator siswa memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah adalah 

mampu : 

1) Mengajukan pemahaman masalah. 

2) Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah. 

3) Menyelesaikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk. 

4) Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. 

5) Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

6) Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah. 

7) Menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

Contoh penerapan langkah-langkah pemecahan masalah matematis 

menurut Polya (1973) yaitu : 

Contoh 1 

Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk daerah persegi dan pak Halim 

mempunyai kebun semangka berbentuk daerah persegipanjang. Ukuran 

panjang kebun semangka pak Halim 10 m lebihnya dari panjang sisi kebun 

apel pak Idris, sedangkan lebarnya 3 lebihnya dari panjang sisi kebun apel 

pak Idris. Jika diketahui luas kebun pak Halim adalah 450 m
2
, berapakah 

luas kebun apel pak Idris? 

Jawab : 

Langkah 1. Memahami masalah 

Diketahui : 

Misalkan : x  =  panjang sisi kebun pak Idris 
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Ditanyakan : 

Luas kebun pak Idris. 

Langkah 2. Membuat Rencana Penyelesaian 

Kebun Pak Idris  

 

 

 

Kebun Pak Halim 

 

 

Luas kebun pak Halim adalah 450 m
2
 

Misalkan  

Luas kebun pak Idris = 1L  

Luas kebun pak Halim = 2L  

Panjang sisi kebun pak Halim 10xp  

Lebar kebun pak Halim = 3x  

Langkah 3. Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian : 
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Luas kebun pak Idris adalah 
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Langkah 4. Memeriksa Kembali Jawaban 

Salah satu alternatif memeriksa kembali jawaban : 

Luas kebun pak Idris = 225 m
2
 

Berarti panjang sisi-sisinya= x = 15225  

Panjang kebun pak Halim = p = 25101510x  

Lebar kebun pak Halim = 183153x  

Berarti luas kebun pak halim = 4501825p (BENAR) 

2. Minat Belajar 

Ketika seseorang berkata bahwa memiliki minat pada topik atau 

aktifitas tertentu, maksud orang tersebut adalah bahwa mereka menganggap 

topik atau aktifitas tersebut menarik dan menantang. Minat adalah suatu 

bentuk motivasi intrinsik. Minat (interest) adalah persepsi bahwa suatu 

aktivitas menimbulkan rasa ingin tahu dan menarik; biasanya disertai oleh 

keterlibatan kognitif dan efek yang positif (Ormrod, 2008). Siswa yang 

mengejar suatu tugas yang menarik minatnya mengalami efek positif yang 

signifikan seperti kesenangan,kegembiraan, dan kesukaan menurut Hidi dan 

Renninger (Ormrod, 2008). Minat juga merupakan aspek psikis yang besar 

pengaruhnya terhadap pencapaian prestasi belajar. 

Menurut Dalyono(2010), minat dapat timbul karena daya tarik dari 

luar dan juga datang dari hati sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu 

merupakan modal yang besar artinya untuk mencapai atau memperoleh benda 

atau tujuan yang diminati itu. Timbulnya minat belajar disebabkan berbagai 

hal, antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau 
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memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup senang dan bahagia. Minat 

belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi sebaliknya 

minat belajar kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. 

Menurut Syah(2010), minat adalah kecenderungan yang menetap 

dalam subyek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa 

senang berkecimpung dalam bidang itu. Menurut Slameto(2013), minat 

adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktifitas, 

tanpa ada yang menyuruh. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan 

terus menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat pada dasarnya adalah 

suatu penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 

diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan 

bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktifitas. Siswa yang 

memiliki minat terhadap obyek tertentu cenderung untuk memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap obyek tersebut. 

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat 

terhadap sesuatu dipelajari dan mempengaruhi belajar selanjutnya serta 

mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. Jadi minat terhadap sesuatu 

merupakan hasil belajar selanjutnya. Walaupun minat terhadap sesuatu hal 

tidak merupakan hal yang hakiki untuk dapat mempelajari hal tersebut, 

asumsi umum menyatakan bahwa minat akan membantu seseorang 

mempelajarinya (Slameto, 2013).  
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Jika terdapat siswa yang kurang berminat dalam belajar, dapatlah 

diusahakan agar ia mempunyai minat yang lebih besar dengan cara 

menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan serta hal-hal 

yang berhubungan dengan cita-cita serta kaitannya dengan bahan pelajaran 

yang dipelajari saat itu. Disamping memanfaatkan minat yang telah ada 

Tanner dan Tanner  (Slameto, 2013) menyarankan agar para pengajar juga 

berusaha membentuk minat-minat baru pada diri siswa. Ini dapat dicapai 

denagan jalan memberikan informasi pada siswa mengenai hubungan antara 

suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan bahan pengajaran yang 

lalu, menguraikan kegunaanya bagi siswa di masa yang akan datang. 

Hal yang harus guru lakukan agar membuat senang siswa dalam 

belajar menurut Winkel(1983) antara lain: 

(1) Membina hubungan akrab dengan siswa, namun tidak bertingkah seperti 

anak remaja 

(2) Menyajikan bahan pelajaran yang tidak terlalu sulit, namun tidak terlalu 

mudah 

(3) Menggunakan alat-alat pelajaran yang menunjang proses belajar 

(4) Bervariasi dalam cara mengajarnya, namun tidak berganti-ganti metode, 

sehingga siswa menjadi bingung 

Siswa yang tertarik pada sebuah topik tertentu mencurahkan perhatian 

yang lebih banyak pada topik itu dan menjadi lebih terlibat secara kognitif di 

dalamnya. Misal, seorang siswa yang menaruh minat besar terhadap 

matematika akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada siswa 
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lainnya. Kemudian, karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi 

itulah yang memungkinkan siswa tadi untuk belajar lebih giat, dan akhirnya 

mencapai prestasi yang diinginkan. Guru dalam hal ini seyogyanya berusaha 

membangkitkan minat siswa untuk menguasai pengetahuan yang terkandung 

dalam bidang-bidang studinya dengan cara seperti diungkapkan oleh 

Djamarah (2002) sebagai berikut: 

(1) Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, sehingga 

dia rela belajar tanpa paksaan 

(2) Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan 

pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik mudah 

menerima bahan pelajaran  

(3) Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan hasil 

belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang 

kreatif dan kondusif 

(4) Menggunakan berbagai macam bentuk dan tekhnik mengajar dalam 

konteks perbedaan individual anak didik. 

Jadi, dari pengertian beberapa ahli di atas maka pengertian dari minat 

belajar dapat diartikan sebagai suatu ketertarikan, keingintahuan, serta 

keterlibatan seseorang terhadap sesuatu hal atau aktifitas yang diikuti rasa 

senang atau tanpa ada yang menyuruh dalam rangka proses usaha untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil dari latihan atau pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannaya. 
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Berdasarkan uraian di atas peneliti menggunakan indikator ketertarikan 

siswa terhadap matematika, keingintahuan siswa terhadap materi matematika 

dan keterlibatan siswa dalam matematika. Adapun secara rinci dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

1) Ketertarikan siswa terhadap matematika 

Siswa menyenangi, menyukai dan merasa gembira dengan pelajaran 

matematika 

2) Keingintahuan siswa terhadap matematika 

Siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap pelajaran matematika 

dan hal-hal yang terkait dengannya. 

3) Keterlibatan siswa terhadap matematika 

Siswa ikut terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam belajar 

matematika. 

 

B. Penelitian Relevan 

Berdasarkan penelitian Anikrohmah(2013) menyimpulkan bahwa 

memecahkan permasalahan matematika bentuk soal cerita pada materi luas 

permukaan dan volume balok, peserta didik dapat menggunakan strategi-strategi 

yang sudah dikenal antara lain: Membuat diagram, memecah tujuan, 

menggunakan penalaran deduktif dan mencoba-coba. Selanjutnya berdasarkan 

penelitian Supardi (2008) menyimpulkan siswa yang berminat belajar tinggi lebih 

tinggi dan berbeda secara signifikan dengan siswa yang berminat belajar rendah. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

mengenai kemampuan pemecahan masalah serta minat belajar siswa diketahui 

bahwa terdapat hubungan antara minat belajar dengan pemecahan masalah 

matematika. Pada penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang 

kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan tingkat minat belajar 

siswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian deskripsi 

kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari minat belajar siswa. 

 

C. Kerangka Pikir 

Masalah matematika dapat diselesaikan dengan keterampilan untuk 

memilih metode dan menggunakan strategi dalam memecahkan masalah 

matematis. Keterampilan atau kemampuan pemecahan masalah matematis 

menjadi sangat penting dan merupakan tujuan dalam matematika. Untuk itu 

dalam pembelajaran matematika hendaknya siswa dapat menunjukan 

kemampuan pemecahan masalah matematis. Minat belajar juga perlu dimiliki 

dalam proses pembelajaran. Apabila minat belajar siswa tinggi, maka akan lebih 

mudah untuk memahami dan mengidentifikasi informasi apa saja yang diberikan, 

sebaliknya siswa dengan minat yang rendah akan merasa kesulitan untuk 

memahami dan mengidentifikasi informasi yang diberikan.Hal ini yang 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap minat belajar siswa 

dankemampuan pemecahan masalah. Melalui peelitian ini akan diketahui 

bagaimana gambaran kemampuan pemecahan masalah yang ditinjau dari minat 

beajar siswa. 
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