
BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Pemecahan Masalah Matematis 

Masalah adalah suatu persoalan yang dihadapi seseorang. Dalam 

menyelesaikan masalah matematik tentunya diperlukan suatu cara atau 

kemampuan untuk mencapai tujuan. Salah satu kemampuan yang harus 

dimiliki siswa adalah kemampuan pemecahan masalah matematis.  

Pemecahan masalah menurut Polya (1973) yaitu suatu usaha untuk 

mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan tertentu. 

Dalam memecahkan suatu masalah, Polya menjelaskan langkah-langkah 

yang dilakukan dalam memecahkan masalah, yaitu: (1) memahami masalah 

(understanding the problems). Dalam memahami masalah, dilakukan dengan 

memunculkan apa yang diketahui, data apa yang diberikan, apa yang tidak 

diketahui (ditanyakan), apakah informasi cukup, syarat apa yang harus 

dipenuhi, menyataka kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih 

operasional (dapat dipecahkan). Dengan demikian, maka akan benar-benar 

memahami masalah tersebut. (2) merencanakan penyelesaian (devising a 

plan). Merencanakan penyelesaian dengan menemukan hubungan antara 

informasi yang diperoleh dan hal-hal yang belum diketahui, menemukan 

konsep-konsep dan teori-teori yang saling menunjang dalam memecahkan 

masalah. (3) melaksanakan rencana (carrying out the plan). Melaksanakan 
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rencana dapat dilakukan dengan menjalankan prosedur yang telah dibuatpada 

langkah sebelumnya untuk mendapatkan penyelesaian. (4) melakukan 

pengecekan kembali (looking back). Menganalisis dan mengevaluasi apakah 

prosedur yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar dengan cara atau 

metode yang berbeda. 

NCTM (2000) menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah suatu 

penyelesaian yang belum diketahui sebelumnya dengan cara penugasan 

sehingga siswa harus menggambarkan pengetahuan, dan mengembangkan 

pemahaman matematika baru. Indikator standar kompetensi pemecahan 

masalah yang harus dimiliki siswa adalah: (1) menerapkan dan 

mengadaptasi beragam strategi yang sesuai untuk memecahkan 

permasalahan, (2) memecahkan permasalahan yang muncul di dalam 

matematika dan di dalam konteks-konteks lain, (3) membangun 

pengetahuan matematis yang baru melalui pemecahan masalah (4) 

memonitor dan merefleksi pada proses pemecahan masalah matematis.  

Shadiq (2009)  juga menegaskan bahwa pemecahan masalah adalah 

suatu kemampuan dan ketrampilan seseorang siswa dimana siswa menerima 

tantangan dalam menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi 

dalam proses pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Terdapat tujuh 

pilar yang menopang pemecahan masalah yang di kemukakan oleh Shadiq, 

yaitu: (1) menunjukkan pemahaman masalah, (2) mengorganisasi data dan 

memilih informasi yang relevan dalam pemecahan masalah, (3) menyajikan 

masalah secara matematika dalam berbagai bentuk, (4) memilih pendekatan 
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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. 

Dalam pemecahan masalah matematis, pertanyaan merupakan 

tantangan yang harus di hadapi. Suatu pertanyaan akan menjadi 

permasalahan jika orang iu tidak menerapkan pengetahuan yang dimiliki 

dan mempunyai solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Adjie 

(2006) juga mengemukakan pemecahan masalah merupakan proses 

menerima tantangan dan kerja keras untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Dalam proses menerima tantangan, terdapat empat indikator pemecahan 

masalah yaitu : (1) berani menerima tantangan, (2) mau mencoba 

menyelesaikannya, (3) tidak lekas menyerah, (4) terampil mengaplikasikan 

pengetahuan dan pemahaman matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan pengertian 

pemecahan masalah matematis adalah proses penerapan pengetahuan untuk 

mencari jalan keluar dari suatu kesulitan atau permasalahan yang muncul. 

Dari beberapa pandangan di atas, langkah-langkah kemampuan pemecahan 

masalah matematis yang digunakan peneliti adalah: 

1) Memahami masalah, dimana siswa harus mampu menganalisis masalah 

yang dihadapi dengan memahami atau mengerti apa yang diketahui dan 

ditanyakan dalam permasalahan itu, kemudian dituliskan dalam bentuk 

rumus, dan kata-kata sederhana. 
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2) Merencanakan rencana penyelesaian masalah, yaitu siswa harus dapat 

merencanakan langkah-langkah apa saja yang akan digunakan  untuk 

memecahakan masalah yang dihadapinya. 

3) Melaksanakan masalah sesuai rencana, yaitu siswa dapat membentuk 

sistematikan soal yang lebih baku, memasukan data-data hingga menjurus 

ke rencana pemecahan masalah, setelah itu siswa baru melaksanakan 

langkah-langkah rencana sehingga diharapkan soal dapat dibuktikan atau 

diselesaikan. 

4) Memeriksa kembali, yaitu siswa harus berusaha mengecek ulang dan 

menelaah kembali dengan teliti setiap langkah pemecahan masalah yang 

digunakan sehingga siswa dapat sampai pada jawaban yang sesuai dengan 

masalah yang diberikan. 

2. Sikap Tanggung Jawab 

Tanggung jawab menurut Mustari (2014) adalah sikap dan prilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagaimana yang 

dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, 

dan budaya), Negara dan Tuhan. Dengan demikian bertanggung jawab 

berarti melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh, berani menanggung 

konsekuensi dari sikap, perkataan dan tingkah lakunya. Dari sini dapat 

diambil indikator-indikator yaitu: (1) memilih jalan lurus, (2) selalu 

memajukan diri sendiri, (3) menjaga kehormatan diri, (4) selalu waspada, 

(5) memiliki komitmen pada tugas, (6) melakukan tugas dengan standar 

yang terbaik, (7) mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, (8) selalu 
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menepati janji, dan (9) berani menanggung resiko atas tindakan yang 

dilakukan dan ucapannya. 

Terdapat empat indikator sikap tanggung jawab yang dikemukakan 

Fitri (2012), yaitu : (1) mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan 

baik, (2) bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan, (3) melakukan 

piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, (4) mengerjakan tugas 

kelompok secara bersama-sama. 

Menurut Zuriah (2008), tanggung jawab merupakan sikap dan 

prilaku yang mampu mengengkang keinginan dan kepentingan diri dengan 

ikut memperhatikan kepentingan orang lain. Sikap dan prilaku yang kita 

lakukan hendaknya harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat 

mempertanggung jawabkan semua sikap dan prilaku yang telah dilakukan.  

Adapun nilai – nilai yang terkandung dalam sikap tanggung jawab 

menurut Paul ( Zuriah : 2008) yaitu : (1) berani menghadapi konsekuensi 

dari pilihan hidup, (2) mengembangkan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban, dan (3) mengembangkan hidup bersama secara posituf. 

Dari berbagai pandangan para ahli di atas peneliti menyimpulkan 

pengertian sikap tanggung jawab adalah kesadaran seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan, Negara dan Tuhan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mustari (2014), peneliti mengambil 

indikator sikap tanggung jawab yaitu memiliki komitmen pada tugas, 

melakukan tugas dengan setandar yang terbaik, mengakui segala 
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perbuatan yang dilakukannya dan berani menanggung resiko atas tindakan 

yang dilakukan. Sejalan dengan Mustari (2014) peneliti juga menemukan 

beberapa indikator sikap tanggung jawab yang sependapat dengan 

Mustari, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2012) dan Paul (Zuriah 

: 2008). Karena mempunyai adanya kesamaan dalam berargumen tentang 

indikator-indikator sikap tanggung jawab maka peneliti mengambil empat 

indikator sikap tanggung jawab. Indikator sikap tanggung jawab yang 

dipakai peneliti adalah: 

1) Memiliki komitmen pada tugas, yakni keterikatan siswa pada tugas-

tugas yang diberikan saat kegiatan pembelajaran maupun diluar 

kegiatan pembelajaran. Komitmen akan mendororong rasa percaya diri, 

dan semangat kerja, menjalankan tugas  menuju perubahan ke arah 

yang lebih baik.  

2) Melakukan atau melaksanakan tugas dengan standar yang terbaik, 

yakni bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

intruksi yang diberikan, dilaksanakan secara mandiri dan dapat 

menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 

3) Mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, yakni berani mengakui 

kesalahan yang telah diperbuat kepada orang lain dan selalu berbicara 

jujur. 

4) Berani menanggung resiko atas tindakan yang dilakukan, yakni siap 

menerima konsekwensi atas perbuatan yang dilakukan. 
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3. Materi Pembelajaran 

Pada penelitian ini, pokok bahasan yang digunakan oleh peneliti 

yaitu pokok bahasan geometri dan pengukuran dengan standar kompetensi 

yaitu menggunakan teorema pythagoras dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar dan Indikator kelas VIII semester I yang memuat pokok 

bahasan geometri dapat di jabarkan sebagai berikut: 

Kompetensi dasar 

3.1 Mengguna-kan teorema pythagoras untuk menentukan panjang sisi-

sisi segitiga siku-siku. 

3.2 Memecah-kan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan 

teorema pythagoras. 

Dari kompetensi dasar yang terdapat dalam silabus pembelajaran di 

SMP Negeri 1 Bukateja peneliti menetapkan tiga indikator materi 

pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian yaitu:  

3.1.2 Menyelidiki panjang sisi segitiga siku-siku dengan menggunakan 

teorema phytagoras. 

3.1.2 Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain 

diketahui. 

3.2.2 Menganalisis suatu bangun datar dengan menggunakan teorema 

phytagoras. 
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B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan ini bertujuan agar tidak terjadi plagiat dan 

pengulangan dalam penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain: 

a. Penelitian yang dilaksanakan oleh Husna (2013) dengan judul “Peningkatan 

Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah 

Menengah Pertama Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-

Pair-Share (TPS)” menyimpulkan  bahwa  peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh model pembelajaran 

kooperatif  tipe Think-Pair-Share lebih baik daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional, ditinjau dari keseluruhan siswa dan peringkat 

siswa tinggi. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah dan komunikasi matematis pada siswa kelas VIII MTS Darul Ulum. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah meneliti kemampuan pemecahan 

masalah matematis, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak 

berupaya meningkatan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis siswa sekolah menengah pertama melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS), tetapi penelitian ini mendeskripsikan 

tentang Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan Sikap 

Tanggung Jawab Siswa Kelas VIII SMPN 1 Bukateja Pada Materi Teorema 

Pythagoras. 
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b. Penelitian yang dilaksanakan oleh Hamidah (2012) dengan judul 

“Peningkatan Soft Skills Tanggung Jawab  dan Disiplin Terintegrasi Melalui 

Pembelajaran Praktik Patiseri” menyimpulkan bahwa pembelajaran soft skills 

tanggung jawab dan disiplin terintegrasi melalui praktik Patiseri telah dapat 

meningkatkan dan menjaga  perilaku tanggung jawab dan disiplin.  Penelitian 

ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan soft skills tanggung jawab dan 

disiplin mahasiswa pendidikan Teknik Boga FT UNY yang terintegrasi 

melalui pembelajaran praktik Patiseri. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah meneliti sikap tanggung jawab Sedangkan perbedaannya adalah 

penelitian ini tidak mendeskripsikan peningkatkan penguasaan soft skills 

tanggung jawab dan disiplin mahasiswa pendidikan Teknik Boga FT UNY 

yang terintegrasi melalui pembelajaran praktik Patiseri tetapi penelitian ini 

mendeskripsikan tentang Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis dan Sikap Tanggung Jawab Siswa Kelas VIII SMPN 1 Bukateja 

Pada Materi Teorema Pythagoras. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kemampuan pemecahan masalah matematis dan sikap tanggung jawab 

merupakan suatu hal yang diperlukan dalam suatu pembelajaran matematika. 

Oleh sebab itu perlu adanya pembiasaan dalam diri siswa untuk mempelajari 

pemecahan masalah matematis dan sikap tanggung jawab tersebut. Pemecahan 

masalah adalah proses penerapan pengetahuan untuk mencari jalan keluar dari 

suatu kesulitan atau permasalahan yang muncul. Indikator pemecahan masalah 
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pada penelitian ini yaitu: (1) memahami masalah, (2) merencanakan rencana 

penyelesaian masalah, (3) melaksanakan masalah sesuai rencana, (4) memeriksa 

kembali hasil yang diperoleh. Sedangkan sikap tanggung jawab adalah sikap 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap diri sendiri, 

maupun orang lain dalam bermasyarakat, negara maupun agama. Indikator sikap 

tangung jawab pada penelitian ini yaitu: (1) memiliki komitmen pada tugas, (2) 

melakukan tugas dengan standar yang terbaik, (3) mengakui segala perbuatan 

yang dilakukannya, dan (4) berani menanggung resiko atas tindakan yang 

dilakukan. 

Seseorang yang memahami masalah dan mampu menyelesaikan masalah 

sesuai rencana tentunya memiliki komitmen pada tugas-tugas dan melaksanakan 

tugas dengan standar yang terbaik. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis dan sikap tanggung 

jawab perlu digambarkan dengan jelas.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap tanggung jawab siswa 

kelas VIII SMPN 1 Bukateja pada materi teorema pythagoras tahun ajaran 

2015/2016. 
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