
7 
 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 

1. Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Menurut NCTM (2000) terdapat lima  kemampuan dasar yang 

menjadi standar kemampuan matematika yaitu pemecahan masalah 

(problem solving), penalaran (reasoning), komunikasi 

(communication), koneksi (conection) dan representasi 

(representasion).  Salah satu standar kemampuan yang sangat 

penting adalah kemampuan pemecahan masalah matematika. 

Masalah dapat ditemui dalam berbagai hal dan kondisi dalam 

matematika maupun dalam kehidupan sehari – hari. Oleh karena 

itu siswa perlu mengasah ketrampilan mereka dalam menghadapi 

masalah dengan melibatkan segala pengetahuan yang dimiliki serta 

mau menerima tantangan.   

Kemampuan pemecahan masalah menurut Nasution (2009) 

adalah kemampuan untuk menemukan aturan – aturan yang telah 

dipelajarinya lebih dahulu yang digunakannya untuk memecahkan 

masalah dan menghasilkan pelajaran baru. Proses pemecahan 

masalah yang sebenarnya adalah terletak dalam diri siswa. 

Memecahkan masalah perlu dipelajari dengan berfikir, mencoba 

hipotesis, dan apabila berhasil memecahkan masalah, itu artinya 

siswa dapat mempelajari sesuatu yang baru. 
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Sedangkan menurut Polya (1985) mengartikan pemecahan 

masalah adalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari satu 

kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah, 

segera untuk dicapai.Langkah - langkah dalam pemecahan masalah 

menurut Polya yaitu : 

a. Pemahaman terhadap masalah 

Memahami masalah dimaksudkan melihat apa yang diinginkan 

dari masalah tersebut. Cara memahami masalah dapat 

dilakukan dengan : 1) masalah dibaca berulang – ulang agar 

dapat dipahami kata demi kata, 2) menentukan apa yang 

diketahui dari masalah, 3) mengidentifikasi apa yang 

ditanyakan atau dikehendaki dari masalah, 4) mengabaikan hal 

– hal yang tidak relevan dari masalah, 5) tidak menambah hal – 

hal yang dapat menimbulkan masalah baru.  

b. Perencanaan penyelesaian masalah 

Dalam langkah ini bagaimana ketidakjelasan data - data yang 

diperoleh dihubungkan agar memperoleh ide membuat suatu 

rencana pemecahan masalah. Agar dapat menyusun 

perencanaan masalah, dibutuhkan kreativitas dalam menyusun 

strategi pemecahan masalah. Penggunaan simbol – simbol 

matematika dalam pembuatan variabel, rumus,maupun dalam 

mencari pola, membuat grafik dan tabel merupakan beberapa 

strategi pemecahan masalah yang lebih memudahkan pada saat 

proses selanjutnya. 
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c. Menyelesaikan perencanaan penyelesaian masalah 

Proses mencari solusi atau jawaban dengan panduan langkah 

perencanaan penyelesaian masalah secara detail untuk 

memastikan bahwa setiap langkah benar. 

d. Melakukan pengecekan kembali langkah – langkah yang telah 

dikerjakan. 

Sebelum mendapatkan solusi permasalan yang konsisten dan 

tidak ambigu, diperlukan pengecekan terhadap langkah – 

langkah sebelumya yaitu dengan pengecekan hasil dan 

meninjau kembali apakan ada cara lain yang mungkin dapat 

menyelesaikan masalah.  

2. Indikator Pemecahan Masalah Matematis 

Uraian materi di atas dapat disimpulkan indikator pemecahan 

masalah matematisnya yaitu : 

a. Pemahaman terhadap masalah 

Siswa dapat menyebutkan informasi – informasi penting yang 

terdapat dalam  soal. 

b. Perencanaan penyelesaian masalah 

Siswa memiliki perencanaan setelah mendapatkan banyak 

informasi dengan menggunakan simbol atau gambar kemudian 

menyusun menggunakan rumus.  

c. Menyelesaikan perencanaan penyelesaian masalah 
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Melaksanakan penyelesaian masalah atau soal dari apa yang 

telah direncanakan sebelumnya dengan urutan langkah yang 

benar. 

d. Mengecek kembali langkah – langkah yang sudah diselesaikan 

Memeriksa kembali langkah – langkah dan hasil jawaban 

dengan mengaitkan jawaban berdasarkan unsur – unsur yang 

ada dalam soal sehingga hasil yang didapat tidak memiliki 

jawaban yang ambigu. 

 

B. KECEMASAN MATEMATIKA SISWA 

1. Kecemasan Matematika Siswa 

Kecemasan menurut Hawari (2001) yaitu gangguan alam perasaan 

yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang 

mendalam dan berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam 

menilai realitas, kepribadian masih tetap utuh, perilaku dapat 

terganggu namun masih dalam batas normal.  

Kecemasan adalah suatu kondisi kurang menyenangkan yang 

dialami oleh individu sehingga dapat mempengaruhi keadaan fisiknya. 

Kecemasan merupakan bentuk perasaan seorang siswa ketika 

menghadapi suatu masalah atau soal berupa perasaan yang tidak 

mengenakkan atau merasa takut dan tegang. Rasa cemas besar 

pengaruhnya terhadap tingkah laku siswa. Selain mempengaruhi 

tingkat aspirasi, situasi belajar menjadi menekan dan cenderung 

menimbulkan kecemasan pada diri siswa. Kecemasan yang dialami 
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oleh siswa pada mata pelajaran matematika  sering disebut dengan 

kecemasan matematika (Mathematics Anxiety).Crow and crow dalam 

(Hatanti 1997 ) 

Tobias (1993) mendefinisikan kecemasan matematika sebagai 

perasaan tegang dan cemas yang mencampuri manipulasi bilangan dan 

pemecahan masalah matematis dalam beragam situasi kehidupan 

sehari – hari dan situasi akademik. Kecemasan matematika inilah yang 

menyebabkan lupa dan kehilangan akan kepercayaan diri pada 

siswa.Gejala – gejala Kecemasan Terhadap Matematika 

Menurut Brody (2003), gejala – gejala kecemasan matematika 

antara lain sebagai berikut : 

a. Panik, siswa memiliki perasaan tidak berdaya. Siswa mengalami 

kesulitan yang berat dan merasa sudah di ambang batas maksimal 

pada pelajaran matematika. 

b. Paranoid, siswa berpikir bahwa semua orang tahu jawaban dari 

soal matematika kecuali dirinya. Siswa merasa seperti orang bodoh 

selama bertahun – tahun dan semua orang tahu akan hal tersebut. 

c. Pasif, siswa seolah – olah tidak bisa berbuat apa – apa lagi untuk 

memperbaiki prestasinya dan tidak melakukan apa – apa untuk 

memperbaiki prestasinya. 

d. Kurang percaya diri, siswa tidak percaya dengan kemampuan 

mereka. Siswa lebih mengandalkan menghafal rumus daripada 

memahami konsep matematika. 
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Sedangkan menurut Arem (2010 : 30) gejala kecemasan 

matematika dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu : 

a. Gejala fisik seperti :  

1) ketegangan otot meningkat dan nyeri leher serta bahu ketika 

terlalu lama menghadapi soal matematika yang tidak dapat 

diselesaikan 

2) pusing ketika menerima banyak tugas baik tugas sekolah 

maupun tugas rumah dari guru matematika 

3) berkeringat dan tangan menjadi dingin ketika ditunjuk 

mengerjakan soal matematika dan mempresentasikan didepan 

siswa lain. 

4) denyut jantung meningkat ketika hasil ulangan dibagikan 

5) merasa mual dan lemah,sampai pencernaan bermasalah disertai 

sesak napas jika kecemasan terhadap matematika terlalu 

berlebihan. 

b. Gejala psikologis seperti : 

1) bingung dan tidak dapat berpikir jernih, yaitu ketika siswa 

diberikan pertanyaan soal matematika atau maju ke depan 

kelas, siswa menjadi bingung dan kacau serta lupa dengan 

rumus. 

2) membuat banyak kesalahan, ketika siswa mengerjakan ulangan 

dengan batas waktu tertentu terkadang karena panik dan harus 

dikumpulkan penulisan hasil jawaban menjadi salah. 

3) sulit konsentrasi dalam menerima materi yang diajarkan. 
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4) mudah putus asa danberpikir negatif karena tidak bisa 

menyelesaikan tugas maupun ulangan yang diberikan guru. 

2. Faktor Penyebab Kecemasan Matematika 

Menurut Arem (2010 : 30) mengemukakan bahwa faktor penyebab 

kecemasan matematika adalah sebagai berikut: 

a. Past negative life experiences associated with learning math, yaitu 

pengalaman masa lalu yang buruk, yang pernah didapatkan 

berkaitan dengan belajar matematika 

b. Social pressures and expectations, yaitu tekanan dari keluarga 

ataupun masyarakat disekitarnya yang menuntut hasil yang bagus 

pada nilai matematika. 

c. Poor teaching methods and lack competencies, yaitu metode yang 

digunakan untuk mengajar oleh guru kurang sesuai dengan materi 

yang diajarkan, kurangnya kemampuan mengembangkan 

pengajaran matematika dengan berbagai variasi metode sehingga 

guru hanya mengajarkan dengan metode yang monoton. 

d. Cultural myths, believing math is innate and not learned, yaitu 

mitos yang sudah lama berkembang dimasyarakat umumnya 

bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, rumit dan tidak 

mudah dipelajari setiap siswa. 

e. Gender yaitu perbedaan jenis kelamin dimana laki – laki biasanya 

lebih dapat mengatur kecemasannya dibandingkan perempuan. 
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3. Indikator Kecemasan matematika 

Berdasarkan penjelasan mengenai kecemasan matematika di atas 

dapat disimpulkan menjadi indikator – indikator kecemasan 

matematika sebagai berikut : 

a. Merasa tidak nyaman, gelisah,bingung, takut dan gugup ketika 

guru masuk dalam ruang kelas, ketika guru meminta maju 

mengerjakan dipapan tulis atau memberikan ulangan mendadak, 

ketika bertanya maupun memberikan pendapat pada guru terkait 

dengan materi yang sedang dipelajari. 

b. Kesulitan konsentrasi ketika : tidak dapat memfokuskan pikiran 

ketika mengikuti pelajaran maupun pada saat mengerjakan tugas. 

c. Keringan dingin keluar dan detak jantung semakin cepat ketika : 

guru meminta menjelaskan jawaban didepan kelas, ketika guru 

memulai dengan tanya jawab terkait hasil dari jawaban maupun 

berkaitan dengan materi pada pelajaran matematika, ketika hasil 

ulangan dibagikan. 

d. Merasa pusing ketika sedang mengerjakan ulangan, ketika 

mendapat banyak tugas sekolah maupun tugas rumah. 

e. Merasa mual dan mengalami gangguan pencernaan hingga mudah 

buang air kecil ketika pelajaran matematika sedang berlangsung 

4. Materi Bangun Ruang Sisi Datar 

Sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh SMP PGRI 9 Maos, 

penelitian menggunakan kurikulum KTSP 2006, materi matematika 
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dikelas VIII semester genap yang akan dibahas pada penelitian ini 

adalah Bangun Ruang Sisi Datar.  

 

C. PENELITIAN RELEVAN 

Menurut penelitian Anita (2014), setiap peningkatan skor 

kecemasan matematika berupa kecemasan terhadap pembelajaran 

matematika, kecemasan terhadap ujian maupun terhadap perhitungan 

numerikal mengakibatkan menurunnya skor koneksi matematis siswa, 

begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Mutodi (2014) menambahkan 

bahwa skor kecemasan siswa laki – laki lebih rendah dibandingkan dengan 

siswa wanita. 

Menurut Nur Annisa (2016) menyebutkan dalam “Deskripsi 

Kecemasan Matematika dan kemampuan analitik siswa SMAN 5 

Purwokerto” siswa prestasi tinggi merasa cemas ketika pelajaran 

matematika sedang berlangsung, misalnya ketika siswa ditunjuk untuk 

menjelaskan jawabannya didepan siswa lain. Siswa berprestasi sedang 

cenderung mengalami kecemasan sejak pelajaran matematika sudah 

dimulai, ketika akan bertanya atau memberikan pendapat dan ketika 

ditunjuk oleh guru untuk maju. Siswa prestasi rendah cenderung 

mengalami kecemasan sejak pelajaran dimulai, meskipun terdapat siswa 

yang merasa cemas sebelum guru masuk kedalam kelas. 

Berdasarkan penelitian relevan diatas yang maka ada beberapa 

persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Persamaannya adalah 

menggambarkan kecemaan matematika siswa sedangkan perbedaannya 
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peneliti menggambarkan pempecahan masalah dan kecemasan matematika 

siswa dengan subjek kelas VIII SMP PGRI 9 Maos. Dari perbedaan 

tersebut dapat disimpulkan peneliti mengambil judul “Deskripsi 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan Kecemasan Matematika 

Siswa SMP PGRI 9 MAOS. 

 

D. KERANGKA PIKIR 

Setiap masalah selalu ada dalam kehidupan sehari – hari, 

khususnya bagi siswa selalu ada dalam berbagai mata pelajaran seperti 

pada pelajaran matematika. Kemampuan pemecahan masalah adalah salah 

satu kemampuan yang penting dan harus dimiliki setiap siswa. Dengan 

mengikuti langkah – langkah pemecahan yang dimulai dari memahami 

masalah, berfikir untuk merencanakan bagaimana menyelesaikannya, 

menyelesaikan dengan berbagai macam cara yang mereka dapatkan dari 

pelajaran sebelumnya, serta meninjau ulang hasil jawaban, diharapkan 

siswa menjadi lebih terampil untuk mengasah kemampuan diri mereka 

dalam menghadapinya. Namun pada kenyataannya tidak semua siswa 

dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu 

kendala dari dalam diri siswa adalah kecemasan terhadap matematika. 

Kecemasan matematika adalah kondisi kurang menyenangkan 

yang dialami oleh setiap individu sehingga dapat mempengaruhi keadaan 

fisiknya misalnya, tegang, khawatir, takut, pusing, tidak nyaman yang 

timbul ketika mendapatkan pelajaran maupun pada saat mendapatkan ujian 

atau soal matematika. Dari beberapa penelitian menyatakan bahwa 
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kecemasan matematika dapat mencampuri manipulasi bilangan dan 

pemecahan masalah matematis dalam beragam situasi kehidupan sehari – 

hari dan situasi akademik. Hal tersebut dapat juga mempengaruhi prestasi 

akademik siswa. 
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