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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Kompetensi Strategis Matematis ( Strategic Competence ) 

Menurut Ozdemir dan Pape (2012) bahwa kompetensi strategis 

yakni mengetahui dan menggunakan strategi untuk menganalisis dan 

menyelesaikan tugas dan aktifitas atau untuk menyelesaikan masalah 

dengan tujuan pada pembelajaran konten matematika.  

Turner (2010) menyebut kompetensi strategis dengan istilah lain 

yaitu merancang strategi (devising strategies) untuk memecahkan masalah 

secara matematika. Turner mengisyaratkan bahwa merancang strategi 

untuk memecahkan masalah secara matematika melibatkan kumpulan 

proses kontrol secara kritis yang mengarahkan individu untuk mengenal, 

memformulasikan dan memecahkan masalah secara efektif. Keterampilan 

ini dicirikan sebagai pemilihan atau rancangan suatu rencana atau strategi 

menggunakan matematika untuk memecahkan masalah yang timbul dari 

tugas atau konteks, dan juga memandu pelaksanaannya. Suh (2007) 

menilai kompetensi strategis berdasarkan pada kemampuan siswa dalam 

memformulasikan dan melakukan suatu rencana, dapat menghasilkan 

masalah-masalah yang sama, serta dapat memecahkan masalah dengan 

strategi yang sesuai. 
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Sedangkan Kilpatrick, et al. (2001) mengemukakan bahwa 

kompetensi strategis merupakan salah satu kecakapan matematika yang 

mencakup kemampuan untuk memformulasikan, merepresentasikan, dan 

menyelesaikan masalah-masalah matematika. Kompetensi strategis dapat 

juga dikatakan kemampuan siswa dalam memahami situasi dan kondisi 

permasalahan, menemukan kata-kata kunci dan mengabaikan hal-hal yang 

tidak relevan, menyajikan masalah secara matematik, menemukan 

hubungan matematik, menafsirkan jawaban dan menemukan solusi dari 

permasalahan yang tidak rutin. 

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, diperoleh indikator 

dari kompetensi strategis matematis yaitu: 

a. Merumuskan masalah 

b. Menyajikan suatu masalah dalam berbagai bentuk representasi 

matematis. 

c. Memilih strategi untuk menyelesaikan masalah. 

d. Menyelesaikan masalah. 

2. Rasa Percaya Diri 

Rasa percaya diri merupakan salah satu kondisi psikologis 

seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam 

proses pembelajaran. Rasa percaya diri timbul dari keinginan 

mewujudkan diri bertindak dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa 

percaya diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. 

Dalam proses belajar diketahui bahwa unjuk prestasi merupakan tahap 

Deskripsi Kemampuan Kompetensi... Kholis Majazi Nafis, FKIP UMP, 2018



8 

 

 

 

pembuktian “perwujudan diri” yang diakui guru dan rekan sejawat siswa. 

Makin sering berhasil menyelesaikan tugas, maka semakin memperoleh 

pengakuan umum, dan selanjutnya rasa percaya diri semakin kuat. Hal 

yang sebaliknya dapat terjadi. Kegagalan yang berulang kali dapat 

menimbulkan rasa tidak percaya diri. Bila rasa tidak percaya diri sangat 

kuat, maka diduga siswa akan menjadi takut belajar. Sehingga siswa 

siswa tersebut harus diberi dorongan dan semangat agar menjadi percaya 

diri kembali. Wibowo (2016) mengungkapkan “Percaya diri adalah 

memiliki perasaan yang teguh pada dirinya, tabah apabila menghadapi 

masalah, kreatif dalam mencari jalan keluar dan ambisi dalam mencapai 

sesuatu”.  

Dariyo (2007) mengungkapkan percaya diri adalah kemampuan 

individu untuk dapat memahami dan meyakini seluruh potensi dirinya dan 

lingkungan yang dihadapinya. Seseorang yang mempunyai rasa percaya diri 

yang tinggi biasanya memiliki inisiatif, kreatif, dan optimis untuk 

menghadapi masa depan. Seseorang yang mempunyai rasa percaya diri yang 

tinggi pasti menyadari kelemahan dan kelebihan pada dirinya sendiri serta 

selalu berpikir positif dalam suatu hal. Sebaliknya orang yang mempunyai 

rasa percaya diri yang rendah cenderung selalu mempunyai rasa minder, 

pesimis dan apatis. 

Menurut Desmita (2009) percaya diri merupakan sejauh mana siswa 

mempercayai dirinya sendiri, tentang perasaannya, tindakan dan kemampuan 

yang ada pada dirinya. Kemudian sejauh mana kepercayaan orang lain dapat 

mempengaruhi hidupnya dan masa depan yang akan dijalaninya. 
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Menurut Hakim (2005), rasa percaya diri yaitu suatu keyakinan 

seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan 

keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai 

berbagai tujuan di dalam hidupnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

seseorang yang memiliki kepercayaan diri akan optimis di dalam 

melakukan semua aktivitasnya, dan mempunyai tujuan yang realistik, 

artinya individu tersebut akan membuat tujuan hidup yang mampu untuk 

dilakukan, sehingga apa yang direncanakan akan dilakukan dengan 

keyakinan akan berhasil atau akan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkannya. 

Percaya diri merupakan kondisi psikologi seseorang yang 

berpengaruh terhadap kemampuan aktifitas fisik dan mental yang dimiliki 

dalam proses pembelajaran. Rasa percaya diri ini memiliki pemikiran 

yang baik dan memiliki aktifitas yang terarah. Seseorang yang 

mendapatkan suatu keberhasilan dalam suatu hal akan menumbuhkan rasa 

percaya diri yang semakin tinggi (Aunurrohman, 2011). Percaya diri 

merasakan tentang diri kita sendiri, tentang perilaku kita dan 

merefleksikannya. Seseorang dapat memahami tentang dirinya sendiri, 

paham bagaimana kondisi diri sendiri dan berani menetapkan tujuan 

hidup yang diharapkan (Leman, 2000). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa rasa percaya diri adalah kesadaran seseorang akan 

kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Adapun indikator percaya 
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diri antara lain : kemauan dan usaha, mandiri, optimis, tidak mudah 

menyerah, mampu menyesuaikan diri dan memanfaatkan kelebihan. 

 

B. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan 

kemampuan kompetensi strategis matematis yaitu: 

1. Afrilianto, Muhammad (2012) dalam penelitiannya “Peningkatan 

Pemahaman Konsep dan Kompetensi Strategis Matematis Siswa SMP 

dengan Pendekatan Metaphorical Thinking” menyimpulkan bahwa: 

a. Terdapat perbedaan peningkatan pemahaman konsep matematis 

antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

metaphorical thinking, dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran biasa. 

b. Terdapat perbedaan peningkatan kompetensi strategis matematis 

antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

metaphorical thinking, dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran biasa 

2. Syukriani, Andi (2016) dalam penelitiannya “Kompetensi Strategis 

Siswa SMA Berkemampuan Matematika Tinggi dalam Menyelesaikan 

Masalah Matematika” menyimpulkan bahwa siswa kemampuan 

matematika tinggi cenderung menggunakan gambar untuk dapat 

menganalisis situasi masalah sehingga mudah memahami situasi 

masalah tersebut. Siswa kemampuan matematika tinggi menggunakan 

Deskripsi Kemampuan Kompetensi... Kholis Majazi Nafis, FKIP UMP, 2018



11 

 

 

 

gambar untuk menganalisis situasi masalah sehingga menghasilkan 

bentuk representasi gambar yang tepat. Hal itulah yang memudahkan 

siswa tersebut menggunakan representasi simbol yang tepat yakni 

penggunaan rumus yang sesuai dengan situasi masalah yang akan 

diselesaikan. 

Dari dua penelitian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul ‘Deskripsi Kemampuan Kompetensi Strategis Matematis 

Ditinjau dari Sikap Percaya Diri Siswa SMP Negeri 2 Patikraja’. Persamaan 

antara penelitian ini dengan penelitian relevan diatas yaitu meneliti terkait 

kemampuan kompetensi strategis matematis. Perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah peneliti akan meneliti ditinjau dari sikap percaya 

diri siswa. 

 

C. Kerangka Pikir 

Dalam pembelajaran matematika terdapat beberapa kemampuan yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika. Salah satu dari 

kemampuan tersebut adalah kemampuan kompetensi strategis matematis. 

Kemampuan ini penting untuk dimiliki siswa agar dapat menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan matematika. Kemampuan strategis matematis 

siswa dapat diketahui dengan memberikan tes kemampuan kompetensi 

strategis matematis. 

Dalam pembelajaran, masih terdapat beberapa siswa yang kesulitan 

menyelesaikan permasalahan matematika yang mengharuskan untuk merubah 
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dari permasalahan ke dalam bentuk matematika. Rasa percaya diri juga 

menjadi faktor dalam menyelesaikan permasalahan matematika. 

Kemampuan kompetensi strategis matematis juga berpengaruh 

terhadap pencapaian prestasi matematika siswa. Hal ini menjadikan 

kemampuan kompetensi strategis matematis penting di dalam matematika. 

Mengingat bahwa kemampuan matematika dan rasa percaya diri setiap siswa 

yang berbeda, maka kemampuan strategis matematis setiap siswa juga dapat 

berbeda antara siswa satu dengan yang lain. Siswa yang memiliki prestasi 

yang baik dalam matematika diduga memiliki kemampuan kompetensi 

strategis matematis yang lebih baik pula dibandingkan dengan siswa yang 

memiliki prestasi sedang atau rendah. Untuk itu, peneliti akan meneliti 

batasan-batasan kemampuan kompetensi strategis matematis yang dikuasai 

siswa untuk masing-masing kemampuan matematika siswa yang berbeda 

yang meliputi kemampuan matematika siswa tingkat tinggi, sedang, dan 

rendah. 
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