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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1.  Hakikat Matematika 

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya mengenai definisi 

matematika. Paling (Abdurrahman, 2009) mendefinisikan matematika sebagai 

suatu cara untuk menemukan suatu jawaban terhadap masalah yang dihadapi 

oleh manusia, suatu cara menggunakan informasi, menggunakan 

pengetahuan tentang bentuk dan ukuran, menggunakan pengetahuan tentang 

menghitung dan yang paling penting adalah memikirkan diri manusia itu 

sendiri dalam melihat dan menggunakan hubungan-hubungan. Selanjutnya 

Muijs dan David (2008) mendefinisikan  matematika sebagai kendaraan utama 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan keterampilan kognitif 

yang lebih tinggi serta memainkan peran penting di sejumlah bidang lain 

seperti fisika, teknik dan statistik.  

Sejalan dengan pendapat tersebut, Uno (2010) mendefinisikan 

matematika sebagai suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir, 

berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan praktis, yang 

unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, generalitas dan 

individualitas, serta mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, 

geometri, dan analisis. Lebih lanjut, Wijaya (2012) menyatakan bahwa 

matematika bukan hanya sekedar “ ilmu tentang” melainkan matematika 

merupakan “ilmu untuk” atau “ a science for”. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, 

definisi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah definisi matematika 

menurut Uno (2010) yang menyatakan matematika sebagai suatu bidang ilmu 

yang merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai 

persoalan praktis, yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan 

konstruksi, generalitas dan individualitas, serta mempunyai cabang-cabang 

antara lain aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. 

2. Masalah Matematika 

Secara umum dan hampir semua ahli psikologi kognitif seperti 

Anderson, Evans, Hayes, serta Ellis dan Hunt sepakat bahwa masalah adalah 

suatu kesenjangan antara situasi sekarang dengan situasi yang akan datang 

atau tujuan yang diinginkan (Suharnan, 2005). Definisi lain tentang masalah 

juga diberikan oleh Gorman (Dewanti, 2011) yang menyatakan masalah atau 

problem sebagai situasi yang mengandung kesulitan bagi seseorang dan 
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mendorongnya untuk mencari solusi. Lebih lanjut, Lovett (Ling dan Jonathan, 

2012) menyatakan suatu masalah terjadi ketika ada sesuatu yang menghalangi 

untuk sampai ke posisi yang diinginkan dari posisi saat ini, dari kondisi saat ini 

ke kondisi yang menjadi tujuan, tetapi belum diketahui bagaimana mengatasi 

hambatan itu.  

Suatu masalah merupakan hal yang sangat relatif. Hudojo (Sutrisno 

dkk, 2013) mengemukakan bahwa suatu pertanyaan akan menjadi masalah 

jika seseorang tidak mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapat 

digunakan untuk menemukan jawaban pertanyaan tersebut.  Jika suatu soal 

diberikan kepada anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara 

memecahkannya dengan benar, maka soal tersebut bukan merupakan suatu 

masalah. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai masalah, definisi 

masalah pada penelitian ini mengacu pada definisi menurut Gorman (Dewanti, 

2011). 

Menurut Yee (2002), masalah dalam pembelajaran matematika 

diklasifikasikan menjadi masalah tertutup (closed-problem) dan masalah 

terbuka (open-ended problem). Masalah tertutup diartikan sebagai masalah 

“well-structured”  dimana hanya memiliki satu jawaban yang benar, dan 

masalah dirumuskan dengan jelas serta data yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah selalu jelas. Masalah tertutup terdiri dari masalah 

rutin dengan isi yang spesifik (content-specific) dan berbagai langkah dalam 

menghadapi permasalahan (multiple steps) serta masalah-masalah dasar non 

rutin heuristic, sedangkan masalah terbuka dianggap masalah yang memiliki 

multi-solusi, dianggap sebagai masalah “ill-structured”. Tipe-tipe masalah 

open-ended terbagi menjadi tiga. Tipe yang pertama adalah  masalah open-

ended pendek (short open-ended) dimana guru dapat mengubah masalah 

tertutup yang terdapat pada buku pelajaran ke dalam situasi open-ended 

untuk lebih memfokuskan pada bagaimana mengajarkan isi atau materi 

matematika (teaching via problem solving) untuk mengembangkan 

kemampuan materi matematika dan kemampuan komunikasi siswa. Tipe 

masalah ini dapat disajikan dalam bentuk soal dengan data yang hilang 

(missing data), pengajuan masalah (problem posing) serta penjelasan 

konsep/aturan atau kesalahan-kesalahan (explain concepts/rules or errors). 

Tipe yang kedua yaitu aplikasi masalah dengan konteks kehidupan sehari-hari 

(Applied problems with real-life context) dan tipe yang ketiga adalah 

investigasi matematika (Mathematical Investigations & projects). Klasifikasi 

masalah dapat dilihat pada skema dalam gambar 2.1.   
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Gambar 2.1. Skema Klasifikasi Masalah Matematika 

Sumber: Yee (2002) 

3. Open-Ended Problems ( Masalah Open-Ended) 

Yee (2002) mendefinisikan “open-ended problems as ill-structured 

problems because they involve missing data or assumptions and they have no 

fixed procedures that guarantees a correct solution”. Masalah Open-ended 

merupakan masalah tak lengkap karena ada data atau asumsi-asumsi yang 

hilang dan tidak ada prosedur tetap yang menjamin solusi yang tepat. Definisi 

lain tentang masalah open-ended juga diungkapkan oleh Al-Absi (2013) yang 

menyatakan  “open-ended tasks are tasks which have multiple answers and 

approaches to the solution”. Hal ini berarti soal-soal open-ended merupakan 

soal-soal yang memiliki multi jawaban dan pendekatan untuk mencapai solusi. 

Selanjutnya, Inprasitha (2006) mendefinisikan “open-ended problems are 

problems which are formulated to have multiple correct answers ‘incomplete’ 

or ‘open-ended’ ”  yang artinya masalah open-ended merupakan masalah yang 

diformulasikan memiliki multijawaban yang benar ‘tidak lengkap’ atau ‘open-

ended’ . Sejalan dengan pendapat tersebut, Suherman (2003) mendefinisikan 

open-ended problems atau problem tak lengkap atau problem terbuka sebagai 

problems yang diformulasikan memiliki multijawaban yang benar. 

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai masalah open-ended, definisi 

masalah open-ended pada penelitian ini mengacu pada definisi menurut 

Suherman yang menyatakan open-ended problems atau problem tak lengkap 

“Problems”    
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atau problem terbuka sebagai problems yang diformulasikan memiliki 

multijawaban yang benar. 

Menurut Becker & Epstein (Wijaya, 2012) suatu soal dapat terbuka 

(open) dalam tiga kemungkinan sebagai berikut. 

a. proses yang terbuka yaitu ketika soal menekankan pada cara dan strategi  

yang berbeda dalam menemukan solusi yang tepat. Jenis soal semacam ini 

masih mungkin memiliki satu solusi tunggal, 

b. hasil akhir yang terbuka yaitu ketika soal memiliki jawaban akhir yang 

berbeda-beda, 

c. cara untuk mengembangkan yang terbuka, yaitu ketika soal menekankan 

pada bagaimana siswa dapat mengembangkan soal baru berdasarkan soal 

awal (initial problem) yang diberikan. 

Dari sudut pandang tujuan, Shimada (Wijaya, 2012) membedakan soal 

open-ended menjadi tiga kategori yaitu sebagai berikut. 

a. mencari suatu relasi (finding relation) dimana siswa diminta untuk mencari 

aturan atau relasi matematis dari masalah yang diberikan, 

b. mengklasifikasikan (classifying), yaitu siswa diminta untuk melakukan 

klasifikasi karakteristik berbeda untuk memformulasikan konsep 

matematika, 

c. mengukur (measuring), yaitu siswa diminta untuk mengukur suatu 

fenomena. 

Terkait dengan penggunaan open-ended problem dalam pembelajaran 

matematika, Sawada (Wijaya, 2012) menyebutkan lima manfaat penggunaan 

open-ended problem sebagai berikut. 

a. siswa menjadi lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dan menjadi 

lebih sering mengekspresikan diri gagasan mereka, 

b. siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk menggunakan pengetahuan 

dan keterampilan matematika secara komprehensif, 

c. setiap siswa dapat bebas memberikan berbagai tanggapan yang berbeda 

untuk masalah yang mereka kerjakan, 

d. penggunaan soal open-ended memberikan pengalaman penalaran 

(reasoning) kepada siswa, 

e. soal open-ended pengalaman yang kaya kepada siswa untuk melakukan 

kegiatan penemuan (discovery) yang menarik serta menerima pengakuan 

(approval) dari siswa lain terkait solusi yang mereka miliki. 

Menurut Suherman (2003), meskipun terdapat banyak manfaat yang 

diperoleh dari penggunaan masalah open-ended, namun penggunaan masalah 

open-ended juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya sebagai berikut. 



9 
 

 

a. membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa 

bukanlah pekerjaan mudah, 

b. mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit 

sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon 

permasalahan yang diberikan, 

c. siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan 

jawaban mereka, 

d. mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka 

tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. 

4. Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Menurut Usman (2011), pemecahan masalah ialah suatu proses 

pengamatan dan pengenalan serta usaha mengurangi perbedaan antara 

keadaan sekarang (das sein) dengan keadaaan yang akan datang yang 

diharapkan (das sollen). Sementara Ormrod (2010) menyatakan bahwa 

pemecahan masalah adalah menggunakan (mentransfer) pengetahuan dan 

keterampilan yang sudah ada untuk menjawab pertanyaan yang belum 

terjawab atau situasi yang sulit. Definisi lain juga diberikan Schunk (2012) yang 

menyatakan bahwa pemecahan masalah mengacu pada usaha orang-orang 

untuk mencapai tujuan karena mereka tidak memiliki solusi otomatis. Sejalan 

dengan pendapat tersebut, Polya (Apriyanto, 2012) mendefinisikan 

pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu 

kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu mudah dapat dicapai. 

Pemecahan masalah mempunyai arti khusus di dalam pembelajaran 

matematika, istilah tersebut mempunyai interpretasi yang berbeda, misalkan 

menyelesaikan cerita yang tidak rutin dan mengaplikasikan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Ide tentang langkah-langkah pemecahan masalah dirumuskan oleh 

beberapa ahli. Sukayasa (2012) menuliskan perbandingan langkah-langkah 

dalam pemecahan masalah menurut beberapa ahli yang disajikan dalam tabel 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Tabel 2.1 

Perbandingan Langkah Dalam Pemecahan Masalah 

Fase-fase pemecahan masalah 

Krulik dan Rudnick (1995) Polya (1973) John Dewey dalam 
Swadener ( 1985) 

1. Membaca dan 
memikirkan (read and 
think) 

1. Memahami masalah 
(understanding problem) 

1. Pengenalan 
(recognition) 

2. Mengeksplorasi dan 
merencanakan (explore 
and plan) 

2. Membuat rencana 
penyelesaian (devising a 
plan) 

2. Pendefinisian 
(definition) 

3. Memilih suatu strategi 
(select a strategy) 

 

3. Melakukan rencana 
penyelesaian (carrying out 
a plan 

3. Perumusan 
(formulation) 

4. Menemukan suatu 
jawaban (find an 
answer) 

4. Mengecek kembali 
hasilnya ( looking back) 

4. Mencobakan (test) 

5. Meninjau kembali dan 
mendiskusikan reflect 
and extend) 

5. Evaluasi (evaluation) 

 

Berdasarkan uraian tentang pemecahan masalah di atas, penelitian ini 

menggunakan pemecahan masalah menurut Polya dengan alasan: (1) langkah-

langkah dalam proses pemecahan masalah yang dikemukakan Polya cukup 

sederhana, (2) aktivitas pada setiap langkah yang dikemukakan Polya jelas 

maknanya dan (3) langkah pemecahan masalah menurut Polya secara implisit 

mencakup langkah pemecahan masalah yang dikemukakan oleh ahli lain. 

5. Pemecahan Masalah berdasarkan Tahapan Polya 

Polya (1957) menetapkan empat tahap yang dapat dilakukan agar 

siswa lebih terarah dalam menyelesaikan masalah matematika, yaitu 

understanding the problem, devising plan, carrying out the plan, and looking 

back yang diartikan sebagai memahami masalah, menyusun rencana 

pemecahan masalah, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali hasil 

yang diperoleh. Polya menguraikan lebih rinci proses yang dapat dilakukan 

pada tiap langkah pemecahan masalah melalui pertanyaan-pertanyaan 

sebagai berikut. 

a. Memahami masalah  

1) Apa yang  diketahui atau yang ditanyakan? Data apa yang diberikan. 

2) Bagaimana kondisi soal? Mungkinkah kondisi dinyatakan? Apakah 

kondisi yang diberikan cukup untuk mencari yang ditanyakan? Apakah 
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kondisi itu tidak cukup atau kondisi itu berlebihan atau kondisi 

bertentangan? 

3) Buatlah gambar, dan tulislah notasi yang sesuai. 

b. Menyusun rencana pemecahan masalah 

1) Pernahkah Anda melihat soal ini sebelumnya? Atau pernahkah Anda 

melihat soal yang sama dalam bentuk lain? 

2) Tahukah Anda soal yang mirip dengan soal ini? Teori mana yang dapat 

digunakan dalam masalah ini? 

3) Perhatikan yang ditanyakan. Coba pikirkan soal yang pernah dikenal 

dengan pertanyaan yang sama atau serupa. Misalkan ada soal yang 

mirip (serupa) dengan soal yang pernah Anda selesaikan. Dapatkah 

Anda menggunakannya? Dapatkah Anda menggunakan hasilnya dan 

atau metodenya? Apakah Anda harus mencari unsur lain agar dapat 

memanfaatkan soal semula? Dapatkah Anda nyatakan ulang soal tadi? 

Dapatkah Anda menyatakannya dalam bentuk lain? Kembalilah pada 

definisi. 

4) Andaikan Anda tidak dapat menyelesaikan soal yang diberikan, coba 

selesaikan soal yang berhubungan sebelumnya. Bagaimana bentuk 

umum soal itu? Bagaimana bentuk soal yang lebih khusus? Soal yang 

analogi? Dapatkah Anda menyelesaikan sebagian soal tersebut? 

Ambillah sebagian kondisi dan hilangkan kondisi lainnya, sejauh mana 

yang ditanyakan dicari? Manfaat apa yang Anda dapatkan dari data? 

Dapatkah Anda memikirkan data lain untuk mencari yang ditanyakan? 

Dapatkah Anda mengubah yang ditanyakan atau data atau keduanya 

sehingga mereka saling berkaitan satu dengan yang lainnya? Apakah 

semua data dan semua kondisi sudah Anda pakai? Sudahkah Anda 

perhitungkan semua ide penting yang ada dalam soal tersebut? 

c. Melaksanakan rencana pemecahan 

Laksanakan rencana penyelesaian, dan periksalah tiap langkahnya. 

Dapatkah Anda lihat bahwa tiap langkah tersebut sudah benar? 

Dapatkah Anda buktikan bahwa langkah Anda sudah benar? 

d. Memeriksa Kembali  

Dapatkah Anda memeriksa hasilnya? Dapatkah Anda memeriksa 

argumennya? Dapatkah Anda mencari solusi yang berbeda? Dapatkah 

Anda melihatnya secara sekilas? Dapatkah Anda menggunakan 

hasilnya, atau metodenya untuk soal-soal lainnya? 
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Sutrisno, dkk (2013) menyajikan indikator yang dapat dijadikan 

pedoman dalam pengukuran kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa dengan penjabaran pada tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.2 

Indikator Pemecahan Masalah Matematika 

Tahap Pemecahan 
masalah 

Poin-poin Indikator 

1 
Memahami 

masalah 

Kemampuan siswa dalam 
menerima informasi yang 
ada pada soal, 
Kemampuan siswa dalam 
memilih informasi menjadi 
informasi penting dan tidak 
penting. 

Siswa dapat menentukan 
syarat cukup (hal-hal yang 
diketahui) dan syarat perlu 
(hal-hal yang ditanyakan), 
 Siswa dapat menentukan 
apakah syarat cukup tersebut 
sudah memenuhi untuk 
menjawab syarat perlu. 

2 

Menyusun  
rencana 

pemecahan 
masalah 

Kemampuan siswa dalam 
mengetahui kaitan antar 
informasi yang ada, 
Kemampuan siswa dalam 
menentukan syarat lain di 
luar syarat yang diketahui 
pada soal untuk 
menyelesaikan masalah; 
jika ada, 
Kemampuan siswa dalam 
memeriksa apakah semua 
informasi penting telah 
digunakan, 
Kemampuan siswa dalam 
merencanakan 
pemecahan masalah. 

Siswa dapat menentukan 
keterkaitan antara informasi 
yang ada pada soal, 
Siswa dapat menentukan syarat 
lain yang tidak diketahui pada 
soal seperti rumus atau 
informasi lainnya; jika ada, 
Siswa dapat menggunakan 
semua informasi penting pada 
soal, 
Siswa dapat merencanakan 
penyelesaian atau pemecahan 
masalah. 

3 
Melaksanaka

n rencana 
pemecahan 

Kemampuan siswa dalam 
membuat langkah-
langkah pemecahan 
masalah secara benar, 
Kemampuan siswa dalam 
memeriksa setiap langkah 
pemecahan. 

Siswa dapat menggunakan 
langkah-langkah secara teratur, 
Siswa terampil dalam algoritma 
dan ketepatan menjawab soal. 

4 
Memeriksa 

kembali 

Kemampuan siswa dalam 
meyakini kebenaran dari 
solusi masalah tersebut 
(dengan melihat 
kelemahan dari solusi 
yang didapatkan, seperti 
langkah-langkah yang 
tidak benar). 

Siswa dapat meyakini 
kebenaran dari solusi masalah 
tersebut (dengan melihat 
kelemahan dari solusi yang 
didapatkan, seperti langkah-
langkah yang tidak benar), 
Siswa dapat menentukan 
keterkaitan antara metode 



13 
 

 

5. Tinjauan Materi Lingkaran 

Standar kompetensi (SK) mata pelajaran matematika untuk SMP kelas 

VIII dengan materi pokok lingkaran adalah menentukan unsur, bagian 

lingkaran serta ukurannya. SK ini terbagi menjadi beberapa Kompetensi Dasar 

(KD), yaitu menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran, menghitung 

keliling dan luas bidang lingkaran, menggunakan hubungan sudut pusat, 

panjang busur, luas juring dalam pemecahan masalah, menghitung panjang 

garis singgung persekutuan dua lingkaran dan melukis lingkaran dalam dan 

lingkaran luar. Peta konsep lingkaran dapat dilihat dalam bentuk bagan pada 

gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Peta Konsep Lingkaran 

Kemampuan siswa dalam 
menerapkan metode 
penyelesaian yang telah 
dilakukan terhadap 
masalah lainnya. 

atau pemecahan masalah yang 
digunakan untuk diterapkan 
pada masalah lainnya. 

 

 

Juring, tembereng, cakram 

𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 = 𝐾 = 2𝜋𝑟 

𝐿𝑢𝑎𝑠 = 𝐴 = 𝜋𝑟2 

lingkaran 

Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang dalam jarak 

tertentu, yang disebut jari-jari, dari suatu titik tertentu, yang 

disebut pusat  

 Unsur-unsur 

lingkaran 

Berupa titik 

Berupa garis 

Berupa luasan 

Titik pusat 

Jari-jari, tali busur, 

busur, keliling lingkaran, 

diameter,  apotema 

Keliling dan luas  

lingkaran 

Definisi lingkaran 

Busur dan luas 

juring 

Sudut pusat dan 

sudut keliling 

Segi empat tali busur 

Garis singgung 

lingkaran 

Segitiga dalam dan 

luar segitiga 

Sudut pusat = 2 × sudut 

keliling 

Jumlah sudut yang 

berhadapan = 180 ˚ 

Garis singgung persekutuan 

luar dua lingkaran 

Garis singgung persekutuan 

dalam dua lingkaran 
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B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mendeskripsikan 

kemampuan pemecahan masalah matematika. Sari (2012) dalam penelitiannya  

yang berjudul “Profil Kemampuan Siswa SMP Dalam Memecahkan Masalah 

Matematika Open-Ended Materi Pecahan Berdasarkan Tingkat Kemampuan 

Matematika” mendeskripsikan profil kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah matematika open-ended pada materi pecahan berdasarkan langkah 

pemecahan masalah Polya ditinjau dari  kemampuan matematika siswa. Hasil 

penelitian menemukan bahwa subjek yang memiliki kemampuan matematika 

tinggi termasuk dalam kategori baik dalam pemecahan masalah, subjek yang 

memiliki kemampuan sedang termasuk dalam kategori cukup, sedangkan subjek 

yang memiliki kemampuan matematika rendah termasuk kategori kurang dalam 

pemecahan masalah secara keseluruhan. 

Penelitian yang dilakukan Nawangsari (2012) dengan judul “Profil 

Pemecahan Masalah Trigonometri Siswa SMA Ditinjau Dari Kemampuan 

Matematika”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam memahami masalah, 

siswa berkemampuan matematika tinggi membaca soal kemudian menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal, sedangkan siswa 

berkemampuan matematika sedang dan rendah membaca soal dan menyatakan 

permasalahan dalam bentuk gambar serta menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dari soal. Dalam membuat rencana penyelesaian, siswa 

berkemampuan matematika tinggi dan sedang menyebutkan urutan langkah-

langkah yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan soal, sedangkan siswa 

berkemampuan rendah menyebutkan satu langkah yang akan dikerjakan untuk 

menyelesaikan soal. Dalam melaksanakan rencana penyelesaian, baik siswa 

berkemampuan matematika tinggi, sedang dan rendah melaksanakannya secara 

teratur dan urut, langkah demi langkah sedangkan dalam memeriksa kembali 

jawaban yang diperoleh, siswa berkemampuan matematika tinggi melakukan 

dengan cara menghitung kembali, siswa berkemampuan matematika sedang 

memeriksa perhitungan yang telah dilakukan, sedangkan siswa berkemampuan 

matematika rendah membaca apa yang ia tulis mulai awal sampai akhir.   

Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno, Kartinah, dan Bagus Ardhi 

(2013) dengan judul “Profil Kemampuan Mahasiswa Pendidikan Matematika IKIP 

PGRI Semarang Dalam Memecahkan Masalah Open-Ended Pada Mata Kuliah 

Kalkulus 1 Berdasarkan Tingkat Kemampuan Mahasiswa”. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa subjek yang berada pada tingkat kemampuan 

tinggi telah memenuhi hampir setiap indikator langkah pemecahan masalah 
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yang dikemukakan oleh Polya. Indikator yang belum dimiliki adalah kemampuan 

mahasiswa dalam membedakan kesimpulan (hasil) yang didasarkan pada logika 

yang valid. Subjek yang berada pada tingkat kemampuan sedang hanya jelas 

dalam memahami masalah tetapi mengalami kesulitan pada tahap 

merencanakan masalah, tidak dapat melaksanakan pemecahan masalah dan 

tidak dapat melakukan pengecekan kembali hasil yang didapat, sedangkan 

untuk subjek pada tingkat kemampuan rendah mahasiswa tidak mengetahui 

bahwa yang diketahui pada soal dapat digunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut, tidak dapat merencanakan langkah-langkah penyelesaian sehingga 

tidak dapat menyelesaikan masalah. Subjek pada tingkat kemampuan ini hampir 

tidak memenuhi semua indikator pemecahan masalah Polya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuwono (2010) dengan judul “Profil 

Siswa SMA Dalam Memecahkan Masalah Matematika Ditinjau Dari Tipe 

Kepribadian”. Penelitian ini menghasilkan 16 poin kesimpulan yang terkait 

dengan kemampuan pemecahan masalah siswa pada empat tipe kepribadian 

siswa. 

Selanjutnya Tarigan (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Berdasarkan Langkah-Langkah 

Polya Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Bagi Siswa Kelas Viii 

Smp Negeri 9 Surakarta Ditinjau Dari Kemampuan Penalaran Siswa”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan kemampuan penalaran tinggi dan 

sedang dapat menentukan syarat cukup dan syarat perlu dalam memahami 

masalah, dapat menentukan keterkaitan syarat cukup dan syarat perlu dalam 

tahap perencanaan masalah, dapat menyelesaikan masalah dengan langkah 

yang benar dan tepat serta dapat menggunakan informasi yang sudah ada untuk 

memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. Siswa dengan penalaran rendah 

tidak dapat menentukan syarat cukup dan syarat perlu dalam memahami 

masalah, tidak dapat menentukan keterkaitan syarat cukup dan syarat perlu 

dalam tahap perencanaan masalah, tidak dapat menyelesaikan masalah dengan 

langkah yang benar dan tepat serta tidak dapat menggunakan informasi yang 

sudah ada untuk memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. 

Penelitian sebelumnya memberikan gambaran pemecahan masalah 

matematika berdasarkan tahapan Polya ditinjau dari tingkat kemampuan 

matematika, tipe kepribadian, serta kemampuan penalaran siswa, sedangkan 

variabel tinjauan pada penelitian ini  mengacu pada kategori nilai ulangan 

matematika siswa. Selain itu penelitian sebelumnya  mendeskripsikan 

pemecahan masalah siswa SMP pada materi pecahan dan sistem persamaan 

linear dua variabel, siswa SMA pada materi trigonometri, sistem persamaan 
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linear dua variabel dan turunan, mahasiswa pada mata kuliah Kalkulus 1, 

sedangkan penelitian ini akan mendeskripsikan pemecahan masalah berbentuk 

open-ended berdasarkan tahapan Polya yang dilakukan siswa SMP pada materi 

lingkaran. 

 

 

 

 

 


