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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Majalaya Karawang sebanyak 36 siswa. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes uraian pada materi bilangan bulat untuk mengetahui
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rata-rata
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa belum terpenuhi, bahkan tergolong rendah yaitu sebesar
40,83. Hal tersebut diperoleh dari 36 siswa yang mengerjakan tes, hanya 8 orang siswa yang termasuk
kedalam kategori tinggi dengan persentase sebesar 22,22%, kemudian 10 orang siswa pada kategori sedang
dengan persentase sebesar 50%, dan 6 orang siswa termasuk kedalam kategori rendah dengan persentase
sebesar 27,78%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih
tergolong rendah.
Kata-kata kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah, Bilangan Bulat, Kemampuan Matematis

PENDAHULUAN
Matematika merupakan pelajaran yang

pemecahan masalah penting untuk dimiliki oleh
siswa. Ketika siswa dihadapkan pada sebuah

memiliki peran penting dalam pendidikan. Hal

permasalah

tersebut menjadikan matematika sebagai mata

menyelesaikan permasalahan tersebut dengan

pelajaran wajib disetiap sekolah formal di

baik

Indonesia, mulai dari jenjang pendidikan dasar

permasalahan matematika.

sesuai

matematis,

dengan

siswa

kaidah

akan

dapat

pemecahan

hingga perguruan tinggi. Matematika dapat
membantu siswa dalam membentuk pola pikir,
menghadapi serta memecahkan permasalahan
yang dihadapi terutama permasalahan dalam
kehidupan sehari-hari. Menurut Russeffendi
(Yuwono et al., 2018) tidak hanya diterapkan
dalam pelajaran matematika saja, pemecahan
masalah diterapkan juga dalam pelajaran lain
dan dapat digunakan untuk menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi pada kehidupan
sehari-hari sehingga kemampuan kemampuan

Adapun tolak ukur dalam pembelajaran
matematika menurut National Council of
Teachers of Mathematics (NCTM) (Dewi et al.,
2015) yaitu 1) kemampuan siswa dalam
menyampaikan ide atau gagasan (komunikasi);
2) kemampuan siswa dalam memecahkan
masalah; 3) kemampuan penalaran matematis
siswa; 4) kemampuan representasi matematis;
5) kemampuan siswa dalam mengaitkan ide
matematika,

membuat

model

serta
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mengevaluasi struktur matematika (koneksi).

strategi

Berdasarkan

bahwa

Mendiagnosa hasil ; 5) Mengimplementasikan

kemampuan siswa dalam memecahkan sebuah

pemahaman dalam kehidupan nyata sehingga

permasalahan dalam matematika menajdi dasar

pembelajaran matematika menjadi bermakna.

yang harus dimiliki oleh setiap siswa, dimana

Sejalan dengan itu, adapun 4 tahapan dalam

kemampuan pemecahan masalah matematika

pemecahan masalah menurut langkah Polya

menjadi sebuah tolak ukur dalam pembelajaran

(Astutiani et al., 2019) yaitu 1) Tahap

matematika agar tercapai sesuai dengan tujuan.

memahami masalah; 2) Tahap merencanakan

hal

tersebut

berarti

penyelesaian

penyelesaian
Menurut Polya (Ansori & Herdiman,
2019) kemampuan pemecahan masalah adalah

permasalahan;

permasalahan;

3)

4)

Tahap

melaksanakan rencana penyelesaian masalah; 4)
Tahap memeriksa kembali .

suatu proses yang ditempuh oleh seseorang
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya

Kemampuan

pemecahan

masalah

sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah

merupakan kemampuan yang harus dimilik oleh

baginya. Proses dalam memecahkan atau

setiap siswa untuk menyelesaikan soal-soal

menyelesaikan suatu permasalahan dengan

berbasis masalah, namun kenyataan dilapangan

menggunakan berbagai strategi atau prosedur

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

untuk

yang

oleh Gabriella & Imami (2021) menunjukkan

diharapkan merupakan pemecahan masalah

bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa

(Anggraeni & Herdiman, 2018). Kemampuan

dalam menyelesaikan soal cerita pada siswa

pemecahan masalah merupakan kemampuan

kelas X IPA di SMA PGRI 2 Kota Bekasi

menyelesaikan

yang

masih tergolong rendah. Sejalan dengan hasil

masalah

penelitian Rosmawati et al., (2018) yang

kehidupan nyata yang dihadapi oleh siswa,

menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas

dalam pembelajarannya pemecahan masalah

VII dalam memecahkan masalah matematis

lebih menekankan pada proses dan strategi,

pada materi bangun datar dan segiempat

sehingga keterampilan proses dan strategi

terbilang masih rendah.

mendapatkan

biasanya

dalam

penyelesaian

masalah

berhubungan

memecahkan

non-rutin
dengan

suatu

permasalahan
Berdasrkan latar belakang masalah,

tersebut menjadi pokok yang wajib dimiliki

penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan

siswa dalam belajar matematika.

analisis
Menurut
Herdiman,

Sumarmo

2018)

(Anggraeni

indikator

&

kemampuan

lebih

dalam

terkait

kemampuan

pemecahan masalah yang terjadi pada siswa
SMP khususnya pada materi bilangan bulat.

pemecahan masalah yaitu 1) menetapkan unsur
diketahui, ditanyakan, serta kecukupan unsur
yang

dibutuhkan

dalam

penyelesaian

permasalahan yang diberikan; 2) Menerapkan
model

matematika

yang

sesuai;

3)

Merumuskan, merencanakan dan menerapkan

METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
ialah

dengan

menggunakan

pendekatan

kualitatif dengan metode deskriptif (Sugiyono,
2016). Subjek dalam penelitian ini adalah 36
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Jumlah

Min

Mak

Siswa
0

36

70

Rata-

Standar

Rata

Deviasi

40,83

17,22

Berdasarkan pada tabel 1 terlihat bahwa hasil

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Majalaya

data

Karawang. Instrumen yang digunakan dalam

Matematis siswa yang telah diuji melalui

penelitian

tes

instrumen tes, siswa belum mencapai Kriteria

berbentuk soal uraian yang diadopsi dari

Ketuntasan Minimum (KKM) sekolah tersebut

(Rismawati, 2019), dimana instrumen tersebut

yaitu sebesar 78. Terdapat nilai maksimal yang

telah

indeks

telah dicapai siswa yaitu dengan nilai 70 tetapi

kesukaran serta daya pembedanya. Teknik

belum mecapai KKM sekolah tersebut dan nilai

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu

rata-rata yang belum mecapai nilai KKM

dengan memberikan instrumen tes kemampuan

sebesar 40,83. Dari hasil diatas diperoleh bahwa

pemecahan masalah sebanyak 1 butir soal pada

kemampuan pemecahan masalah matematis

materi bilangan bulat. Selanjutnya, data diolah

siswa tergolong rendah yang artinya kelas

dan diberikan skor penilaian. Kemudian nilai

tersebut belum mampu untuk menyelesaikan

rata-rata dan standar deviasi digunakan untuk

persoalan kemampuan pemecahan masalah

menentukan

dan

matematis siswa pada materi bilangan bulat.

rendah. Kategorisasi tersebut berdasarkan pada

Selanjutnya untuk menentukan kategori tinggi,

kategorisasi menurut arikunto (Fadhillah &

sedang, dan rendah kemampuan pemecahan

Aini, 2019).

masalah matematis siswa pada kelas ini sebagai

ini

diuji

merupakan

validitas,

kategori

instrumen

reliabilitas,

tinggi,

sedang,

kemampuan

Pemecahan

Masalah

objek penelitian menggunakan cara yang
Adapun

indikator

yang

digunakan

untuk

mengukur kemampuan pemecahan masalah
matematis siswa pada penelitian ini merupakan
insikator menurut tahapan polya (Parulian et al.,

dikemukakan oleh Arikunto (Fadhillah & Aini,
2019) nilai rata-rata dan standar deviasi dari
data penelitian dapat menentukan kategori
tinggi , sedang, dan rendah.

2019) yaitu 1) Tahap memahami masalah; 2)
Tahap merencanakan penyelesaian; 3) Tahap

Tabel 2 Kategori Pengelompokan Siswa

melaksanakan rencana; 4) Tahap memeriksa

Interval

Kategori

Jumlah siswa

Persentase

Nilai > 58,05

Tinggi

8

22,22%

58,05 ≤ nilai ≤ 23,61

Sedang

18

50%

Nilai < 23,61

Rendah

10

27,78%

kembali.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang didapatkan berupa data
hasil penskoran terkait kemampuan pemecahan
masalah matematis dan hasil analisis jawaban
yang kemudian dideskripsikan sesuai dengan
indikator.

Berikut

merupakan

data

yang

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan:

Berdasarkan tabel 2 terdapat hasil nilai
dari 36 siswa terhadap kemampuan pemecahan
masalah

matematis

dipersentasekan.

siswa

Terdapat

yang
8

orang

telah
yang

termasuk pada kategori tinggi dengan interval
Tabel 1 Analisis Hasil Data Kemampuan

nilai lebih besar dari 58,05 memiliki nilai

Pemecahan Masalah Matematis Siswa

persentase sebesar 22,22%, terdapat 18 orang
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siswa yang termasuk kategori sedang dengan

Pada

nilai interval antara 58,05 dan 23,61 memiliki

penyelesaian,

persentase sebesar 50%, dan terdapat 10 orang

rencana penyelesaian yang akan digunakan

siswa yang termasuk kategori rendah dengan

untuk menyelesaikan masalah. Kemudian untuk

nilai interval kurang dari 23,61 memiliki

indikator melaksanakan rencana penyelesaian,

persentase sebesar 27,78%. Kategorisasi diatas

ST sudah mampu untuk dapat menyelesaikan

telah

kemampuan

rencana penyelesaian yaitu 300 + (-15) + 0 =

pemecahan masalah matematis siswa pada kelas

285. Walaupun siswa tidak menuliskan secara

VII E rendah karena nilai tersebut belum

rinci untuk mendapatkan hasil 285 tersebut,

mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM).

namun hal ini sudah mempresentasikan bahwa

Kategorisasi tersebut hanya berlaku pada kelas

siswa dapat menyelesaikan rencana dengan

membuktikan

bahwa

indikator

merencanakan

ST sudah mampu menuliskan

tepat.
Pada indikator memeriksa kembali, ST
tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap
jawaban yang sudah diberikan dan tidak
menuliskan kesimpulan dari hasil jawaban nya.
Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa kurang
mampu dalam indikator memeriksa kembali
jawaban. Dalam menyelesaikan masalah siswa
ini sebagai subjek penelitian ini. Selanjutnya,

tidak terbiasa dalam menggunakan tahapan

berikut ini merupakan gambar jawaban siswa

Polya terutama pada tahap memeriksa kembali

dalam menjawab instrumen tes kemampuan

jawaban dan tidak terbiasa dalam menuliskan

pemecahan masalah matematis pada materi

kesimpulan

bilangan bulat

Berdasarkan hasil analisi tersebut, ST berada

Gambar 1. Jawaban Siswa Kemampuan Tinggi
(ST)
Pada gambar 1, terlihat hasil jawaban ST
yang menunjukkan bahwa siswa sudah mampu
memahami
menyebutkan

masalah
apa

dimana
yang

siswa
diketahui

pada

(Wati

kategori

&

tinggi

Murtiyasa,

dalam

2016).

kemampuan

pemecahan masalah matematis.
Gambar 2. Jawaban Siswa Kemampuan Sedang
(SS)

dapat

Pada gambar 2, terlihat hasil jawaban SS

dan

yang menunjukkan bahwa siswa mampu dalam

ditanyakan dari masalah yang diberikan yaitu

memahami

dengan menuliskan yang diketahui soal yang

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan

dijawab reno = 90, soal benar = 75, soal salah

dengan

masalah

tepat.

dengan

Kemudian

tepat.

pada

Siswa

indikator

salah = 15, dan soal yang tidak dijawab = 90
serta menuliskan apa yang ditanyakan dalam
soal yaitu nilai yang diperoleh reno.
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merencanakan penyelesaian, SS kurang mampu

diberikan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa

dalam

penyelesaian

dalam memecahkan permasalahan matematika

masalah, dimana siswa tidak membuat rencana

jika ditinjau dari indikator memahami masalah

penyelesaian

menuliskan

masih terlihat rendah. Rendahnya kemampuan

penyelesaian masalah. selajan dengan yang

berpikir siswa dalam menangkap informasi

diungkapkan oleh (Komarudin, 2016) bahwa

penting kemudian menungkapkannya kedalam

siswa tidak terbiasa dalam menyusun rencana

strategi

penyelesaian akan tetapi langsung mengerjakan

menyebabkan kesalahan sisw dalam memahami

soal yang diberikan.

masalah (Wati & Murtiyasa, 2016).

menuliskan

rencana

dan

langsung

Selanjutnya, SS kurang mampu dalam

untuk

Pada

pemecahan

indikator

masalah

merencanakan

indikator melaksanakan rencana penyelesaian.

penyelesaian,

siswa

Hal tersebut terlihat dalam jawaban siswa,

permasalahan

yang

dimana siswa menuliskan 75 – 15 = 60, seharu

menyebabkan siswa tidak dapat membuat

nya siswa menuliskan 300 + (-15) + 0 = 300 –

rencana

15 – 0 dan hasilnya 285. Sehingga siswa SS

indikator melaksanakan rencana penyelesaian,

salah dalam menyelesaikan masalah. Dan untuk

siswa SR tidak mampu untuk menyelesaiakan

indikator

tidak

permasalahan karena siswa tidak mempunyai

melakukan pemeriksaan kembali jawaban dan

strategi untuk menyelesaikannya. Sehingga jika

tidak membuat kesimpulan pada jawaban.

dilihat dari indikator melaksanakan rencana

Berdasarkan hasil analisis tersebut, SS berada

penyelesaian

pada

Berdasarkan hasil analisis pada SR terhadap

memeriksa

kategori

kembali,

sedang

SS

dalam kemampuan

pemecahan masalah matematis.

ketiga

tidak

diberikan

penyelesaian.

SR

indikator

memahami
yang

Kemudian

masih

terlihat

kemampuan

untuk

rendah.

pemecahan

masalah matematis belum tercukupi, sehingga
SR termasuk kedalam kategori rendah.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan

di

SMP

Negeri

2

Majalaya

Karawang, diperoleh hasil bahwa kemampuan
Gambar 3. Jawaban Siswa Kemampuan Rendah
(SR)
Pada gambar 3, telihat hasil jawaban SR
dimana menunjukkan bahwa dalam menjawab
soal siswa kurang mampu dalam memahmi
masalah. Dalam mengidentifikasi unsur yang
diketahui
menuliskan

dan

ditanyakan

kembali

siswa

permasalahan

hanya
yang

pemecahan

masalah

matematis

siswa

menunjukkan

belum terpenuhinya

beberap

indikator
diujikan

pemecahan
pada

masalah

siswa.

Hal

yang

telah

tersebut

mempelihatkan bahwa kemampuan pemecahan
masalah matematis siwa di SMP Negeri 2
Majalaya Karawang tergolong dalam kategori
rendah.

64

National

SARAN

Council

of

Teachers

of

Mathematics ) di Sekolah Menengah
Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

kemampuan pemecahan masalah matematis
siswa

rendah

dan

penelitian

yang

telah

dilakukan terbatas, oleh karena itu untuk
peneliti

selanjutnya

menganalisis

diharapkan

faktor-faktor

mempengaruhi

mampu

yang

rendahnya

dapat

kemampuan

pemecahan masalah matematis siswa dalam
pembelajaran

matematika.

sehingga

kemampuan pemecahan masalah matematis
siswa dapat ditingkatkan.
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