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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kecemasan Matematika 

1. Pengertian kecemasan 

Berbagai bentuk definisi tentang kecemasan banyak dikemukakan 

para ahli yang telah dituangkan dalam berbagai referensi serta dalam buku-

buku ilmiah maupun buku populer. Adapun penjabaran dari definisi-definisi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Atkinson dkk menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa kecemasan 

merupakan emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan gejala 

seperti kekhawatiran dan rasa takut. 

b. Freud menjelaskan bahwa kecemasan adalah reaksi terhadap ancaman 

dari rasa sakit maupun dunia luar yang tidak siap ditanggulangi dan 

berfungsi  memperingatkan individu akan adanya bahaya. 

c. Hall dan Lindzey menjelaskan bahwa kecemasan adalah ketegangan 

yang dihasilkan dari ancaman terhadap keamanan, baik yang nyata 

maupun imajinasi biasa.17 

d. Priest berpendapat bahwa kecemasan atau perasaan cemas adalah suatu 

keadaan yang dialami ketika berpikir tentang sesuatu yang tidak 

menyenangkan terjadi. 

                                                           
 17Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputra. Manajemen Emosi: Sebuah Panduan   

Cerdas Bagaimana Mengelola Emosi Positif dalam Hidup Anda. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). 

hal. 49 
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e. Gunarsa mengatakan bahwa kecemasan adalah rasa khawatir dan takut 

yang tidak jelas sebabnya. 18 

f. Drajat mengatakan bahwa kecemasan sebagai manifestasi dari berbagai 

proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi ketika orang sedang 

mengalami tekanan perasaan (frustasi) dan pertentangan batin (konflik).19 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kecemasan  ialah suatu keadaan atau kondisi emosi yang tidak 

menyenangkan, dan merupakan pengalaman yang samar-samar disertai 

dengan perasaan yang tidak berdaya dan tidak menentu.  

2. Bentuk-bentuk kecemasan  

Kecemasan menurut Spilberger  ada dua bentuk yaitu: 

a. Trait anxiety yaitu kecenderungan pada diri seseorang untuk merasa 

terancam oleh sejumlah kondisi yang sebenarnya tidak bahaya. 

Kecemasan dalam kategori ini lebih disebabkan karena kepribadian 

individu tersebut memang mempunyai potensi cemas dibandingkan 

dengan individu lain.  

b. State anxiety yaitu keadaan dan kondisi emosional sementara pada diri 

seseorang yang ditandai dengan perasaan tegang dan khawatir yang 

dirasakan dengan sadar serta bersifat subjektif dan meningginya aktivitas 

sistem syaraf otonom, sebagai suatu keadaan yang berhubungan dengan 

situasi-situasi lingkungan khusus. 

 

                                                           
 18 Gunarsa, SD dan Gunarsa YSD, Psikologi Keperawatan Edisi I. (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 1986). hal.27 
19 Zakiya Drajat, Kesehatan Mental, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990). hal. 27 
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Sedangkan Freud membedakan kecemasan menjadi 3 macam, yaitu: 

1) Kecemasan realistis adalah rasa takut terhadap ancaman atau bahaya- 

bahaya yang nyata ada di lingkungan maupun di dunia luar.  

2) Kecemasan neurotik adalah rasa takut, jangan-jangan, insting-insting 

akan lepas dari kendali dan menyebabkan dia berbuat sesuatu yang dapat 

membuatnya dihukum. Kecemasan neurotik bukanlah ketakutan terhadap 

insting-insting itu sendiri, melainkan ketakutan terhadap hukuman yang 

akan menimpanya jika suatu insting dilepaskan. Kecemasan neurotik 

berkembang berdasarkan pengalaman yang diperoleh pada masa kanak-

kanak terkait dengan hukuman atau ancaman dari orang tua maupun 

orang lain yang mempunyai otoritas jika dia melakukan perbuatan 

impulsif . 

3) Kecemasan moral yaitu rasa takut terhadap suara hati (super ego). Orang-

orang yang memiliki super ego baik cenderung merasa bersalah atau 

malu jika mereka berbuat atau berpikir sesuatu yang bertentangan dengan 

moral. Sama halnya dengan kecemasan neurotik, kecemasan moral juga 

berkembang pada masa kanak-kanak terkait dengan hukuman atau 

ancaman orang tua maupun orang lain yang mempunyai otoritas jika dia 

melakukan perbuatan yang melanggar norma.20 

 

 

                                                           
20 Tim MGBK. Bahan Dasar Untuk Pelayanan Konseling Pada Satuan Pendidikan 

Menengah Jilid I. (Jakarta: PT. Grasindo, 2010). hal. 18 
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1. Gejala- gejala kecemasan 

   Menurut Stuart kecemasan dapat diekspresikan secara langsung 

melalui perubahan fisiologis dan perilaku. 21 

a. Gejala kecemasan fisiologis, diantaranya adalah kardiovaskuler (jantung 

berdebar dan rasa ingin pingsan), pernafasan (sesak nafas, tekanan pada 

dada, dan sensasi tercekik), neuromuskular (insomnia, mondar-mandir, 

dan wajah tegang), gastrointestinal (nafsu makan hilang, mual, dan 

diare), saluran perkemihan (tidak dapat menahan kencing), dan kulit 

(berkeringat, wajah memerah, dan rasa panas dingin pada kulit). 

b. Gejala kecemasan perilaku yang meliputi kognitif dan afektif. Perilaku 

kognitif diantaranya adalah perhatian terganggu, konsentrasi buruk, 

pelupa, salah memberikan penilaian, hambatan berpikir, kehilangan 

objektivitas, bingung, takut, dan mimpi buruk. Perilaku afektif 

diantaranya adalah mudah terganggu, tidak sabar, gelisah, tegang, gugup, 

ngeri, khawatir, rasa bersalah, dan malu. 

Aspek-aspek kecemasan yang dikemukakan dalam tiga reaksi, yaitu 

sebagai berikut: 22 

1. Reaksi emosional, yaitu komponen kecemasan yang berkaitan dengan 

persepsi individu terhadap pengaruh psikologi dari kecemasan, seperti 

perasaan keprihatinan, ketegangan, sedih, mencela diri sendiri atau orang 

lain. 

                                                           
21Gail W Stuart dan Sandra J Sundeen. Buku Saku Keperawatan Jiwa. pen. Achir Yani 

S. Hamid. (Jakarta: EGC, 1998) hal.111 
22 Triantoro Safaria, Manajemen Emosi....,hal. 55-56 
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2. Reaksi kognitif, yaitu ketakutan dan kekhawatiran yang berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir jernih sehingga mengganggu dan 

memecahkan masalah dan mengatasi tuntutan lingkungan sekitarnya. 

3. Reaksi fisiologis, yaitu reaksi yang ditampilkan oleh tubuh terhadap 

sumber ketakutan dan kekhawatiran. Reaksi ini berkaitan dengan sistem 

syaraf yang mengendalikan berbagai otot dan kelenjar tubuh sehingga 

timbul reaksi dalam bentuk jantung berdetak lebih keras, nafas bergerak 

lebih cepat, tekanan darah meningkat. 

Ciri-ciri seseorang yang mengalami kecemasan, yaitu: 23 

a. Secara fisik meliputi gugup, gelisah, anggota tubuh berkeringat, bergetar 

atau gemetar, mulut atau kerongkongan terasa kering, sulit berbicara, 

sulit bernafas, jantung berdebar atau berdetak kencang, merasa lemas, 

pusing, selalu buang air kecil, mati rasa dan adanya perasaan sensitif. 

b. Secara perilaku meliputi tindakan melekat atau ketergantungan, 

menghindar, dan terguncang. 

c. Secara kognitif meliputi khawatir tentang sesuatu, adanya keyakinan, 

ketakutan, sulit memfokuskan pikiran atau berkonsentrasi. 

 Harry berpendapat dalam buku yang berjudul Abnormal Psychology 

bahwa terdapat empat tipe gejala kecemasan, yaitu somatik simptoms, 

emotional symptoms, cognitive simptoms, dan behavioral symptoms.  

1. Somatik, yaitu gejala kecemasan yang berhubungan dengan gerakan 

secara sadar, meliputi: merinding, otot tegang, denyut jantung meningkat, 

                                                           
23 Putu Agus Apriliana. Tingkat Kecemasan Siswa SMK Mengahadapi Ujian Nasional 

Berbasis Komputer Tahun 2018. Jurnal Bimbingan dan Konseling Volume 8 No.1. hal.39 
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bernapas tak teratur, menarik napas, pupil melebar, asam lambung 

meningkat, air liur menurun dan lain sebagainya. 

2. Emosional, yaitu gejala kecemasan yang berhubungan dengan emosi, 

meliputi: rasa takut, rasa diteror, gelisah, dan lekas marah 

3. Kognitif, yaitu gejala kecemasan yang berhubungan dengan faktor 

kognitif, meliputi: antisipasi dari bahaya, konsentrasi terganggu, rasa 

khawatir, suka termenung, kehilangan control, dan berpikir tidak realistik 

4. Tingkah laku, meliputi: melarikan diri, menghindari, membeku, dan lain 

sebagainya.24 

Gejal-gejala dari kecemasan di atas peneliti gunakan sebagai indikator 

untuk mengembangkan instrumen kecemasan matematika. Indikator tersebut 

anatara lain, sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Aspek dan Indikator Kecemasan 

Aspek Indikator 

Fisiologis Mengalami gangguan pada otot ketika 

menghadapi tes matematika seperti: 

a.  Denyut jantung meningkat 

b. Merinding 

c. Asam lambung meningkat 

d. Tangan dingin 

e. Muka menjadi pucat 

Emosioanal 

 

 

Siswa merasa takut atau diteror 

Siswa mengalami kegelisahan yang 

berlebihan 

                                                           
 24 Satriyani. Pengaruh Kecemasan Matematika (Mathematics Anxiety) Gender Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah. (Jakarta:Tidak diterbitkan).hal.19 
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Aspek                        Indikator 

Emosioanal Siswa mengalami emosi yang tidak 

stabil 

Kognitif Tidak dapat berkonsentrasi 

Merasa khawatir 

Suka termenung 

Tidak dapat berfikir secara realistis 

Tingkah laku Menghindari 

Sulit mengungkapkan pendapat 

4. Pengertian kecemasan matematika 

 Beberapa pengertian kecemasan matematika menurut para ahli adalah 

sebagai berikut: 

a. Ashcraft mengatakan kecemasan matematika adalah sebuah perasaan 

tegang, cemas atau ketakutan yang mengganggu kinerja matematika.25 

b. Furner dan Duffy menyatakan bahwa kecemasan matematika 

berhubungan dengan bidang afektif dan kognitif. Bidang afektif terkait 

pada kondisi emosi yang berhubungan dengan rasa takut dan khawatir 

terhadap masa depan, dan bidang kognitif berhubungan pada 

ketidakmampuan dalam melakukan tugas matematika tertentu. 

c. Bursal dan paznokas mengatakan bahwa kecemasan matematika 

merupakan keadaan tidak berdaya dan panik ketika diminta untuk 

mengerjakan tugas matematis. 

d. Furner dan Berman menggambarkan kecemasan matematika sebagai 

sindrom “saya tidak bisa”, kecemasan matematika dapat disebabkan dari 

                                                           
25 Mark H. Ashcraft, Math Anxiety: Personal, Educational, and Cognitive 

Consequences, Artikel Ilmiah, Vol. 11, No.5, Departement of psychology, Ohio, 2002. hal.1 
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pengalaman matematika yang memalukan atau karena ketidakmampuan 

dalam menerapkan pemahaman dan penggunaan konsep matematis.26 

Dari beberapa pengertian dari para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kecemasan matematika adalah perasaan cemas yang dialami oleh 

beberapa individu ketika menghadapi persoalan matematis.  

5. Faktor-faktor penyebab  kecemasan matematika 

 Hadfield dan McNeil mengklarifikasikan faktor-faktor penyebab dari 

kecemasan matematika, antara lain faktor lingkungan, mental dan individu. 

Kemudian Lazarus, Averill, dan Fitzgerald menjelaskan faktor-faktor 

penyebab kecemasan matematika, yaitu sebagai berikut: 

a. Faktor lingkungan, meliputi pengalaman dalam kelas matematika dan 

kepribadian dari guru matematika 

b. Faktor mental, berhubungan dengan kemampuan abstraksi dan logika 

tingkat tinggi dalam konten matematika 

c. Faktor individu, meliputi self-esteem, kondisi fisik yang baik, sikap 

terhadap matematika, kepercayaan diri, gaya belajar, dan pengalaman 

sebelumnya yang berhubungan dengan matematika. 

Trujillo dan Hadfield menyatakan bahwa penyebab kecemasan 

matematika dapat digolongkan ke dalam tiga kategori yautu sebagai berikut: 

1) Faktor kepribadian (psikologis atau emosional) 

Misalnya perasaan takut siswa akan kemampuan yang dimilikinya (self-

efficacy belief), kepercayaan diri yang rendah yang menyebabkan 

                                                           
26Risma Nurul Auliya. Kecemasan Matematika dan Pemahaman Matematis. Jurnal 

Formatif Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Matematika, dan IPA Universitas 

Indraprasta PGRI Vol. 6, No. 1, Desember 2016. hal. 16 
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rendahnya nilai harapan siswa (expectancy value), motivasi diri siswa 

yang rendah dan sejarah emosional seperti pengalaman tidak 

menyenangkan di masa lalu yang berhubungan dengan matematika 

menimbulkan trauma. 

2) Faktor lingkungan atau sosial 

Misalnya kondisi saat proses belajar mengajar matematika di kelas yang 

tegang diakibatkan oleh cara mengajar, model dan metode mengajar guru 

matematika. Rasa takut dan cemas terhadap matematika dan kurangnya 

pemahaman yang dirasakan para guru matematika dapat terwariskan 

kepada para siswanya. Faktor lain yaitu keluarga terutama orang tua 

siswa yang terkadang memaksakan anak-anaknya untuk pandai dalam 

matematika karena matematika dipandang sebagai sebuah ilmu yang 

memiliki nilai prestise. 

3) Faktor intelektual 

Faktor intelektual terdiri atas pengaruh yang bersifat kognitif, yaitu lebih 

mengarah pada bakat dan tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa. 27 

6. Tingkat kecemasan matematika 

 Tingkat kecemasan dalam matematika setiap siswa berbeda-beda. 

Freedman mengelompokkan tingkat kecemasan matematika ke dalam empat 

tingkatan, yaitu siswa yang berkecemasan matematika, siswa yang takut 

terhadap matematika, siswa yang mungkin berkecemasan, dan siswa yang 

                                                           
27 Ika Wahyu Anita, Pengaruh Kecemasan Matematika (Mathematics Anxiety) Terhadap 

Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP, Jurnal Ilmiah Program Studi Matematika STKIP 

Siliwangi Bandung, Vol 3, No.1, Februari 2014. hal. 127-128 
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menyukai matematika.28 Sedangkan Muhammad Irfan mengelompokkan 

tingkat kecemasan matematika ke dalam satu tingkatan, yaitu kecemasan 

kecemasan tinggi.29 

 Berbeda dengan pengelompokan tingkat kecemasan menurut Zakaria 

dan Nurdin serta Muhamad Irfan di atas, dalam penelitian ini kecemasan 

matematika dikelompokan ke dalam tiga tingkatan yaitu kecemasan 

matematika rendah, kecemasan matematika sedang dan kecemasan 

matematika tinggi. 

7. Cara mengurangi kecemasan matematika 

Freeman memberikan sepuluh kiat mengurangi kecemasan 

matematika bila terjadi pada peserta didik, yaitu: 

a. Mengatasi kesan diri negatif terhadap matematika 

b. Mengajukan pertanyaan, artinya seorang peserta didik harus 

membiasakan diri untuk mengajukan pertanyaan bila mengalami 

kesulitan 

c. Mengingat bahwa matematika adalah pengetahuan yang asing (baru), 

oleh karena itu peserta didik harus berani mencoba memahami 

matematika 

d. Jangan semata-mata mengandalkan memori sendiri dalam belajar  

                                                           
28Effandy Zakaria dan Norazah M. Nurdin. The Effects of Mathematics Anxiaty on 

Matriculation Students Related to Motivation and Achievement. Eurasia Journal of Mathematics, 

Science & Tecnology Education. 2008, 4(1). hal.28 
29Muhammdad Irfan. Analisis Kesalahan Siswa dalam Pemecahan Masalah 

Berdasarkan Kecemasan Belajar Matematika. Kreano Jurnal kreatif-inovatif vol.8, Desember 

2017. hal. 143 



26 

 

e. Membaca buku teks matematika dengan baik, artinya bila seseorang 

peserta didik menemui masalah dalam belajar matematika maka 

disarankan untuk membaca ulang lagi buku teks matematika dan tidak 

terbatas pada satu buku teks saja 

f. Mempelajari matematika dengan menggunakan cara belajar sendiri 

g. Mencari bantuan bila menemukan materi yang tidak dipahami 

h. Menciptakan keadaan rileks dan rasa senang ketika belajar matematika 

i. Mengatakan “ saya cinta matematika” 

j. Mengembangkan rasa tanggung jawab bila mendapat  kesuksesan 

dan kegagalan 

Ada cara lain untuk mengurangi kecemasan matematika terletak pada 

kemampuan seorang guru dalam memahami siswa dan terus mencoba dalam 

membawa pelajaran matematika ke arah yang lebih baik dan mudah diterima 

serta disenangi oleh siswa.30 

Woodard juga menyarankan beberapa teknik yang dapat  digunakan 

untuk mengurangi kecemasan matematika, antara lain: 

1. Menciptakan lingkungan pembelajaran matematika dimana peserta didik 

merasa terancam, tetapi merasa tennag dan santai 

2. Menggunakan kelompok kooperatif dapat mmbantu peserta didik untuk 

memahami masalah, karena mereka merasa bahwa teman mereka yang 

lainnya pun mempunyai masalah yang sama 

                                                           
30 Paulus Roy Saputra. Kecemasan Matematika dan Cara Menguranginya (Mathematic 

Anxiety and How To Reduce IT). Jurnal Phytagoras vol. 3, Oktober 2014. hal. 83 



27 

 

3. Mengajar dengan pelan, dapat membantu peserta didik memahami 

dengan lebih baik mengenai materi yang diajarkan 

4. Memberikan pembelajaran tambahan sehingga tidak ada peserta didik 

yang tertinggal secara akademis. 

 

B. Kecerdasan Logis Matematis 

1. Pengertian kecerdasan logis matematis 

 Salah satu kecerdasan manusia menurut Gardner adalah kecerdasan 

logis matematis.31 Kecerdasan ini memuat kemampuan seseorang dalam 

berpikir secara induktif dan deduktif, berpikir manurut aturan logika, 

memahami dan menganalisis pola angka-angka, serta memecahkan masalah 

dengan menggunakan kemampuan berpikir.32 

Kecerdasan logis matematis merupakan kecakapan untuk menghitung, 

mengkuantitatif, merumuskan proporsisi dan hipotesis, serta memecahkan 

perhitungan-perhitungan matematis kompleks.33 Amstrong berpendapat 

bahwa kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan dalam hal angka dan 

logika. Kecerdasan ini melibatkan ketrampilan mengolah angka dan atau 

kemahiran menggunakan logika atau akal sehat.34 

Siswa dengan kecerdasan matematik tinggi cenderung menyenangi 

kegiatan menganalisis dan mempelajari sebab akibat-akibat terjadinya

                                                           
 31 Hamzah B. Uno dan Masri Kudrat Umar. Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran 

Sebuah Konsep Pembelajaran Berbasis Kecerdasan. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2010) . hal. 100 

  32Ibid.,hal. 11 

          33Nana Syaodih Sukmadinata. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2009). hal. 96 
34Yuliani Nurani Sujiono dan Bambang Sujiono. Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan 

Jamak. (Jakarta: PT. Indeks, 2010). hal. 58 
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sesuatu. Ia menyenangi berpikir secara konseptual, misalnya menyusun 

hipotesis, mengadakan kategorisasi dan klasifikasi terhadap apa yang 

dihadapinya. Siswa semacam ini cenderung menyukai aktivitas berhitung dan 

memiliki kecepatan tinggi dalam menyelesaikan problem matematika. 

Apabila kurang memahami, dia akan cenderung berusaha untuk bertanya dan 

mencari jawaban atas hal yang kurang dipahami.35 

Berdasarkan pengertian kecerdasan logis matematis di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan logis matematis adalah suatu kecerdasan yang 

melibatkan ketrampilan mengolah angka dengan baik dan atau kemahiran 

menggunakan penalaran atau logika dengan benar.  

2. Ciri-ciri kecerdasan logis matematis 

Kecerdasan logis matematis memiliki beberapa ciri, antara lain: 

a. Suka mencari penyelesaian suatu masalah 

b. Mampu memikirkan dan menyusun solusi dengan urutan logis 

c. Menunjukkan minat yang besar terhadap analogi dan silogisme 

d. Menyukai aktivitas yang melibatkan angka, urutan, pengukuran, dan 

perkiraan 

e. Dapat mengerti pola hubungan 

f. Mampu melakukan proses berpikir deduktifdan induktif.36 

3. Sifat-sifat kecerdasan logis matematis 

Gardner menjelaskan bahwa kecerdasan mencakup tiga bidang yang 

saling berhubungan, yaitu matematika, sains, dan logika. Untuk 

                                                           
35Fathani. Mathematical Intelligence..., hal 105 
36Moch Masykur dan Abdul Halim Fathani. Mathematical Intelligence Cara Cerdas 

Melatih Otak dan Menanggulangi Kesulitan Belajar. (Jogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2008). hal. 157 
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mengembangkan kecerdasan logis matematis, berikut beberapa hal yang perlu 

diketahui: 

a. Seseorang harus mengetahui apa yang menjadi tujuan dan fungsi 

keberadaannya terhadap lingkungannya 

b. Mengenal konsep yang bersifat kuantitas, waktu dan hubungan sebab 

akibatnya 

c. Menggunakan simbol abstrak untuk menunjukkan secara nyata, baik 

objek abstrak maupun konkret 

d. Menunjukkan ketrampilan pemecahan masalah secara logis 

e. Memahami pola dan hubungan 

f. Mengajukan dan menguji hipotesis  

g. Menggunakan bermacam-macam ketrampilan matematis 

h. Menyukai operasi yang kompleks 

i. Berpikir secara matematis 

j. Menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah matematis 

k. Mengungkapkan ketertarikan dalam karier 

l. Menciptakan model baru atau memahami wawasan baru dalam sains atau 

matematis. 37 

4. Komponen Kecerdasan Logis Matematis 

Menurut Linda dan Bruce Campbell, penulis buku Teaching and 

Learning Through Multiple Intelligences, intelegensi logika matematika 

biasanya dikaitkan dengan otak yang melibatkan beberapa komponen, yaitu 

                                                           
37Kuadrat, Mengelola Kecerdasan....., hal. 102 
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perhitungan secara matematis, berpikir logis, pemecahan masalah, 

pertimbangan induktif (penjabaran ilmiah dari umum ke khusus), 

pertimbangan deduktif (penjabaran ilmiah secara khusus ke umum), dan 

ketajaman pola-pola serta hubungan-hubungan.38 Adapun penjelasan dari 

masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Perhitungan secara matematis 

Perhitungan secara matematis adalah kemampuan dalam melakukan 

perhitungan dasar bisa dalam hitungan biasa, logaritma, akar kuadrat, dan 

lain sebagainya. Operasi perhitungan terdiri atas pertambahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ketrampilan operasi bilangan 

atau berhitung sangat diperlukan dalam perhitungan secara matematis 

ini.39 

b. Berfikir logis 

Berfikir logis yaitu menyangkut kemampuan menjelaskan secara logika, 

sebab-akibatnya serta sistematis.40 Anak mampu membuat penalaran 

logis terhadap satu atau serangkaian persamaan angka-angka yang ada. 

Dalam berfikir logis tidak hanya diperlukan kertampilan dalam operasi 

hitung, tetapi juga pengetahuan dasar matematika sangat dibutuhkan dan 

demikian penting. Anak harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap 

konsep-konsep matematika. 

                                                           
38Moch Masykur dan Abdul Halim Fathani. Mathematical Intelligence Cara Cerdas 

Melatih Otak dan Menanggulangi Kesulitan Belajar. (Jogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2008). hal. 153 

   39  Dwi Sunar Prasetyono, 100% Jitu Jawab Tes Gambar dan Angka dalam Psikotes, 

(Jakarta selatan: Saufa, 2014) hal. 165-166 

    40 M. Hariwijaya dan Sutan Surya, Adventure in Math: Tes IQ Matematika, (Jakarta 

Selatan: PT. Suka Buku, 2012). hal. 20  
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c. Pemecahan masalah 

Pemecahan masalah adalah kemampuan mencerna sebuah cerita 

kemudian meluruskannya ke dalam persamaan matematika. Kemampuan 

berfikir abstrak menjadi dasar utama dalam memecahkan persoalan-

persoalan matematika dalam bentuk cerita. 

d. Pertimbangan induktif dan pertimbangan deduktif 

Pertimbangan induktif adalah kemampuan berfikir untuk menarik suatu 

kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum 

(general) berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui 

benar. Dan pertimbangan deduktif adalah kemampuan berfikir yang 

menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya 

dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.41 

e. Ketajaman pola-pola serta hubungan-hubungan 

Ketajaman pola-pola serta hubungan-hubungan adalah kemampuan 

menganalisa deret urutan paling logis dan konsisten dari angka-angka 

atau huruf-huruf yang saling berhubungan. Dalam hal ini dituntut 

kejelian dalam mengamati dan menganalisis pola-pola perubahan 

sehingga angka-angka atau huruf-huruf tersebut menjadi deret yang utuh. 

 Komponen-komponen dari kecerdasan logis matematis di atas 

peneliti gunakan sebagai indikator untuk mengembangkan instrumen 

kecerdasan logis matematis. Indikator tersebut antara lain adalah perhitungan 

                                                           
 41  Ulul Azmi, Profil Kemampuan Penalaran Matematika dalam Menyelesaikan Masalah 

Matematika Ditinjau dari Kemampuan Matematika pada Materi persamaan Garis Lurus Kelas 

VIII SMP YPM 4 Bohar Sidoarjo, Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013) hal. 12-14 
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secara matematis, pemecahan masalah, pertimbangan induktif dan 

pertimbangan deduktif, dan ketajaman pola-pola serta hubungan-hubungan.42 

5. Mengembangkan kecerdasan logis matematis 

 Kecerdasan logis matematis dapat dikembangkan dalam 

pembelajaran. Paling tidak ada 11 hal yang dapat diciptakan dalam 

pembelajaran, yakni sebagai berikut:43 

a. Menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari. Masalah yang dihadapi 

setiap hari dapat diceritakan, untuk selanjutnya dipecahkan dengan 

bantuan berpikir matematis. 

b. Menerjemahkan masalah ke dalam model matematika. Masalah yang 

diceritakan biasanya ditulis intinya terlebih dahulu lalu dibuat dalam 

model matematika untul selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus 

matematika. 

c. Menciptakan ketepatan waktu untuk memecahkan masalah. Dalam  hal 

menyelesaikan masalah tersebut salah ditransformasikan ke dalam rumus 

matematika, selanjutnya diselesaikan dengan mengatur waktu 

penyelesaiannya. Hal ini dimaksudkan agar proses penyelesaian 

matematis dapat diketahui keefisian dan keefektifannya. Beberapa hasil 

penelitian menunujukkan bahwa makin mudah masalah dalam soal 

matematika, makin cepat penyelesaiaanya atau makin efektif hasilnya. 

                                                           
42 Anissatuz Zahro’. Pengaruh Kecerdasan Logi- Matematis terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas VIII MTs Aswaja Tunggangri Tahun Pelajaran 2014/2015. 

(Tulungagung: Diktat idak diterbitkan, , 2015) hal. 15-17 
43Kuadrat, Mengelola Kecerdasan..., hal. 114-116 
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d. Merencanakan dan melakukan suatu eksperiman. Untuk lebih 

meyakinkan cepat, mudah, lambat, dan sukarnya penyelesaian masalah 

secara matematik, sebaiknya dilakukan penelitian secara sungguh-

sungguh dengan menerapkan langkah-langkah kerja atau metode ilmiah. 

e. Membuat suatu teknik. Penyelesaian masalah secara matematis 

diperlukan penerapan atau penemuan teknik kerja yang lebih efisien. 

Bentuk teknik yang ditawarkan merupakan teknik yang mudah 

diterapkan dalam penelitian yang digunakan mencari pembenaran 

pemecahan masalah tersebut. 

f. Membuat diagram Venn untuk penyelesaiannya. Diagram Venn 

merupakan salah satu jalan mempolakan masalah untuk memudahkan 

membangun pengertian sehingga mudah dipecahkan. 

g. Membuat silogisme untuk mendemonstrasikan hasil. Pernyataan 

silogisme yang merupakan pernyataan bersyarat dapat diterapkan dalam 

proses berpikir matematis. Dengan menerapkan silogisme berarti kita 

sedang membuat asumsi yang boleh jadi setelah dilakukan penelitian, 

menjadi hipotesis dan setelah diambil datanya, maka dianalisis menjadi 

pembenaran hipotesis yang dibangun, aatau sebaliknya. 

h. Membuat analogi untuk menjelaskan. Ketika kita menjelaskan sesuatu 

yang mungkin sulit diterima atau dicerna siswa, maka bisa digunakan 

analogi. akan cepat mengalir hingga ke badan. 

i. Menggunakan ketrampilan dalam berpikir. Dalam berpikir, seseorang 

akan sangat baik jika melakukan atau menyelesaikan apa yang 
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dipikirkannya dengan menggunakan ketrampilan berpikir. Ketrampilan 

berpikir tersebut dapat dimulai dari berpikir tingkat rendah hingga 

berpikir tingkat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang 

yang menggunakan ketrampilan berpikir lebih mudah menyelesaikan 

perkerjaan dibandingkan dengan mereka yang kurang menggunakan 

ketrampilan dalam berpikir. 

j. Merancang suatu pola, kode, atau simbol untuk berpikir sesuatu. Dalam 

memperlancar proses berpikir, kecerdasan logis matematis dapat 

menggunakan kode atau simbol terhadap objek yang dipikirkan. Kode 

atau simbol dalam matematika secara umum sudah banyak digunakan 

dalam pelajaran.  

k. Mengategorikan fakta-fakta yang dipelajari. Fakta yang diamati perlu 

dikategorisasikan sesuai sifat dan jenisnya. Kategorisasi ini, di samping 

memudahkan untuk diingat, juga dapat dengan mudah mengenai sifat dan 

jenis fakta tersebut.  

l. Jika Mempunyai waktu luang, ajak anak bermain permainan yang 

menggunakan logika untuk memenangkannya, misalnya catur, teka-teki, 

tebak-tebakan, dan lain-lain.44 

6. Manfaat kecerdasan logis matematis  

Manfaat kecerdasan logis matematis bagi anak adalah sebagai berikut: 

a. Membantu anak meningkatkan logika 

b. Memperkuat ketrampilan berpikir dan mengingat 

                                                           
 44  Smart, Hypnoparenting: Cara Cepat Mencerdaskan Anak Anda, (Yogyakarta: 

Starbooks, 2012). hal 112 
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c. Menemukan cara kerja pola dan hubungan 

d. Mengembangkan ketrampilan memecahkan masalah  

e. Mengembangkan kemampuannya  dalam mengelompokkan 

f. Mengerti akan nilai (harga) suatu angka atau bilangan.45 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan logis 

matematis sangat penting. Dimana kecerdasan ini dapat membantu anak 

dalam proses belajar mengajar. Kecerdasan logis matematis dapat membantu 

anak dalam mengerjakan banyak hal mulai dari matematika, ilmu 

pengetahuan komputer, mengacak kata dan memecahkan berbagai masalah.  

 

C.   Pemecahan Masalah Matematika 

1. Masalah matematika 

Masalah bagi seseorang bersifat pribadi atau individual. Masalah 

dapat diartikan suatu situasi atau pertanyaan yang dihadapi seorang individu 

atau kelompok ketika mereka mempunyai aturan, algoritma atau prosedur 

tertentu atau hukum yang segera dapat digunakan untuk menentukan 

jawabannya. Dengan demikian ciri suatu masalah adalah: (1) individu 

menyadari atau mengenali suatu situasi (pertanyaan-pertanyaan) yang 

dihadapi. Dengan kata lain individu tersebut mempunyai pengetahuan 

prasyarat. (2) individu menyadari bahwa situasi tersebut memerlukan 

tindakan (aksi). (3) Langkah pemecahan suatu masalah tidak harus jelas 

                                                           
45Aqila Smart, Hypnoparenting:Cara ....  hal 111-112 
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ataumudah ditangkap orang lain. Dengan kata lain individu tersebut sudah 

mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah itu meskipun belem jelas. 46 

Hudojo menyatakan bahwa suatu soal merupakan masalah jika 

seseorang tidak mempunyai aturan atau hukum tertentu yang segera dapat 

dipergunakan untuk menemukan jawaban soal tersebut. Masalah matematika 

berbeda dengan soal matematika. Soal matematika yang dapat dikerjakan 

secara langsung dengan aturan atau hukum tertentu tidak dapat disebut 

masalah. Baroody membedakan soal ke dalam 3 bagian, yaitu latihan, 

masalah, dan enigma. Suatu soal disebut latihan jika seseorang sudah 

mengetahui strategi untuk menyelesaikannya dengan menggunakan prosedur 

atau rumus secara langsung. Suatu soal disebut masalah jika seseorang tidak 

sapat mengetahui secara langsung cara yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikannya. 47 

Suatu soal disebut enigma jika seseorang secara langsung 

mengabaikannya atau menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak dapat 

dikerjakan. Karena seseorang tidak punya keinginan untuk menyelesaikan 

atau sudah yakin bahwa tidak dapat diselesaikan, maka enigma tidak 

memerlukan pemikiran dua kali dan langsung ditinggalkan. 48 

Secara umum Meiring menyatakan bahwa masalah matematika harus 

memiliki beberapa syarat yaitu: 

                                                           
46 Tatag Yuli Eko Siswono. Model Pembelajaran Berbasis Pengajuan dan Pemecahan 

Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpiki Kreatif. (Surabaya: Unesa University Press, 

2008).hal. 34 
47Dewi Asmarani dan Ummu Sholihah. Metakognisi Mahasiswa Tadris Matematika 

IAIN Tulungagung Angkatan 2014 Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Berdasarkan 

Langkah-Langkah Polya. (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017). hal. 15 

 48Ibid, hal. 15 
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a. Situasi harus memuat pernyataan awal dan tujuan 

b. Situasi harus memuat ide-ide matematika 

c. Menarik seseorang untuk mencari selesaiannya, dan harus memuat 

penghalang atau rintangan antara yang diketahui dan diinginkan 

Berdasarkan uaraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah 

matematika harus memenuhi syarat, yaitu: 

1) Menantang untuk diselesaikan dan dapat dipahami siswa 

2) Tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin yang telah dikuasai siswa 

3) Melibatkan ide-ide matematika 

2. Pemecahan masalah matematika 

 Pemecahan masalah adalah suatu aktivitas yang penting dalam 

pembelajaran matematika, karena memiliki tujuan dalam belajar untuk 

mencapai pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Hudojo mengatakan bahwa pemecahan masalah adalah proses penerimaan 

masalah sebagai tantangan untuk menyelesaikan masalah tersebut.49 

Sedangkan menurut Yeo pemecahan masalah dalam matematika dapat 

dijelaskan sebagai berpikir dan bekerja dengan matematika.50 

 Pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penggunaan 

langkah-langkah tertentu (heuristik) yang sering disebut sebagai model atau 

langkah-langkah pemecahan masalah. Heuristik merupakan pedoman atau 

langkah-langkah umum yang digunakan dalam memandu penyelesaian 

                                                           
49Herman Hudojo. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika. (Malang: 

UNM, 2005).hal. 125 
50Kai Kow Joseph. Secondary 2 Students Difficulties in Solving Non-Routine Problems. 

Jurnal Ilmiah. Nanyang Technological University . Singapore.hal.3 
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masalah, namun langkah-langkah ini tidak menjamin kesuksesan individu 

dalam memecahkan masalah. 51 

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemecahan masalah matematika merupakan suatu proses penerapan 

pengetahuan dan ketrampilan yang telah dilmiliki untuk menyelesaikan suatu 

soal matematika yang belum diketahui secara langsung cara penyelesaiannya. 

 Untuk memecahkan masalah diperlukan berbagai tahapan pemecahan 

masalah. Krulik & Rudnick mengemukakan lima tahapan pemecahan masalah 

matematika, yaitu: 52 

a. Membaca dan berpikir (read and think) 

b. Mengeksplorasi dan merencanakan (explore and plan) 

c. Menyeleksi suatu strategi  (select a strategy) 

d. Mencari suatu jawaban (find and answer) 

e. Merefleksi dan memperluas (reflect and extend) 

Dewey juga mengemukakan lima langkah pemecahan masalah, yaitu: 

1. Pengenalan (recognition). Merasakan suatu kesulitan, yang terdiri dari:  

a. menyadari hal yang belum diketahui 

b. frustasi pada ketidakjelasan dari situasi 

2. Pendefinisian (definition) Mengklarifikasi karakteristik-karakteristik dari 

situasi, yang terdiri dari:  

a. mengkhususkan apa yang diketahui dan tidak diketahui 

b. menentukan tujuan-tujuan 

                                                           
51Dewi Asmarani. Metakognisi Mahasiswa..., hal. 18 
52Tatag Yuli Eko Siswono. Model Pembelajaran..., hal. 37 
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c.  mengidentifikasi kondisi-kondisi yang standar dan ekstrem 

3. Perumusan (formulation) menyatakan dengan jelas hipotesis-hipotesis 

dan kondisi-kondisi yang terdiri dari: 

a. memperhatikan pola-pola 

b. mengidentifikasi langkah-langkah dalam membuat perencanaan 

c.  memilih atau menemukan algoritma 

4. Mencobakan (test) melaksanakan rencana yang terdiri dari: 

a. menggunakan algoritma yang ada 

b. mengumpulkan data tambahan 

c. melakukan analisis kebutuhan 

d. merumuskan kembali masalah 

e. mencobakan untuk situasi-situasi yang serupa  

f. mendapatkan hasil 

5. Evaluasi (evaluation) yang terdiri dari: 

a. Apakah definisi dari masalah cocok dengan dituasinya? 

b. Apakah hipotesis-hipotesisnya sesuai? 

c. Apakah tepat data yang digunakan? 

d. Apakah tepat analisis yang digunakan? 

e. Apakah analisis sesuai dengan tipe data yang ada? 

f. Apakah hasilnya masuk akal? 

g. Apakah hasilnya dapat diaplikasikan pada soal lain? 

h. Apakah rencana atau algoritma dapat diaplikasikan pada soal lain?53 

                                                           
53 Dewi Asmarani. Metakognisi Mahasiswa..., hal. 19-20 
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Polya mengemukakan empat tahapan yang perlu dilakukan, yaitu:54 

1. Memahami masalah 

Langkah awal ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi yang 

terdapat dalam masalah tersebut, misalnya apa yang diketahui, apa yang 

ditanyakan, bagaimana situasi dari masalah tersebut. 

2. Membuat perencanaan dalam menyelesaikan masalah 

Dalam bagian ini disarankan untuk menemukan hubungan antara variabel 

(hal-hal yang diketahui) dengan data dalam masalah tersebut, kemudian 

merencanakan strategi yang sesuai berdasarkan hubungan tersebut. 

3. Melaksanakan rencana 

Setelah direncanakan, maka pada bagian ini rencana tersebut 

dilaksanakan. 

4. Mengevaluasi hasil yang diperoleh 

Jawaban yang diperoleh dari langkah ke tiga, selanjutnya di uji 

kebenarannya. 

Polya mengemukakan empat tahapan pemecahan masalah, yaitu:55 

a. Memahami Masalah (understand the problems) 

Tahap pertama yang dilakukan oleh siswa adalah memahami soal. 

Mengidentifikasi apa yang diketahui, apa yang dicari dari soal. 

b. Membuat rencanaan (devise a plan)  

                                                           
54 Dewi Asmarani. Metakognisi Mahasiswa..., hal 18-19 
55Zeni Rofiqoh. Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah siswa Kelas X dalam 

Pembelajaran Discovery Learning Berdasarkan Gaya Belajar Siswa. (Semarang : skripsi tidak 

diterbitkan, 2015). hal. 21-22 
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Siswa pelu mengidentifikasi operasi yang terlibat serta strategi yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Dalam tahap 

ini, pemahaman masalah sangat berpengaruh. Pemahaman tersebut 

digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

c. Melaksanakan rencana (carry out the plan) 

Apa yang diterapkan tentunya tergantung pada apa yang direncanakan 

sebelumnya. Dalam tahap ini secara umum siswa perlu mempertahankan 

rencana yang telah ditentukan. Jika rencana tersebut tidak dapat 

terlaksana maka siswa dapat menggunakan cara atau rencana lain. Hasil 

dari tahap ini adalah solusi masalah. 

d. Memeriksa kembali (looking back) 

Aspek-Aspek berikut perlu diperhatikan ketika mengecek kembali 

langkah-langkah yang sebelumnya terlibat dalam penyelesaian masalah, 

yaitu: a) mengecek kembali semua informasi penting yang sudah 

teridentifikasi; b) mengecek semua perhitungan yang terlibat; c) 

mempertimbangkan apakah solusinya logis; d) melihat alternativ 

penyelesaian yang lain; dan e) membaca kembali pertanyaan dan 

bertanya pada diri sendiri apakah semua pertanyaan sudah terjawab 

dengan tepat. 

Berdasarkan langkah atau tahap pemecahan masalah yang dipaparkan 

di atas, dapat dilihat bahwa langkah atau tahap tersebut memiliki kemiripan 

hampir sama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tahap pemecahan 

masalah Polya, yaitu: 1) memahami masalah (understand the problems); 2) 
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membuat rencana (devise a plan); 3) melaksanakan rencana (carry out the 

plan); 4) memeriksa kembali (looking back). Peneliti menggunakan langkah-

langkah Polya dalam pemecahan masalah karena dianggap paling mewakili 

tahap pemecahan masalah serta diharapkan siswa menjadi lebih terampil dan 

cermat dalam menyelesaikan masalah. Penelitian ini menggunakan indikator 

pemecahan masalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Indikator Pemecahan Masalah 

Tahap Polya Indikator 

Memahami Masalah a. Mengetahui apa yang diketahui dan 

ditanyakan dalam masalah 

b. Dapat menjelaskan dengan bahasanya 

sendiri 

Membuat Recana  Siswa  mampu menentukan hal-hal yang perlu 

dicari atau harus dilakukan sebelum 

menyelesaikan masalah 

Melaksanakan Rencana a. Siswa menggunakan langkah-langkah 

pemecahan masalah yang tepat dan benar 

b. Siswa terampil dalam menghitung  atau 

pengoperasian dan menjawab dengan benar 

Memeriksa Kembali a. Mengecek kembali semua langkah-langkah 

dan perhitungan yang terlibat apakah sudah 

tepat 

b. Membaca kembali pertanyaan dan yakin 

bila semua pertanyaan sudah terjawab 

dengan benar 

 

 

D.   Materi Himpunan  

1. Pengertian himpunan  

  Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek, yang disebut elemen 

atau anggota himpunan, yang terdefinisi dengan jelas. Sebagai contoh, 

kumpulan dari semua nama-nama bulan dalam satu tahun merupakan suatu 
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himpunan karena kita dapat menentukan dengan jelas anggota-anggota dari 

himpunan tersebut.  

  Nama himpunan ditulis dengan huruf kapital dan anggotanya ditulis 

dengan huruf kecil. Untuk menyatakan suatu himpunan dapat digunakan 3 

cara: (1) dengan menyebutkan anggotanya, (2) dengan menuliskan sifat yang 

dimiliki anggotanya, dan (3) dengan notasi pembentuk himpunan. Masing-

masing contoh tersebut adalah:56 

𝐴 = {3, 5, 7}  

𝐵 = himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10 

𝐶 = {𝑥|1 < 𝑥 < 8, 𝑥adalah bilangan ganjil} 

Adapun operasi himpunan secara singkat adalah: 

a. Irisan Himpunan 

Pengertian: himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota 

himpunan A dan sekaligus merupakan anggota himpunan B juga. 

Notasi: 𝐴 ∩ 𝐵 = {𝑥|𝑥 ∈ 𝐴𝑑𝑎𝑛𝑥 ∈ 𝐵} 

b. Gabungan Himpunan 

Pengertian: Himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota 

himpunan A saja, anggota B saja, dan anggota persekutuan A dan B. 

Notasi: 𝐴 ∪ 𝐵 = {𝑥|𝑥 ∈ 𝐴𝑎𝑡𝑎𝑢𝑥 ∈ 𝐵} 

c. Selisih Himpunan 

                                                           
56Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.Matematika SMP/MTs Kelas VII 

Semester 1 Edisi Revisi 2017. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).hal. 117-

119 
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Pengertian: himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota 

himpunan B. 

Notasi: {𝑥|𝑥 ∈ 𝐴𝑑𝑎𝑛𝑥 ∉ 𝐵} 

d. Komplemen Himpunan 

Pengertian: suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukam 

anggota himpunan A. 

Notasi: 𝐴𝑐 = {𝑥|𝑥 ∈ 𝑆𝑑𝑎𝑛𝑥 ∉ 𝐴}57 

Untuk menyatakan suatu himpunan secara visual (gambar) dapat 

ditunjukkan dalam suatu Diagram Venn. Diagram Venn pertama kali 

ditemukan oleh John Venn, seorang ahli matematika dari Inggris yang hidup 

pada tahun 1834–1923. Dalam diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan 

dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain dalam semesta 

pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus tertutup sederhana dan noktah-

noktahuntuk menyatakan anggotanya. 

Contoh diagram Venn: 

𝑆 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

𝐴 = {1, 2, 3}     Gambar 2.1 

𝐵 = {4, 5, 6}     Diagram Venn  

2. Konsep himpunan dalam pemecahan masalah 

Dalam matematika, untuk menyatakan kumpulan dari benda-benda 

dengan jenis atau kelompok yang sama dapat menggunakan himpunan. 

Penerapan dari himpunan sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-

                                                           
57Kementrian Pendidikan.Matematika SMP/MTs...,hal.160 
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hari. Salah satu contoh misalnya ketika ibu menyuruh kita untuk mencatat 

nama barang-barang yang akan dibeli di pasar. 

  Dengan demikian, banyak permasalahan yang muncul dari materi 

himpunan. Mulai dari benda-benda yang dapat dikelompokkan dengan jelas, 

cara menuliskan suatu himpunan, menyajikan himpunan ke dalam gambar 

diagram Venn, hingga operasi himpunan dengan masalah yang lebih 

kompleks lagi. 

  Oleh karenanya, materi himpunan penting untuk dipelajari dan 

kemampuan berpikir yang lebih dalam dibutuhkan untuk dapat memecahkan 

masalah himpunan terutama untuk soal nonrutin dan soal pemecahan 

masalah. Pemberian materi dengan menggunakan konsep himpunan dan 

diagram Venn dalam pemecahan masalah pada tingkat sekolah menengah 

bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif.58 

  Terlebih lagi dalam penerapannya, ada beberapa notasi-notasi yang 

baru diketahui oleh siswa seperti notasi ∩ untuk menyatakan irisan dan ∪ 

untuk menyatakan gabungan, gambar diagram Venn dengan berbagai 

interpretasi, serta sifat-sifat operasi himpunan yang perlu dipahami dengan 

baik oleh siswa. 

Berikut ini contoh pada materi himpunan yaitu: 

Dari 30 orang di restoran, diketahui 9 orang pembeli memesan 

makanan dan 15 orang memesan minuman. Di antara 9 irang yang memesan 

                                                           
58Tim PUSPENDIK “Kemampuan Matematika Siswa SMP Indonesia Menurut 

Benchmark International TIMSS 2011” dalam http://litbang.kemendikbud.go.id/index.php/survei-

internasional-timss/laporan-timss, diakses pada 2 Januari 2019. 

http://litbang.kemendikbud.go.id/index.php/survei-internasional-timss/laporan-timss
http://litbang.kemendikbud.go.id/index.php/survei-internasional-timss/laporan-timss


46 

 

makanan, 4 orang diantaranya juga memesan minuman. Berapa banyaknya 

pembeli yang tidak memesan keduanya? 

 

 

E.    Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Umi Labibah dengan judul 

Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Menggunakan Pendekatan 

Pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) Pada 

Materi Himpunan Siswa Kelas VII MTs Tanbihul Ghofilin Tahun Pelajaran 

2015/2016, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, rumusan 

masalahnya adalah apakah pendekatan pemebelajaran pendidikan matematika 

realistik Indonesia (PMRI) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah pada materi himpunan siswa kelas VII MTs Tanbihul Ghofilin tahun 

pelajaran 2015/2016. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah ada peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik setelah diterapkan pendekatan 

pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia (PMRI). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratna Dumilah dengan judul 

Pengaruh Kecerdasan Logis Matematis dan Kecerdasan Linguistik Terhadap 

Kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Pokok Bahasan Bidang Datar, 

penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, tujuan dari penelitian ini 

adalah  untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kecerdasan logis 

matematis terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita, apakah terdapat 

pengaruh kecerdasan linguistik terhadap kemampuan menyelesaikan soal 
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cerita, serta mengetahui apakah terdapat pengaruh kecerdasan logis matematis 

dan kecerdasan linguistik terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah kemampuan 

menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan bidang datar dipengaruhi oleh 

kecerdasan logis matematis, kemampuan menyelesaikan soal cerita pada 

pokok bahasan bidang datar dipengaruhi oleh kecerdasan linguistik, serta 

terdapat pengaruh kecerdasan logis matematis dan kecerdasan linguistik 

terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan bidang 

datar. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erna Rozalinah dengan judul 

Pengaruh Kecerdasan Logis-Matematis dan Kecerdasan Visual-Spasial 

Terhadap Kemmapuan Pemecahan Masalah Geometri Peserta Didik Kelas IX 

SMP/MTs di Kecamatan Panceng, penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif, tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kecerdasan 

logis-matematis dan kecerdasan visual spasial terhadap kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik kelas IX SMP/MTs di kecamatan Panceng. 

Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh antara kecerdasan 

logis-matematis terhadap kemampuan pemecahan masalah geometri peserta 

didik  kelas IX SMP/MTs di kecamatan Panceng, ada pengaruh antara 

kecerdasan visual spasial terhadap peserta didik kelas IX SMP/MTs di 

kecamatan Panceng, serta ada pengaruh antara kecerdasan logis-matematis 

dan kecerdasan visual spasial terhadap peserta didik kelas IX SMP/MTs di 

kecamatan Panceng. 
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Penelitian terdahulu dilakukan oleh Wardatul Hasanah dan Tatag Yuli 

Eko Siswono dengan judul Kecerdasan Logis-Matematis Siswa Dalam 

Memecahkan Masalah Matematika Pada Materi Komposisi Fungsi, penelitian 

ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan kecerdasan logis-matematis siswa dalam memecahkan 

masalah matematika. 

 Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pada kelompok tinggi, 

siswa yang memiliki skor tertinggi mampu melakukan 4 indikator, yaitu 

mampu mengklasifikasikan informasi yang ada pada masalah, mampu 

membandingkan kaitan antara informasi yang ada pada masalah dengan 

pengetahuan yang dimiliki, mampu melakukan operasi perhitungan 

matematika, dan mampu menggunakan penalaran induktif maupun deduktif 

dalam menyelesaikan masalah. Siswa dengan skor terendah pada kelompok 

tinggi mampu melakukan 3 indikator, yaitu mampu mengklasifikasikan 

informasi yang ada pada masalah, mampu membandingkan kaitan antara 

informasi yang ada pada masalah dengan pengetahuan yang dimiliki, dan 

mampu melakukan operasi perhitungan matematika. Pada kelompok sedang, 

kedua siswa mampu melakukan 4 indikator, yaitu mampu mengklasifikasikan 

informasi yang ada pada masalah, mampu membandingkan kaitan antara 

informasi yang ada pada masalah dengan pengetahuan yang dimiliki, mampu 

melakukan operasi perhitungan matematika, dan mampu membuat dugaan 

sementara mengenai jawaban dari masalah. Kedua siswa pada kelompok 

rendah mampu melakukan 3 indikator, yaitu mampu mengklasifikasikan 
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informasi yang ada pada masalah, mampu membandingkan kaitan antara 

informasi yang ada pada masalah dengan pengetahuan yang dimiliki, dan 

mampu melakukan operasi perhitungan matematika. 

 Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Nisita Nariswari 

Widaninggar, Merdiyana dan Ira Kurniawati dengan judul Proses Berpikir 

Siswa Dalam Memecahkan Soal Cerita Pada Pokok Bahasan Lingkaran 

Berdasarkan Langkah-Langkah Polya Ditinjau Dari Kecemasan Matematika, 

penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif kualitatif, tujuan penelitian 

tersebut adalah (1) mengetahui proses berpikir siswa SMPN 16 Surakarta 

yang memiliki kecemasan matematika tinggi dalam memecahkan masalah 

soal cerita pada pokok bahasan lingkaran berdasarkan langkah-langkah Polya, 

(2) mengetahui proses berpikir siswa SMPN 16 Surakarta yang memiliki 

kecemasan matematika sedang dalam memecahkan masalah soal cerita pada 

pokok bahasan lingkaran berdasarkan langkah-langkah Polya. (3) mengetahui 

proses berpikir siswa SMPN 16 Surakarta yang memiliki kecemasan 

matematika rendah dalam memecahkan masalah soal cerita pada pokok 

bahasan lingkaran berdasarkan langkah-langkah Polya. 

  Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah (1) proses berpikir 

berdasarkan langkah-langkah Polya pada siswa dengan kecemasan tinggi 

hanya sampai pada tahap memahami masalah (2) proses berpikir berdasarkan 

langkah-langkah Polya pada siswa dengan kecemasan sedang sampai pada 

tahap memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian (3) proses berpikir 
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berdasarkan langkah-langkah Polya pada siswa dengan kecemasan rendah 

sampai pada tahap melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanuri Sakarti, Ade Mirza, 

dan Hamdani dengan judul Hubungan Kecemasan dan Kemampuan Siswa 

Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika, penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

kecemasan dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah semakin besar tingkat 

kecemasan siswa, kemampuannya dalam meneyelesaikan masalah akan 

semakin rendah. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Irfan dengan 

judul Analisis Kesalahan Siswa dalam Pemecahan Masalah Berdasarkan 

Kecemasan Kecemasan Belajar Matematika, penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesalahan 

siswa yang mengalami kecemasan belajar matematika dalam pemecahan 

masalah matematika. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah siswa yang mengalami 

kecemasan matematika tinggi mampu menyelesaikan permasalahan 

matematika sesuai langkah-langkah Polya. Namun, ia mengalami kesalahan 

dalam tiga hal, yaitu: (1) kesalahan penulisan simbol-simbol matematika, (2) 

pemaknaan model matematika, dan (3) ketidakkonsitenan dalam penggunaan 

simbol. 
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Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul penelitian Persamaan Perbedaan 

   1 Umi Labibah Meningkatkan 

Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

Menggunakan 

Pendekatan Pembela-

jaran Pendidikan 

Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI) Pada 

Materi Himpunan 

Siswa Kelas VII MTs 

Tanbihul Ghofilin 

Tahun Pelajaran 

2015/2016 

1.Meneliti ten-

tang kemam-

puan pemecahan 

masalah 

2.Materi yang 

diteliti 

1.Jenis penelitian 

2.Tempat 

penelitian 

2 Ratna 

Dumilah 

Pengaruh Kecerdasan 

Logis Matematis dan 

Kecerdasan Linguistik 

Terhadap Kemampuan 

Menyelesaikan Soal 

Cerita Pokok Bahasan 

Bidang Datar 

1.Meneliti ten-

tang kecerdas-

an logis 

matematis 

terhadap 

kemampuan 

menyelesaikan 

soal cerita 

1.Jenis penelitian 

2.Materi yang 

diteliti 

3.Tempat 

penelitian 

3

3

2

4

4

6

3 

Erna 

Rozalinah 

Pengaruh Kecerdasan 

Logis-Matematis dan 

Kecerdasan Visual-

Spasial Terhadap 

Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

Geometri Peserta Didik 

Kelas IX SMP/MTs di 

Kecamatan Panceng 

1.Meneliti tentang 

kecer-dasan 

logis matematis 

terhadap 

kemampuan 

pemcahan 

masalah 

1.Jenis penelitian 

2.Materi yang 

diteliti 

3.Tempat 

penelitian  

4 Wardatul 

Hasanah dan 

Tatag Yuli Eko 

Siswono 

Kecerdasan Logis-

Matematis Siswa 

Dalam Memecahkan 

Masalah Matematika 

Pada Materi Komposisi 

Fungsi 

1.Meneliti 

kecerdasan 

logis matematis 

dalam 

memcahkan 

masalah 

matematika 

2.Jenis penelitian 

3.Pengelompokan 

kecerdasan logis 

matematis 

 

 

 

1.Materi yang 

diteliti 

2.Tempat 

penelitian 
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No. Nama Peneliti Judul penelitian Persamaan Perbedaan 

5

5 

Nisita Nariswari 

Widaninggar, 

Merdiyana dan 

Ira Kurniawati 

Proses Berpikir Siswa 

Dalam Memecahkan 

Soal Cerita Pada Pokok 

Bahasan Lingkaran 

Berdasarkan Langkah-

Langkah Polya Ditinjau 

Dari Kecemasan 

Matematika 

1.Meneliti 

tentang 

pemecahan 

masalah 

berdasarkan 

kecemasan 

matematika 

2.Jenis penelitian 

3.Pengelompokan 

kecemasan 

matematika 

1.Materi yang 

diteliti 

2.Tempat 

penelitian 

6 Hanuri Sakarti, 

Ade Mirza, dan 

Hamdani 

Hubungan Kecemasan 

dan Kemampuan Siswa 

Dalam Menyelesaikan 

Masalah Matematika 

1.Meneliti 

kecemasan 

dalam 

menyelesaikan 

masalah 

matematika  

1.Jenis 

penelitian 

2.Tempat 

penelitian 

7 Muhammad 

Irfan 

Analisis Kesalahan 

Siswa dalam 

Pemecahan Masalah 

Berdasarkan 

Kecemasan Kecemasan 

Belajar Matematika 

1.Meneliti 

pemecahan 

masalah 

berdasarkan 

kecemasan 

belajar 

matematika 

2.Jenis penelitian 

1.Jenis penelitian 

2.Tempat 

penelitian 

3.Tidak terdapat 

variabel 

kesalahan siswa 

4.Pengelompokan 

kecemasan 

matematika    
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F.   Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  

Kerangka Berpikir 

Kecerdasan logis matematis adalah kecerdasan yang melibatkan 

ketrampilan mengolah angka dengan baik dan atau kemahiran menggunakan 

penalaran atau logika dengan benar. Sedangkan kecemasan matematika 

adalah perasaan cemas yang dialami oleh beberapa individu ketika 

menghadapi persoalan matematis. Kecerdasan logis matematis siswa dapat 

dikelompokkan menjadi kecerdasan logis matematis tinggi, sedang, dan 

rendah. Kecemasan matematika siswa dapat dikelompokkan menjadi 

kecemasan matematika tinggi, sedang, dan rendah. 

Identifikasi Kecerdasan Logis Matematis  

Siswa dengan Kecerdasan 

Logis Matematis  

 Tinggi 

 Sedang  

 Rendah 

Siswa dengan Kecemasan 

Matematika  

 Tinggi 

 Sedang  

 Rendah 

Pemecahan Masalah Matematika Menurut 

Polya yang Terdiri dari : 

 Memahami Masalah 

 Membuat Rencana 

 Melaksanakan Rencana  

 Memeriksa Kembali 
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Dua faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah matematika yaitu 

kecerdasan logis matematis dan kecemasan matematika. Dua faktor yang 

pengelompokannya berbeda tersebut tentunya sedikit banyak akan membuat 

mereka memiliki proses pemecahan masalah matematika yang berbeda-beda 

pula. Seorang guru hendaknya mengetahui proses pemecahan masalah siswa 

dengan masing-masing pengelompokan kecerdasan logis matematis. Dengan 

mengetahui kecemasan matematika dalam proses pemecahan masalah siswa 

dengan masing-masing pengelompokan kecerdasan logis matematis tersebut, 

maka seorang guru akan dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan 

tepat untuk meningkatkan proses pemecahan masalah matematika siswa. 

 


