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ABSTRAK 
Tujuan pembelajaran matematika di sekolah salah satunya adalah membekali siswa dengan kemampuan pemecahan masalah. 
Namun, beberapa penelitian sebelumnya mengungkap bagaimana banyak siswa benar-benar mengalami masalah dalam 
menangani pertanyaan matematika non-rutin. Kondisi ini seharusnya menjadi kekhawatiran bagi guru matematika saat 
menyelesaikan pembelajaran di kelas. Banyak variabel yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam menangani masalah 
matematika, salah satunya adalah unsur dari dalam siswa yaitu resiliensi matematis. Penelitian  ini merupakan penelitian kualitatif 
melakukan kajian litelatur mengenai resiliensi matematis untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 
Pemilahan informasi dilakukan dengan cara mengadakan studi penelaahan terhadap  literatur yang tersedia, terutama dari artikel-
artikel yang tersebar di berbagai jurnal ilmiah yang berkaitan dengan resiliensi matematis dan kemampuan pemecahan masalah 
matematika. 
 
Kata kunci : Resiliensi Matematis, Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

Pendahuluan 
Resiliensi adalah pandangan yang menggembirakan untuk membuat siswa tidak menyerah secara 

efektif meskipun ada tantangan ketika menangani masalah matematika dengan melalui percakapan dan 
ujian tentang matematika (Hafiz 2017). Resiliensi matematis penting, menurut penelitian, karena siswa 
menghadapi tantangan, kesulitan, dan ketegangan saat belajar matematika, yang mengarah pada 
ketidaksukaan terhadap mata pelajaran matematika (Zanthy, 2018). Siswa mencoba untuk menghindari 
belajar dan berurusan dengan masalah matematika. Siswa harus memiliki sikap tegar dan tangguh yang 
terkandung dalam resiliensi matematis untuk mengatasi kecemasan, ketakutan menghadapi rintangan dan 
tantangan, yang menuntut kerja keras dan kemampuan bahasa yang solid baik (Rahmatiya dan Miatun 
2020). 

Menurut Sumarmo (2015), resiliensi matematis adalah sikap positif untuk mengatasi kecemasan dan 
ketakutan dalam menghadapi tantangan dan masalah dalam mempelajari matematika, termasuk usaha 
keras dan kemampuan berbahasa yang baik, rasa percaya diri, dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan 
(Asih  2019). Resiliensi matematis, menurut Hasairin (2019), adalah sikap adaptif dan daya juang yang positif 
disertai dengan ketekunan dan kegigihan penuh dalam belajar matematika, sehingga individu yang 
bersangkutan terus belajar matematika meskipun menghadapi masalah dan kesulitan. 

Adapun indikator resiliensi matematis menurut Sumarmo adalah: (1) Menunjukkan ketekunan, 
keyakinan, kerja keras, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah, kegagalan, dan 
ketidakpastian. (2) Menunjukkan keinginan bersosialisasi, mudah membantu, beradaptasi dengan teman 
sebaya, dan beradaptasi dengan lingkungannya. (3) Menghasilkan ide/cara baru dan mencari solusi kreatif 
untuk tantangan. (4) Menggunakan pengalaman kegagalan untuk membangun motivasi diri. (5) Memiliki rasa 
ingin tahu, refleksi, meneliti, dan ketekunan maksimal ketika menghadapi masalah atau kegagalan. (6) 
Memiliki kemampuan berbahasa, mengontrol diri dan sadar akan perasaannya. 

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa resiliensi matematis adalah Sikap positif 
untuk menghadapi masalah, kesulitan, rasa cemah, hambatan yang dialami oleh siswa dalam belajar 
matematika sehingga mempunyai daya juang serta semangat yang tinggi, kerja keras, tekun dan percaya 
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diri ketika menghadapi kesulitan dalam belajar matematika akibatnya mampu mengubah pola pikir siswa 
terhadap matematika yang tadinya dianggap matematika itu sulit menjadi mudah. 

Pemecahan masalah didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan aktif di mana siswa menggunakan 
berbagai pendekatan dan prosedur untuk memecahkan masalah sampai mereka menemukan jawaban yang 
benar atau tepat. Kesulitan yang disajikan dalam pemecahan masalah merupakan masalah non-rutin yang 
belum pernah dialami siswa sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran matematika 
terpenuhi dalam hal meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Bernard (2018) menyatakan hal 
yang sama, yang menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah proses pembelajaran yang idealnya 
melibatkan siswa yang terlibat dan memungkinkan mereka untuk memeriksa, mengamati, mengeksplorasi, 
dan meneliti. 

Menurut (Nahdi, 2018), salah satu kemampuan yang masih menjadi perhatian dalam mempelajari 
matematika adalah kemampuan pemecahan masalah. Karena setiap manusia harus mampu memecahkan 
kesulitannya sendiri, maka kemampuan pemecahan masalah dapat digambarkan sebagai keterampilan 
dasar atau life skill yang harus dimiliki. Sedangkan menurut (Davita dan Pujiastuti, 2020), kemampuan 
memecahkan masalah matematika merupakan bakat yang harus dikembangkan dalam rangka 
menumbuhkan minat matematika, rasa ingin tahu, dan keyakinan akan kemampuan sendiri. Ada berbagai 
alasan untuk keterampilan pemecahan masalah matematika yang tidak memadai, termasuk fakta bahwa 
siswa tidak menyukai matematika meskipun fakta bahwa itu adalah mata pelajaran wajib. Pemecahan 
masalah, menurut (Nurfitri dan Jusra 2021), adalah cara bagi siswa untuk memproses informasi, 
merencanakan strategi, mencerna masalah, dan menyelesaikan masalah dengan metode secara sistematis 
atau menggunakan strategi. 

Dapat disimpulkan, berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, bahwa kemampuan pemecahan 
masalah adalah potensi yang dimiliki siswa untuk menemukan jawaban dari permasalahan dengan 
menggunakan strategi yang dimiliki serta kesanggupan dan kecakapan dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan sehingga dapat mengaplikasikan nya di kehidupan sehari-hari. 

Ada beberapa karakteristik pemecahan masalah dalam matematika, untuk lebih spesifiknya (1) 
Prosedur yang tepat diperlukan dalam pemecahan masalah; (2) Memiliki informasi mendasar dalam 
menciptakan beberapa solusi yang tidak dapat diterima; (3) Derajat kemampuan pemecahan masalah yang 
benar-benar mempengaruhi ketepatan dan kesesuaian hasil yang diperoleh dalam pemecahan masalah; (4) 
Pemecahan masalah tidak bergantung pada memori yang dapat diakses; (5) Setiap masalah memiliki teknik 
yang unik; (6) metodologi yang berbeda harus dipertimbangkan dan dirasakan untuk memberikan 
pemecahan masalah yang sesuai dan diharapkan; (7) Informasi dan kemampuan dalam menerapkan ide-
ide matematika dan aturan yang telah disesuaikan benar-benar membantu untuk mengurus masalah 
(Rosydiana, 2017). 

Siswa mengalami berbagai tantangan ketika berhadapan dengan masalah matematika, termasuk 
kesulitan memahami masalah. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi belum pernah ditemui oleh 
siswa sebelumnya. Matematikawan dan guru matematika telah mengusulkan berbagai tahapan pemecahan 
masalah, seperti tahapan pemecahan masalah yang diungkapkan oleh Polya, Krulik & Rudnick, dan Dewey. 
Menurut Schoenfeld, sebagaimana dikutip oleh Ellison (2009), bukan tentang prosedur pengajaran yang 
dapat membantu memecahkan masalah, melainkan tentang melatih pemecah masalah yang kemudian 
dapat berdampak. Menurut Saad dan Ghani (2008), siswa harus melakukan banyak tugas, seperti mengenali 
persyaratan masalah, menyusun sistem pemecahan masalah, melaksanakan teknik, dan mengevaluasi 
kembali susunan yang didapat (Zeni Rofiqoh. 2016). Ada empat tahapan pemecahan masalah, menurut 
Polya dalam Zeni Rofiqoh (2016) yaitu: (1) Memahami masalah, (2) Merencanakan pemecahan, (3) 
Melaksanakan rencana, (4) Memeriksa kembali. 
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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  resiliensi matematis yang dapat mengembangkan 
kemampuan pemecahan masalah matematika.  Hasil  kajian  ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan  masukan  
kepada  para  pendidik  agar  selalu  memperhatikan resiliensi matematis  siswa  dalam  mengajar  
matematika.  Di  samping  itu  hasil  kajian  ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan  untuk  melaksanakan    
penelitian tentang resiliensi matematis siswa di sekolah. 
 
Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian studi literatur,  
yaitu  mengumpulkan  data  atau  karya  tulis  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian  atau  
pengumpulan  data  yang  bersifat  kepustakaan  (Nazir,  2014).  Studi  literatur  ini berfungsi  untuk  
membangun  konsep  atau  teori  yang  menjadi  dasar  studi  dalam  penelitian (Sujarweni,  2014).  Penelitian  
ini  dilakukan  dengan  mencari  referensi  teori  yang  relevan  dan dijadikan  sebagai  fondasi  dasar  serta  
alat  utama  bagi  praktek  penelitian  ditengah  lapangan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan 
dengan cara mengadakan studi penelaahan terhadap    literatur  yang  tersedia,  terutama  dari  artikel-artikel  
yang dipublikasikan  dalam berbagai   jurnal   ilmiah   yang   ada   hubungannya   dengan resiliensi matematis 
dan kemampuan  pemecahan  masalah  matematika.  Hasil  dari  berbagai  telaah  literatur  ini  akan 
digunakan untuk mengidentifikasi resiliensi matematis untuk mengembangkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika. 
 
Hasil dan pembahasan 

Resiliensi matematika, kecemasan instruksi matematika, kurangnya kepercayaan diri, kepercayaan 
guru, lingkungan, kurangnya perhatian orang tua, dan jenis kelamin semuanya berdampak pada kemampuan 
pemecahan masalah siswa. Salah satu aspek yang paling penting adalah resiliensi matematis, yang terkait 
erat dengan harga diri siswa. Karena resiliensi matematis setiap siswa adalah berbeda-beda. Inilah 
sebabnya mengapa sangat penting bagi guru untuk menilai dan mengidentifikasi resiliensi matematis siswa, 
yang mengarah pada kurangnya kemampuan pemecahan masalah siswa. Karena berbagai jenis resiliensi 
dapat menyebabkan berbagai tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan 
pemecahan masalah siswa yang tidak memadai, serta beragamnya resiliensi matematis siswa, harus 
diselidiki lebih lanjut. Kemampuan pemecahan masalah siswa dapat digambarkan lebih baik jika diarahkan 
pada tahap kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. Selanjutnya jika setiap siswa memiliki 
resiliensi matematis yang bervariasi, guru dapat menentukan kemampuan pemecahan masalah anak yang 
kurang. 

Menurut Grotberg (Fatimah dan Purba 2021) Karena setiap orang menghadapi tantangan atau 
kesulitan, dan tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini, maka resiliensi didefinisikan sebagai 
kemampuan seseorang untuk mengatasi, menilai, dan mengembangkan atau mengubah dirinya sebagai 
akibat dari kesulitan atau kesulitan dalam hidup dan setiap orang pasti ada masalah atau ketidak nyamanan. 
Seperti yang ditunjukkan oleh Sugandi (2017) (Cahyani 2018) resiliensi matematis merupakan salah satu 
faktor dalam yang lebih signifikan dalam pembelajaran matematika selain factor kemampuan pemecahan 
masalah matematis. Sesuai (Maharani dan Bernard 2018) ketika ujian diadakan, beberapa siswa mengalami 
kesulitan menghadapi soal pemecahan masalah. Isu-isu ini menyebabkan siswa menjadi khawatir, dan 
menghindari tugas pemecahan masalah karena penuh dengan tantangan dan kesulitan. Siswa harus 
memiliki sikap gigih, tegas, dan percaya diri untuk mengatasi kecemasan, yang dikenal sebagai resiliensi. 

Hal ini sesuai dengan penelitian (Maharani dan Bernard 2018), yang menemukan adanya hubungan 
antara kemampuan pemecahan masalah dan resiliensi matematis. Selanjutnya, resiliensi matematis 
berpengaruh terhadap 32,7 persen kemampuan pemecahan matematis seseorang dalam menyelesaikan 
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soal matematika (Athiyah et al., 2020). Menurut penelitian Dilla et al. (2018), semakin tinggi tingkat resiliensi 
matematis siswa, maka semakin besar pula kemampuan pemecahan masalah. Resiliensi dapat membantu 
siswa dalam mengatasi hambatan dalam pemecahan matematis (Rahmatiya dan Miatun 2020). 

Mengingat kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan tujuan keseluruhan dalam 
pembelajaran matematika, maka kemampuan pemecahan masalah merupakan bakat yang penting bagi 
siswa (Sariningsih dan Purwasih, 2017). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut di atas, resiliensi 
matematis berdampak pada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Akibatnya, diasumsikan 
bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa akan didukung oleh resiliensi. 

Resiliensi matematis merupakan sikap ketahanan sesorang dalam menghadapi masalah matematis, 
sehingga dengan resiliensi seseorang akan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya karena 
sesorang tersebut telah memahami dengan baik apa tujuan dan manfaat yang akan diperolehnya ketika 
mampu menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Namun juga untuk memaksimalkan 
kemampuan mahasiswa secara optimal, perlu diperhatikan factor-faktor lain diluar resiliensi matematis, 
seperti latar belakang mahasiswa yang datang dari berbagai sekolah dan jurusan dan juga tingkat kesulitan 
matematika yang merupakan momok bagi sebagian besar orang (Fatimah & Purba, 2021). Berdasar pada 
hasil analisis regresi linier sederhana, diperoleh hasil bahwa resiliensi matematis berpengaruh secara 
signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Hasil kuesioner resiliensi matematis 
siswa dikategorikan dalam dua kategori yaitu tinggi dan sedang (kategori sedang adalah 20 siswa dan 
kategori tinggi 10 siswa) (’Athiyah et al., 2020). 

 
Kesimpulan  

Resiliensi matematis merupakan faktor penting yang harus dimiliki siswa dalam melakukan 
pemecahan masalah matematika, karena dengan siswa memiliki resiliensi yang tinggi dapat 
mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematisnya, serta kemampuan self resiliensi dapat 
menghilangkan efek negatif dari stress yang mungkin timbul pada diri siswa ketika menghadapi soal 
matematika. Di samping itu, resiliensi juga dapat mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah 
yang dihadapi segala bentuk perubahan dan kesulitan pada masalah matematika. 
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