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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Sebagian besar ahli pendidikan matematika menyatakan bahwa 

masalah merupakan pertanyaan yang harus dijawab atau direspon. Suatu 

pertanyaan akan menjadi masalah hanya jika pertanyaan itu menunjukan 

adanya suatu tantangan yang tidak dapat dipecahkan dengan suatu 

prosedur rutin yang selalu diketahui si pelaku (Tim PPPG, 2004:10). 

Memecahkan masalah adalah proses menerapkan pengetahuan 

yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum 

dikenal. Ciri dari soal atau tugas dalam bentuk memecahkan masalah 

adalah: (a) ada tantangan dalam materi penugasan, dan (b) masalah tidak 

dapat diselesaikan dengan menggunakan prosedur yang sudah diketahui 

oleh penjawab atau pemecah masalah (Wardani. S dkk, 2010: 40). 

Menurut Polya menyarankan metode heuristik dalam pemecahan 

masalah sebagai berikut: 

a. Memahami masalahnya. Apa saja yang diketahui, apa saja yang 

tidak diketahui dan apa syarat-syaratnya. 

b. Membuat rencana pemecahan. Mencari hubungan yang diketahui 

dengan yang tidak diketahui dan pertanyaan yang diajukan. 
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c. Melaksanakan rencana. Memeriksa setiap langkahnya. Apakah 

setiap langkahnya benar dan apakan dapat dibuktikan bahwa hal 

tersebut benar. 

d. Memeriksa kembali. Menyelidiki penjelasan yang dilakukan. 

Mengecek hasilnya. Apakan dapat dicek alasan dan jalan 

pikirannya, apakan dapat diperoleh jawaban dengan cara yang lain 

dan apakan hasilnya atau metodenya dapat digunakan pada masalah 

yang lain. 

Dapat disimpulkan kemampuan pemecahan masalah adalah 

kemampuan dalam memahami masalah, merencakan penyelesaian, 

menyelesaikan masalah sesuai rencana dan mengecek kembali hasil dari 

permasalahannya. 

Berdasarkan kajian di atas, maka didapatkan 4 indikator tentang 

pemecahan masalah, yaitu  : 

1) Memahami masalah 

2) Merencakan penyelesaian 

3) Menyelesaiakan masalah sesuai rencana 

4) Melakukan pengecekan kembali 

 

B. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

1. Pengertian Problem Based Learning 

Menurut Sanjaya (2008:214) mendefinisikan ― Model 

Prblobem Based Learning dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas 
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pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah 

yang dihadapi secara ilmiah‖. Berdasarkan pendapat Arends 

(Warsono, 2013: 147), pada esensinya pembelajaran berbasis masalah 

adalah model pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme dan 

mengakomondasikan keterlibatkan siswa dalam belajar serta terlibat 

dalam pemecahan masalah yang kontekstual. Untuk memperoleh 

informasi dan mengembangkan konsep-konsep sains, siswa belajar 

tentang bagaimana membangun kerangka masalah, mencermati, 

mengumpulkan data, dan mengornisasikan masalah, menyusun fakta, 

menganalisis data, dan menyusun argumentasi terkait pemecahan 

masalah, kemudian memecahkan masalah, baik secara individual 

maupun dalam kelompok. 

2. Desain Pembelajaran Model PBL menurut Nata (2009: 248) 

Desain pembelajaran model  Problem Based Learning dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 

sampai 6 orang. 

b) pada setiap kelompok tersebut terdapat seseorang ketua yang 

bertindak sebagai moderator dan sekaligus juru bicara, dan 

seorang sekretaris yang bertindak sebagai pencatat dan perumus 

hasil pemecahan masalah. 

c) menentukan pokok masalah yang akan dipecahkan. Permasalahan 

tersebut dapat dituangkan dari bahan pelajaran yang terdapat 
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dalam silabus, dapat pula berupa permasalahan yang berasal dari 

para siswa sendiri. 

d) guru meminta para siswa dalam setiap kelompok tersebut untuk 

mendiskusikan pokok masalah tersebut sesuai dengan waktu yang 

tersedia. 

e) berbagai kegiatan yang terdapat dalam kelompok tersebut antara 

lain: mengumpulkan data dengan cara masing-masing kelompok 

bertukar pikiran, menganalisis data yang dikumpulkan dengan 

cara mengkajinya dan mempertanyakannya, menyusun hipotesis 

yang didasarkan pada hasil analisis atas data-data tersebut, 

mengolah data, menguji hipotesis, dan menarikkesimpulan yang 

berisi jawaban atau pemecahan atas masalah tersebut. 

Dalam hubungan ini, Arends (2009:401) telah 

mengemukakan sintaks yang lain serta perilaku guru yang relevan 

seperti di bawah ini  : 

Tabel 2.1 Sintak model Problem Based Learning   

No. Fase  Perilaku Guru 

1. Fase 1: melakukan orientasi 

masalah kepada siswa 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik (bahan dan alat) apa 

yang diperlukan bagi penyelesaian masalah 

serta memberikan motivasi kepada siswa 

agar menaruh perhatian terhadap aktivitas 

penyelesaian masalah 

2. Fase 2: mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan pembelajaran agar 

relevan dengan penyelesaian masalah 

3. Fase 3: mendukung 

kelompok investigasi 

Guru mendorong siswa untuk mencari 

informasi yang sesuai, melakukan 

eksperimen, dan mencari penjelasan dan 

pemecahan masalahnya. 

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Teguh Hermawan, FKIP UMP, 2015



11 

 

4. Fase 4: mengembangkan 

dan menyajikan artefak dan 

memamerkannya 

Guru membantu siswa dalam perencanaan 

dan perwujudan artefak yang sesuai 

dengan tugas yang diberikan seperti : 

laporan, video, dan model-model, serta 

membantu mereka saling berbagi satu 

sama lain terkait hasil karyanya. 

5. Fase 5: menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi terhadap hasil penyelidikannya 

serta proses-proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

 

3. Model  Problem Based Learning dinilai memiliki berbagai kelebihan 

dan kekurangan menurut Nata (2009: 250) sebagai berikut : 

a) Kelebihan model Problem Based Learning antara lain : 

1. Dapat membuat pendidikan disekolah menjadi lebih relevan 

dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja; 

2. Dapat membiasakan para siswa menghadapai dan 

memecahkan masalah secara terampil, yang selanjutnya dapat 

mereka gunakan pada saat menghadapi masalah yang 

sesungguhnya di masyarakat kelak; 

3. Dapat merangsang pengembangan kemampuan berfikir 

secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses 

pembelajaran para siswa banyak melakukan proses mental 

dengan menyoroti permasalahan dari berbagai aspek. 

b) Kekurangan model Problem Based Learning : 

1. Sering terjadi kesulitan dalam menemukan permasalahan 

yang sesuai dengan tingkat berfikir para siswa. 
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2. Sering memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan 

dengan penggunaan metode konvensional. 

3. Sering mengalami kesulitan dalam perubahan kebiasaan 

belajar dari yang semula belajar dengan mendengar, mencatat 

dan menghafal informasi yang disampaikan guru, menjadi 

belajar dengan cara mencari data, menganalisis, menyusun 

hipotesis, dan memecahkannya sendiri. 

 

C. Strategi Think-Talk-Write (TTW) 

Think-Talk-Write (TTW) adalah strategi yang memfasilitasi latihan 

berbahasa secara lisan dan menulis bahasa tersebut dengan lancar. Strategi 

yang diperkenalkan pertama kali oleh Huinker dan Laughlin (1996:82) ini 

didasarkan pada pemahaman bahwa belajar adalah sebuah perilaku sosial. 

Strategi Think-Talk-Write (TTW) mendorong siswa untuk berfikir, 

berbicara, dan kemudian menuliskan suatu topik tertentu. Ia juga 

membantu siswa dalam mengumpulkan dan mengembangkan ide-ide 

melalui percakapan terstruktur. 

Sintak strategi Think-Talk-Write (TTW) yang sesuai dengan urutan 

di dalamnya, yakni Think (berfikir), Talk ( berbicara/berdiskusi), dan Write 

(menulis). 

      Tahap 1: Think 

Siswa membaca teks berupa soal (kalau memungkinkan dimulai 

dengan soal yang berhubungan dengan permasalah sehari-hari atau 
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kontekstual). Pada tahap ini siswa secara individu memikirkan 

kemungkinan jawaban, membuat catatan kecil tentang ide-ide yang 

terdapat pada bacaan, dan hal-hal yang dipahami dengan 

menggunakan bahsanya sendiri. 

     Tahap 2: Talk 

Siswa diberi kesempatan untuk membicarakan hasil penyelidikan pada 

tahap pertama. Pada tahap ini siswa merefleksikan, menyusun, serta 

menguji (negoisasi, sharing) ide-ide dalam kegiatan diskusi kelompok. 

     Tahap 3: Write 

Pada tahap ini, siswa menuliskan ide-ide yang diperolehnya dan 

kegiatan tahap pertama dan kedua. Tulisan ini terdiri atas landasan 

konsep yang digunakan, keterkaitan dengan materi sebelumnya, 

strategi penyelesaian,dan solusi yang diperoleh. 

Adapun langkah-langkah Think-Talk-Write (TTW) untuk  

mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan harapan di atas, 

berikut ini : 

a. Siswa membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan 

secara individual (Think), untuk dibawa ke forum diskusi. 

b. Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman satu grup 

untuk membahas isi catatan (Talk). Dalam kegiatan ini 

mereka menggunakan basaha dan kata-kata mereka sendiri 

untuk menyampaikan ide-ide matematika dalam diskusi. 

Upaya Meningkatkan Kemampuan..., Teguh Hermawan, FKIP UMP, 2015



14 

 

c. Siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang memuat 

pemahaman dan komunikasi matematika dalam bentuk 

tulisan (Write). 

d. Kegiatan akhir pembelajaran adalah membuat refleksi dan 

kesimpulan atas materi yang dipelajari. Sebelum itu, dipilih 

satu atau beberapa orang siswa sebagai perwakilan kelompok 

untuk menyajikan jawaban, sedangkan kelompok lain diminta 

memberikan tanggapan. 

 

D. Model Problem Based Learning dengan strategi Think-Talk-Write 

(TTW) 

1. Pembelajaran 

Secara umum Problem Based Learning adalah model pembelajaran 

yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi 

peserta didik untuk belajar tentang berfikir kritis dan keterampilan 

pemecahan masalah. Sedangkan Think-Talk-write (TTW) merupakan 

strategi pembelajaran yang aplikasinya berupa aktifitas siswa dimulai 

dengan berfikir kemudian berbicara melalui diskusi serta presentasi dan 

yang terakhir membuat sebuah tulisan yang berisikan tentang hasil 

diskusi dan presentasi, sedangkan guru sebagai fasilitator untuk 

memperlancar jalnnya proses pembelajaran. 

Model Problem Based Learning dengan strategi Think-Talk-Write 

(TTW) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah model 
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pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu 

konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang berfikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah dan aktifitas siswa dimulai dengan 

berfikir kemudian berbicara melalui diskusi serta presentasi dan yang 

terakhir membuat sebuah tulisan yang berisikan tentang hasil diskusi 

dan presentasi, sedangkan guru sebagai fasilitator untuk memperlancar 

jalnnya proses pembelajaran. 

2. Langkah-langkah model Problem Based Learning dengan strategi 

Think-Talk-Write (TTW) untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai 

dengan harapan : 

a. melakukan orientasi masalah kepada siswa. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik 

(bahan dan alat) apa yang diperlukan bagi penyelesaian masalah 

serta memberikan motivasi kepada siswa agar menaruh perhatian 

terhadap aktivitas penyelesaian masalah 

b. mengorganisasikan siswa untuk belajar. Think (berfikir) 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan 

pembelajaran agar relevan dengan penyelesaian masalah 

c. mendukung kelompok investigasi. Talk (berbicara) 

Guru mendorong siswa untuk mencari informasi yang sesuai, 

melakukan eksperimen, dan mencari penjelasan dan pemecahan 

masalahnya. 
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d. mengembangkan dan menyajikan artefak dan memamerkannya. 

Write (menulis) 

Guru membantu siswa dalam perencanaan dan perwujudan artefak 

yang sesuai dengan tugas yang diberikan seperti : laporan, video, 

dan model-model, serta membantu mereka saling berbagi satu sama 

lain terkait hasil karyanya. 

e. menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap hasil 

penyelidikannya serta proses-proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Tabel 2.2 Sintak model Problem Based Learning dengan 

strategi Think-Talk-Write (TTW) 

No. Fase  Perilaku Guru 

1. Fase 1: melakukan orientasi 

masalah kepada siswa 

 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik 

(bahan dan alat) apa yang diperlukan bagi 

penyelesaian masalah serta memberikan 

motivasi kepada siswa agar menaruh 

perhatian terhadap aktivitas penyelesaian 

masalah 

2. Fase 2: mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

Think (berfikir) 

Guru membantu siswa mendefinisikan 

dan mengorganisasikan pembelajaran 

agar relevan dengan penyelesaian 

masalah 

3. Fase 3: mendukung 

kelompok investigasi 

Talk (berbicara) 

Guru mendorong siswa untuk mencari 

informasi yang sesuai, melakukan 

eksperimen, dan mencari penjelasan dan 

pemecahan masalahnya. 
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4. Fase 4: mengembangkan dan 

menyajikan artefak dan 

memamerkannya 

Write (menulis) 

Guru membantu siswa dalam 

perencanaan dan perwujudan artefak 

yang sesuai dengan tugas yang diberikan 

seperti : laporan, video, dan model-

model, serta membantu mereka saling 

berbagi satu sama lain terkait hasil 

karyanya. 

5. Fase 5: menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi terhadap hasil penyelidikannya 

serta proses-proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

 

3. Keunggulan dan kelemahan model Problem Based Learning dengan 

strategi Think-Talk-Write (TTW) :  

a. Keunggulan : 

1. Siswa akan terbiasa menggunakan masalah (problem posing) dan 

merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah, serta dapat 

mengetahui apa yang harus dipersiapkan dalam memecahkan 

suatu masalah. 

2. Dapat mengakrabkan guru dengan siswa. 

3. Siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan belajarnya 

dalam memecahkan masalah. 

b. Kelemahan : 

1. Tidak banyak guru yang mampu mengantarkan siswa kepada 

pemecahan masalah. 

2. Proses memantau perkembangan diri siswa membutuhkan waktu 

tambahan. 
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3. Beberapa siswa mungkin kurang bisa mengontrol pengetahuan 

dan kemampuan siswa sendiri. 

 

E. Materi 

Materi yang akan digunakan peneliti untuk penelitian adalah 

Persamaan Linier Dua Variabel 

Kompetensi Inti (KI) 

KI.1   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, jujur,        

tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinterakdi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI.3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata.  

KI.4 Mengelola, menguji, dan menalar dalam ranah konkret   

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat)  dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari 

disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar (KD) 

KD.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
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KD.2 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, 

bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

KD.3 Menentukan nilai variabel persamaan linear dua variabel dalam 

konteks nyata.  

KD.4 Membuat dan menyelesaikan model matematika dari masalah 

nyata yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. 

  

Indikator : 

3.2.1 Menentukan himpunan penyelesaian dan menggambar grafik 

persamaan linier dua variabel 

3.2.2 Menyelesaikan model matematika dari masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel 

4.1.1 Menentukan akar himpunan penyelesaian sistem persamaan 

linier dua variabel dengan metode eliminasi 

4.1.2 Menentukan akar himpunan penyelesaian sistem persamaan 

linier dua variabel dengan metode subtitus 

4.2.1 Menentukan akar himpunan penyelesaian sistem persamaan 

linier dua variabel dengan metode reduksi (Gabungan eliminasi 

dan subtitusi) 

4.2.2 Membuat model matematika dan penyelesaiannya dari masalah 

sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua 

variabel 
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F. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Berdasarkan permasalahan rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas VIII C, maka diperlukan suatu solusi pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. 

Salah satu pembelajaran yang digunakan untuk adalah model Problem 

Based Learning dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) karena 

langkah-langkah yang digunakan penelitian adalah : 

Berdasarkan permasalahan tersebut guru menerapkan 

model Problem Based Learning dengan strategi Think-

Talk-Write (TTW) 

SOLUSI 

Kondisi Awal Siswa : 

1. Kurang melaksanakan rencana  

2. Kurang dalam pengecekan kembali setelah mngerjakan 

soal 

3. Kurang dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi 

matematika, kemudian tidak melakukan perhitungan 

atau mendapatkan solusi secara lengkap dan benar. 

4. Banyak siswa tidak mengajukan diri saat guru bertanya. 

5. Siswa kesulitan menyampaikan gagasan saat menjawab 

pertanyaan dari guru. 

Dengan melalui model Problem Based Learning dengan 

strategi Think-Talk-Write (TTW) diyakini mampu 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas VIII C SMP Negeri 1 Songgom 
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1. Siswa dalam kelompok memperoleh soal yang berbasis kemampuan 

pemecahan masalah. 

2. Siswa membaca dan mempelajari soal tersebut secara mandiri, 

kemudian membuat rencana penyelesaian masalah yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Think (berfikir) 

3. Siswa mendiskusikan hasil pemikirannya dala kelompok untuk 

mendapat kesepakatan mengenai cara menyelesaikan masalah 

tersebut. Talk (berbicara) 

4. Dari hasil diskusi, siswa menuliskan penyelesaian masalah yang 

dianggap benar. Write (menulis) 

5. Satu atau beberapa kelompok mewakili satu kelas 

mempresentasikan soalnya, sedangkan kelompok yang lain diminta 

untuk memberi tanggapan. 

6. Besama sama dengan guru, siswa membuat refleksi dan kesimpulan 

atas solusi penyelesaian masalah tersebut. 

 

G. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka diajukan hipotesis 

dalam penelitian ini adalah dengan melalui model Problem Based 

Learning dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) penelitian dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII C SMP N 

1 Songgom. 
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