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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Wardani (2008 : 18) mendefinisikan pemecahan masalah adalah 

proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam 

situasi baru yang belum dikenal. Ciri dari penugasan berbentuk pemecahan 

masalah adalah strategi penyelesaiannya tidak langsung tampak. Dalam mata 

pelajaran matematika, siswa dikatakan memiliki kemampuan pemecahan 

masalah apabila dapat menyelesaikan masalah melalui langkah-langkah 

pemecahan masalah yaitu memahami masalah, merencanakan cara 

penyelesaian, melaksanakan rencana, dan menafsirkan hasilnya. 

Menurut Woolfok (dalam Hamzah, 2007:134) kemampuan 

pemecahan masalah adalah suatu kemampuan seorang siswa dalam 

menggunakan proses berfikirnya untuk memecahkan masalah. Proses 

pemecahan masalah melalui pengumpulan fakta, analisis informasi, 

menyusun berbagai alternative pemecahan, dan memilih pemecahan masalah 

yang paling efektif. 

Pemecahan masalah atau soal merupakan fokus dalam 

pembelajaran matematika. Masalah tidak harus tertutup ataupun mempunyai 

solusi tunggal dan di coba diselesaikan dengan berbagai cara. Cara 

menyelesaikan bentuk pemecahan masalah (soal cerita) yang baik adalah 
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pendekatan konvergen dan divergen, pengumpulan data sistematis, metode 

coba-coba dan proses menguji atau memeriksa kebenaran jawaban. 

Masalah matematika dapat diklarifikasikan dalam dua jenis yaitu : 

1. Soal mencari 

Yaitu mencari, menentukan atau mendapatkan nilai suatu obyek tertentu 

yang tidak diketahui dari soal serta memenuhi kondisi atau syarat yang 

sesuai dengan soal.  

2. Soal membuktikan 

Yaitu prosedur untuk menentukan apakah suatu peryataan benar atau 

tidak benar. Soal membuktikan terdiri atas jawaban sementara atau 

kesimpulan. Untuk membuktikan kita harus membuat atau memproses 

pernyataan yang logis dari jawaban sementara menuju kesimpulan, 

sedangkan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan tidak benar kita 

harus memberikan contoh penyangkalnya sehingga pernyataan tersebut 

menjadi tidak benar. 

Tim PPPG (2004 : 11-13) menjelaskan empat langkah penting 

dalam menyelesaikan masalah matematika yaitu : 

1. Memahami masalahnya 

Pada langkah ini, siswa harus dapat menentukan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan. Dengan membuat gambar, diagram atau tabel 

dimaksudkan untuk mempermudah memahami masalahnya dan 

mempermudah mendapatkan gambaran umum penyelesaiannya. 
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2. Merencanakan cara penyelesaian 

Untuk memecahkan masalah diperlukan adanya cara atau aturan-aturan 

yang dibuat sendiri oleh siswa sehingga diperoleh alternatif penyelesaian 

masalah. 

3. Melaksanakan rencana 

Pada langkah ini siswa melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya. 

4. Menafsirkan hasilnya 

Pada langkah ini siswa harus dapat menjelaskan hasil dari penyelesaian 

masalah yang sudah dilaksanakan. 

Pada petunjuk teknis peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas 

Nomor 506/C/PP/2004 tanggal 11 November 2004 tentang rapor merah 

dicantumkan indikator pemecahan masalah adalah : (1) menunjukkan 

pemahaman masalah, (2) mengorganisasi data dan memilih informasi yang 

relevan dalam pemecahan masalah, (3) menyajikan masalah secara 

matematika dalam berbagai bentuk, (4) memilih pendekatan dan metode 

pemecahan masalah yang tepat, (5) mengembangkan strategi pemecahan 

masalah, (6) membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu 

masalah, (7) menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

Tes kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah 

setiap soal mengandung satu atau beberapa indikator. Pemberian skor tes 

kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah setiap soal 
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mengandung keempat tahap pemecahan masalah. Adapun pedoman 

penskoran tes kemampuan pemecahan masalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

Aspek yang dinilai Skor 

1. Memahami masalah 

a. Benar 

b. Salah 

 

1 

0 

2. Merencanakan cara penyelesaian 

a. Benar 

b. Salah 

c. Tidak membuat 

 

2 

1 

0 

3. Melaksanakan rencana 

a. Benar 

b. Hampir benar 

c. Yang benar dan yang salah seimbang 

d. Sebagian kecil benar 

e. Salah  

f. Tidak menghitung 

 

6 

5 

3 

2 

1 

0 

4. Menafsirkan hasil 

a. Benar 

b. Salah atau tidak ada 

 

1 

0 

Skor minimal 0 

Skor maksimal 10 

        (Wardhani, 2010 : 27) 

 

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan pengertian 

kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan untuk memahami 

masalah serta dapat merencanakan dan melaksanakan rencana pemecahan 

masalah kemudian menafsirkan solusi masalah tersebut. 

 

B. Matematika 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), matematika 

didefinisikan sebagai ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan 
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prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai 

bilangan. Menurut Wikipedia matematika secara umum ditegaskan sebagai 

penelitian pola dari struktur, perubahan, dan ruang. 

Berdasarkan uraian di atas maka matematika adalah segala hal 

yang berkaitan dengan pola dan aturan dan bagaimana aturan itu dipakai 

untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. 

 

C. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan untuk 

memahami masalah serta dapat merencanakan dan melaksanakan rencana 

pemecahan masalah kemudian menafsirkan solusi masalah tersebut. 

Sedangkan pengertian matematika adalah segala hal yang berkaitan dengan 

pola dan aturan dan bagaimana aturan itu dipakai untuk menyelesaikan 

berbagai macam permasalahan. Maka dapat disimpulkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika adalah kemampuan untuk memahami, 

merencanakan, dan melaksanakan rencana pemecahan dari masalah yang 

berkaitan dengan pola dan aturan sebagaimana aturan itu digunakan sebagai 

solusi untuk menyelesaikan bermacam permasalahan. 

 

D. Pembelajaran Berbasis Masalah 

Menurut Trianto (2009 : 90) pembelajaran berbasis masalah 

merupakan suatu pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya 
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permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik yakni penyelidikan 

yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. 

 Menurut Kunandar (2007 : 354) pembelajaran berbasis masalah 

adalah suatu pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai 

suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berfikir kritis dan 

ketrampilan memecahkan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan 

konsep yang esensial dari materi pelajaran. 

Nurhadi (dalam Kunandar, 2007 : 358) mengemukakan tahap - 

tahap Pembelajaran Berbasis Masalah terdiri atas lima tahap yang secara rinci 

disajikan sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Tahap – tahap Pembelajaran Berbasis Masalah. 

Tahap 

ke 
Tahapan Kegiatan Guru 

1 Orientasi siswa pada 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan 

perangkat yang dibutuhkan, 

memotivasi siswa agar terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah yang 

dipilihnya. 

2 Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

Guru membantu siswa 

mendefinisikan dan  

mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah 

tersebut. 

3 Membimbing 

penyelidikan individu 

maupun  kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai dan melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan  penjelasan serta 

pemecahan masalahnya. 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya. 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, 

video dan model serta membantu 

mereka berbagai tugas dengan 

temannya. 
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5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka gunakan. 

Sedangkan kelebihan dan kekurangan Pembelajaran Berbasis 

Masalah menurut Sanjaya (2006 : 220) adalah sebagai berikut: 

1. Kelebihan 

a. Pembelajaran Berbasis Masalah  merupakan tehnik yang cukup 

bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. 

b. Pembelajaran Berbasis Masalah dapat menantang kemampuan siswa 

serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru 

bagi siswa. 

c. Pembelajaran Berbasis Masah dapat meningkatkan aktivitas 

pembelajaran siswa. 

d. Pembelajaran Berbasis Masalah dapat membantu siswa bagaimana 

mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam 

kehidupan nyata. 

e. Pembelajaran Berbasis Masalah dapat membantu siswa 

mengembangkan pengetahuan  barunya dan bertanggung jawab 

dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 

f. Pembelajaran Berbasis Masalah memperlihatkan kepada siswa 

bahwa setiap mata pelajaran, pada dasarnya merupakan cara berpikir, 

dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan sekedar belajar 

dari buku - buku saja. 
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g. Pembelajaran Berbasis Masalah dianggap lebih menyenangkan dan 

disukai siswa. 

h. Pembelajaran Berbasis Masalah dapat mengembangkan kemampuan 

siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka 

untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. 

i. Pembelajaran Berbasis Masalah dapat memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki 

dalam dunia nyata. 

j. Pembelajaran Berbasis Masalah dapat mengembangkan minat siswa 

untuk secara terus - menerus belajar sekalipun belajar pada 

pendidikan formal telah berakhir. 

2. Kekurangan 

a. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai 

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, 

maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. 

b. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui pembelajaran berbasis 

masalah membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 

c. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan 

masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa 

yang mereka ingin pelajari. 
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E. Materi Matematika Pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linier Dua 

Variabel 

Sistem Persamaan Linier dua Variabel merupakan salah satu materi 

matematika di SMP Negeri 1 Wangon yang sesuai dengan kurikulum 2006 

(KTSP). Materi ini diajarkan pada kelas VIII F semester 1 dengan indikator 

sebagai berikut: 

1. Mengenal persamaan linier dua variabel  

2. Menentukan himpunan penyelesaian persamaan linier dua variabel dan 

menggambar grafik 

3. Mengenal sistem persamaan linier dua variabel. 

4. Menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. 

5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 

dua variabel. 

6. Menyelesaikan sistem persamaan non linier dua variabel. 
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F. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Pembelajaran Berbasis Masalah yaitu orientasi siswa pada 

masalah digunakan strategi menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi 

siswa, dan menyajikan permasalahan berupa lembar soal yang harus 

dikerjakan oleh siswa. Dari lembar soal akan memberikan gagasan dan siswa 

Keadaan awal siswa : 

1. Kurangnya siswa dalam mengajukan pertanyaan kepada guru. 

2. Siswa kurang menanggapi materi yang diberikan oleh guru. 

3. Tidak mempunyai usul atau gagasan terhadap suatu masalah. 

4. Kurang aktif dalam mengerjakan tugas dari guru. 

5. Siswa tidak berani dalam menyelesaikan soal dengan cara mereka sendiri. 

6. Siswa kurang memahami masalah. 

7. Siswa belum bisa memilih metode pemecahan masalah yang tepat. 

8. Siswa belum bisa membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu 

masalah. 

Pembelajaran Berbasis Masalah dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. 

Siswa diharapkan : 

1. Siswa dapat menjabarkan mana yang diketahui dan mana yang 

ditanyakan. 

2. Siswa dapat menyusun rencana untuk menyelesaikan soal. 

3. Siswa dapat menentukan rumus mana yang harus di pakai. 

4. Siswa dapat melaksanakan rencana yang sudah disusun atau rumus 

yang sudah dipilih untuk menyelesaikan soal. 

Pembelajaran Berbasis Masalah 

Kelebihan : 

1. Meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa 

2. Mengembangkan minat, pengetahuan siswa dan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

3. Pembelajaran lebih menyenangkan. 
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akan menganalisis apa yang diketahui dan tidak diketahui sehingga siswa 

mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Hal ini agar siswa berpikir 

menyelesaikan permasalahan. Dari situ siswa berpikir untuk mencari berbagai 

alternatif atau cara lain untuk menjawab permasalahan  yang dihadapi, hal ini 

agar siswa dapat menyelesaikan masalah. Mengorganiasasikan siswa untuk 

belajar digunakan strategi pengembangan keterampilan kerjasama antar 

siswa, maka dalam proses pembelajaran siswa dibentuk kelompok dan saling 

membantu dalam menyelidiki masalah secara bersama serta berpikir kreatif, 

sehingga dapat merancang suatu penyelesaian masalah dan siswa dapat 

menghasilkan jawaban yang bervariasi sesuai sudut pandang mereka, dalam 

hal ini menjadikan siswa dapat berpikir luwes. Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok dan menyajikan hasil karya digunakan strategi 

membantu siswa dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, dan 

jenis informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, siswa juga 

menjadi penyelidik aktif, memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir 

dan bertukar pendapat mengenai ide - idenya sendiri sehingga siswa dapat 

melaksanakan rencana penyelesaian masalah, dalam hal ini menjadikan siswa 

dapat berpikir rasional, karena siswa dapat mengungkapkan hasil 

pemikirannya masing - masing. Melakukan evaluasi proses pemecahan 

masalah digunakan strategi guru membantu menganalisis dan mengevalusai 

proses pemecahan masalah mereka sendiri, dan keterampilan penyelidikan 

yang mereka gunakan, sehingga siswa dapat membuat kesimpulan dari hasil 

yang diperoleh, dalam hal ini siswa mempunyai keterampilan mengelaborasi 
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karena siswa mampu memperkaya dan mengembangkan gagasannya dari diri 

sendiri, guru maupun temannya.  Dengan demikian diharapkan Pembelajaran 

Berbasis Masalah dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VIII F SMP Negeri 1 Wangon.  

 

G. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir maka dirumuskan hipotesis 

tindakan yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII 

F melalui pembelajaran Berbasis Masalah di SMP Negeri 1 Wangon 

meningkat. 
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