
6 
 

BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Menurut Adjie & Maulana (2006) menjelaskan bahwa masalah 

adalah suatu situasi yang memerlukan suatu pemecahan tetapi tidak dapat 

menentukan solusinya secara langsung. Permasalahan yang terdapat dalam 

pembelajaran matematika biasanya permasalahan disajikan dalam bentuk 

soal yang tidak rutin seperti soal cerita, hal ini berarti permasalah dalam 

pembelajaran matematika dapat ditemukan solusinya dengan menggunakan 

strategi berpikir kemampuan pemecahan masalah. 

Pemecahan masalah (problem solving) merupakan komponen yang 

sangat penting dalam matematika. Dapat dijelaskan bahwa pemecahan 

masalah merupakan proses menerapkan pengetahuan (knowledge) yang 

telah diperoleh siswa sebelumnya kedalam situasi yang baru. Pemecahan 

masalah juga merupakan aktivitas yang sangat penting dalam pembelajaran 

matematika. Pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika ini 

merupakan model pembelajaran yang harus terus dikembangkan dan 

ditingkatkan penerapannya di sekolah-sekolah, dengan pemecahan masalah 

matematika ini siswa melakukan kegiatan yang dapat mendorong 

berkembangnya pemahaman dan penghayatan siswa terhadap prinsip nilai, 

dan proses matematika, (Susanto, 2014).  
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Menurut Lestari & Yudhanegara (2015) kemampuan pemecahan 

masalah adalah kemampuan menyelesaikan masalah rutin, non-rutin, rutin 

terapan, rutin non-terapan, non-rutin terapan, dan masalah non-rutin non-

terapan dalam bidang matematika. Masalah rutin merupakan masalah yang 

prosedur penyelesaiannya sekedar mengulang secara algoritmik, sedangkan 

masalah non-rutin merupakan masalah yang prosedur penyelesaiannya 

memerlukan perencanaan penyelesaian, tidak sekedar menggunakan rumus, 

teorema, atau dalil.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan 

menyelesaikan masalah rutin dan non rutin tetapi tidak dapat menentukan 

solusinya secara langsung. 

Adapun indikator kemampuan penyelesaian masalah matematis 

menurut Lestari & Yudhanegara (2015) yaitu: 

a. Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan 

unsur yang diperlukan. 

b. Merumuskan masalah matematis atau menyususn model matematis. 

c. Menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah. 

d. Menjelaskan atau menginterprestasikan hasil penyelesaian masalah. 
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Langkah pemecahan matematika yang terkenal dikemukakan oleh 

polya (1973) meliputi: 

a. Understanding the problem (memahami masalah) 

Memahami masalah dilakukan dengan menuliskan apa yang tidak 

diketahui dan data apa yang diberikan, apakah semua data tersebut sudah 

cukup untuk menentukan hal-hal yang belum diketahui? Selanjutnya 

masalah digambarkan dengan notasi yang tepat. 

b. Devising a plan (menyusun rencana pemecahan masalah) 

Merencanakan pemecahan masalah dengan menemukan hubungan 

antara data yang ada dengan apa yang tidak diketahui, kemudian 

merencanakan penyelesaiannya. Selain itu coba untuk memikirkan 

dengan permasalahan serupa yang pernah diselesaikan sebelumnya, 

apakah hasil atau metode masalah tersebut bisa atau tidak digunakan 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sekarang. 

c. Carrying out the plan (melaksanakan rencana penyelesaian masalah) 

Melaksanakan rencana yang sesuai dengan langkah-langkah yang 

telah disusun sebagai solusi dan memeriksa setiap langkah untuk 

memastikan kebenarannya. 

d. Looking back (melakukan pengecekan kembali) 

Memeriksa hasil yang diperoleh, memikirkan apakah hasil atau 

cara tersebut dapat digunakan untuk beberapa masalah lain. 
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Selain itu, Bransford dan Stein (Santrock, 2014) mengemukakan 

langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut: 

a. Mencari dan membingkai masalah  

Sebelum memecahkan masalah, siswa harus menyadari bahwa 

masalah tersebut ada, lalu membingkai berbagai masalah tersebut ke 

dalam masalah utama. 

b. Mengembangkan strategi pemecahan masalah yang baik 

Setelah menemukan masalah dan mendefinisikannya secara jelas, 

siswa perlu mengembangkan strategi untuk menyelesaikannya. 

c. Mengevaluasi solusi 

Setelah berpikir bahwa siswa telah memecahkan masalah, siswa 

harus mengevaluasi permasalah tersebut untuk mengetahui 

keefektifannya. 

d. Memeriksa kembali dan mendefinisikan masalah dan solusi dari waktu 

ke waktu. 

Dengan terus memikirkan kembali dan mendefinisikan masalah 

dan solusi dari waktu ke waktu siswa akan termotivasi untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dalam memecahkan masalah, 

yang nantinya dapat digunakan untuk menyempurnakan soal lain yang 

serupa. 
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Menurut Adji (2006) beberapa keterampilan atau langkah-langkah 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah antara lain: 

1. Memahami soal 

Hal yang penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait 

dengan soal matematika yaitu lanhkah pertama kita harus memahami soal 

terlebih dahulu 

2. Memilih pendekatan atau strategi pemecahan masalah 

Setelah memahami hal penting yang kedua yaitu memilih atau 

memikirkan strategi apa yang cocok untuk digunakan dalam 

menyelsaikan permasalahan yang telah diberikan terkait soal matematika 

3. Menyelesaikan model 

Merupakan suatu usaha yang yang dicapai setelah memahami dan 

memilih suatu strategi yang digunakan, sehingga dalam langkah 

menyelesaikan model tersebut menghasilkan hasil yang baik karena 

sudar direncanakan dari awal 

4. Menafsirkan solusi  

Dalam menafsirkan solusi siswa harus memperkirakan dan 

memeriksa kebenaran jawaban. 

      Berdasarkan penjelasan di atas langkah-langkah penyelesaian 

masalah yang akan digunakan peneliti sebagai berikut: 

a. Memahami masalah, yaitu menjelaskan apa saja yang diketahui dan 

ditanyakan pada persoalan yang telah diberikan. 
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b. Merencanakan penyelesaian masalah, yaitu menuliskan rumus dari 

permasalahan dengan mengunakan model matematika. 

c. Menyelesaikan perencanaan penyelesaian masalah, yaitu melaksanakan 

perencanaan penyelesaian masalah selama proses mengerjakan 

permasalahan ketika berlangsung. 

d. Memberikan kesimpulan terhadap hasil yang telah diperoleh. 

 

2. Diskursus Multi Representasi 

a. Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Nuryadi (2013) bahwa di dalam pembelajaran terdapat 3 

tahap, antara lain: “(1) tahap enaktif, (2) tahap ikonik, dan (3) tahap 

simbolik”. Penjabaran dari tahap-tahap tersebut antara lain:  tahap yang 

pertama dalam pembelajaran ialah tahap enaktif, tahap ini siswa lebih 

dapat dengan mudah menerima konsep atau materi pembelajaran melalui 

benda konkret atau manipulasi benda. Setelah itu siswa lanjut pada tahap 

ikonik, dimana pada tahap ini siswa sudah dapat memahami konsep dan 

materi melalui gambar-gambar, dan tahap yang terakhir ialah pada tahap 

simbolik dimana tahap ini siswa sudah lebih memahami konsep melalui 

simbol-simbol matematika. 

Menurut Majid (2017) pembelajaran kooperatif adalah model 

pembelajaran yang mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 

merupakan bentuk pembelajaran dengan siswa belajar dalam kelompok-
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kelompok kecil yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang, dengan 

struktur kelompok yang bersifat heterogen.  

1)  Tujuan dan manfaat pembelajaran Kooperatif 

a) Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Model 

kooperatif ini memiliki keunggulan dalam membantu siswa untuk 

memahami konsep-konsep yang sulit. 

b) Agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai 

berbagai perbedaan latar belakang. 

c) Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti berbagi tugas, 

aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing 

teman untuk bertanya, dapat menjelaskan ide atau pendapat, dan 

bekerja dalam kelompok. 

b.  Diskursus Multi Representasi 

DMR merupakan model pembelajaran yang termasuk dalam 

kooperatif, dimana proses pembelajarannya dibuat secara berkelompok 

kecil, dan pembelajaran kooperatif dapat melatih siswa untuk saling 

bekerja sama dan bertukar pendapat serta pengetahuan yang dimiliki 

untuk menyelesaikan masalah.  

Menurut Suyatno (2009) Model Diskursus Multi Representasi 

adalah pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan, penggunaan, 

dan pemanfaatan berbagai representasi dengan setting kelas dan kerja 

kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe DMR adalah model yang 

menekankan belajar dalam kelompok heterogen saling membantu satu 
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sama lain, bekerjasama menyelesaikan masalah, menyatukan pendapat 

untuk memperoleh keberhasilan yang optimal baik kelompok dan 

individu. Metode ini berorientasi pada pembentukan, penggunaan, dan 

pemanfaatan berbagai representasi seperti buku-buku, atikel, bahan 

internet dan sebagainya.  

Adapun langkah-langkah model pembelajaran DMR menurut 

Suyatno (2009) sebagai berikut: 

1) Periapkan LKS dan media pembelajaran 

2) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen. 

3) Pendahuluan membangkitkan minat siswa melalui eksplorasi 

menggunakan media pembelajaran. 

4) Pengembangan permasalahan. 

5) Penerapan pemecahan masalah dalam diskusi kelompok. 

6) Laporan akhir tiap kelompok. 

Langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran diskursus 

multi representasi menurut Yudhanegara (2015) sebagai berikut: 

1) Mempersiapkan lembar kerja siswa dan media pembelajaran yang 

dibutuhkan  

2) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen.  

3) Memotivasi dan menumbuhkan minat siswa melalui eksplorasi 

dengan media pembelajaran yang dibutuhkan 

4) Mengembangan permasalahan. 

Pengaruh Model Pembelajaran Diskursus..., Siti Halimathusya’diyah, FKIP UMP, 2018



14 
 

5) Penerapan penyelesaian pemecahan masalah dalam diskusi 

kelompok. 

6) Laporan akhir tiap kelompok. 

Dari penjelasan di atas dalam penelitian ini langkah-langkah yang 

akan digunakan dalam pembelajaran model Diskursus Multi Representasi 

sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini guru mempersiapkan materi, lembar kerja siswa 

dan media pembelajaran yang akan digunakan. 

b. Tahap Pendahuluan 

1) Siswa mendapatkan informasi tentang pembelajaran model 

Diskursus Multi Representasi 

2) Siswa dibagi menjadi 4-6 anggota kelompok yang heterogen 

3) Siswa mendapatkan lembar kerja siswa 

4) Guru membangkitkan minat siswa melalui eksplorasi 

menggunakan media pembelajaran 

c. Tahap pengembangan  

Masing-masing kelompok mendiskusikan materi yang telah 

diberikan oleh guru sehingga dapat menyelesaikan soal-soal 

permasalahan yang ada dalam media pembelajaran dan lembar kerja 

siswa. 

d. Tahap penerapan 
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1) Salah satu siswa ditunjuk untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya dan mempertanggungjawabkan hasil kelompoknya 

di depan kelas. 

2) Siswa saling berinteraksi untuk melakukan tanya jawab. 

e. Tahap penutupan  

Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

bersama. 

Terdapat tiga fungsi multi representasi dalam kegiatan belajar, 

menurut Jan Van der meij & Ton de Jong (2003) sebagai berikut: 

1) Pertama, dengan menggabungkan representasi yang saling 

melengkapi itu diharapkan bahwa siswa akan mendapatkan 

keuntungan dari berbagai representasi tersebut. Sebagai contoh, 

setiap representasi bisa membantu siswa dalam memecahkan 

permasalahan yang diberikan. 

2) Berbagai jenis representasi mungkin berguna untuk tujuan yang 

berbeda. Jika materi berkaitan dengan konteks masalah maka 

representasi terbaik untuk digunakan adalah teks atau gambar. 

representasi lain seperti grafik atau tabel kurang berguna untuk jenis 

informasi ini. Jika materi harus ditampilkan berkaitan dengan 

informasi kualitatif, maka diagram adalah representasi terbaik. 

Diagram dapat menyimpan informasi yang mendukung proses 

komputasi dengan pengindeksan informasi namun untuk 

menampilkan diagram informasi kuantitatif kurang cocok. Grafik, 
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formula, dan alfanumerik adalah representasi yang lebih baik untuk 

jenis materi ini. 

3) Fungsi ketiga dari multi representasi adalah salah satu representasi 

dapat membatasi penafsiran representasi lain 

B. Penelitian Relevan 

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini 

adalah Menurut penelitian oleh Tristiyanti, dkk (2016) dapat disimpulkan 

bahwa siswa kelas yang mendapatkan model pembelajaran kooperatif tipe 

DMR rata-rata mengalami peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis dengan kategori sedang yaitu 24 siswa dengan presentase sebesar 

72,73 persen dari jumlah siswa, sedangkan sebagian yang lain megalami 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis dengan kategori 

tinggi yaitu 2 siswa dengan presentase 6,06 persen dan dengan kategori rendah 

yaitu 7 orang dengan presentase sebesar 21,21 persen. Menurut penelitian yang 

berjudul : Peran pembelajaran Diskursus Multi Representasi terhadap 

pengembangan kemampuan matematika dan daya representasi siswa SLTP 

oleh Bambang Hudiono (2013) dapat dismpulkan bahwa siswa pada tingkat 

kemampuan yang sama dan yang mendapat pembelajaran DMR hasil 

belajarnya lebih baik dari pada yang mendapatkan pembelajaran KMR, dan 

hasil belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran KMR lebih baik dari pada 

hasil belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran konvesional. Sedangkan 

siswa tingkat kemampuan atas yang mendapatkan pembelajaran DMR 

peningkatan hasil belajarnya paling besar. 
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Menurut hasil penelitian oleh Husna, dkk (2013) diperoleh bahwa 

Berdasarkan hasil perhitungan uji-t pada data keseluruhan siswa dengan 

menggunakan SPSS 16.0 diperoleh bahwa nilai signifikansi (Sig.) sebesar 

0,034 lebih kecil dari α = 0,05, karena itu hasil hipotesis nol ditolak. Artinya 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif Think-Pair-Share secara signifikan 

lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional bila 

ditinjau secara keseluruhan siswa. Hasil perhitungan uji-t pada data siswa 

peringkat tinggi diperoleh bahwa nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,015 lebih 

kecil dari α = 0,05, karena itu hasil hipotesis nol ditolak. Artinya peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif ThinkPair-Share secara signifikan lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional bila ditinjau dari peringkat 

siswa tinggi. 

C. Kerangka Pikir 

Suatu tingkat keberhasilan siswa dilihat dari salah satu kemampuan 

mereka yaitu kemampuan pemecahan masalah karena dalam kemampuan 

pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika 

tidak mengandalkan hasil akhir sebuah permasalahan yang diberikan oleh guru, 

seperti apa yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam kemampuan pemecahan 

masalah siswa dimulai dari mereka memahami permasalahan kemudian 

merencanakan solusi apa yang akan di capai,  melaksanakan apa yang telah di 

rencanakan dan memberikan kesimpulan dari apa yang dikerjakan. Hal tersebut 
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sangat jelas bahwa kemampuan pemcahan masalah matematis siswa sangat 

penting dimiliki oleh siswa karena dengan siswa memiliki kemampuan 

pemecahan masalah dengan baik pola pikir siswa akan berkembang. Selain 

memperhatikan kemampuan yang ingin dicapai siswa dalam belajar 

matematika, model pembelajaran pun harus diperhatikan karena dalam model 

pembelajaran yang tepat diharapkan bisa membantu siswa untuk 

menumbuhkan pola pikir siswa terhadap kemampuan yang ingin dicapai salah 

satunya yaitu model pembelajaran Diskursus Multi Representasi (DMR). 

Model pembelajaran Diskursus Multi Representasi (DMR) merupakan 

pembelajaran yang memiliki orientasi pada pembentukan, penggunaan dan 

pemanfaatan berbagai representasi dengan setting kelas dan kerja kelompok. Di 

dalam model pembelajaran DMR terdapat langkah-langkah pembelajaran yang 

dapat menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, dalam 

langkah guru menumbuhkan minat siswa melalui eksplorasi media 

pembelajaran, guru memberikan suatu awal permasalahan yang terdapat dalam 

media pembelajaran, dimana permasalahan tersebut siswa diharapkan dapat 

menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematisnya yaitu dimulai 

siswa memahami permasalahan kemudian siswa merencanakan solusi apa yang 

akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan. 

Kemudian pada saat langkah mengembangkan permasalahan siswa tersebut 

sudah mulai melaksanakan rencana awal permasalahan yang dimulai dari siswa 

memahami permasalahan kemudian merencanakan permasalahan itu dengan 

mencari solusi yang tepat sehingga siswa dapat melaksanakan rencana 
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permasalahan yang akan diselesaikan dan mengmbangkan permasalahan 

tersebut dengan baik, kemudian siswa memberikan kesimpulan terhadap 

permasalahan yang sudah diselesaikan setelah itu baru siswa melaporkan hasil 

akhir dari sebuah pelaksanaan perencanaan yang telah mereka kerjakan. 

Tabel 2.1.  Skema Kerangka pikir langkah-langkah model pembelajaran 

Diskursus Multi Representasi (DMR) dengan kemampuan 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

mengikuti model pembelajaran   Diskursus Multi Representasi (DMR) lebih 

LANGKAH 

KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH 

MATEMATIS 

1. Memahami masalah 

2. Merencanakan 

penyelesaian masalah 

3. Menyelesaikan 

perencanaan 

penyelesaian masalah 

4. Menarik kesimpulan 

LANGKAH MODEL 

DMR 

1. Mempersiapkan lembar 

kerja siswa dan media 

pembelajaran yang akan 

digunakan. 

2. Siswa dibagi beberapa 

kelompok 

3. Memotivasi dan 

menumbuhkan minat 

siswa melalui eksplorasi 

dengan menggunakan 

media pembelajaran 

4. Mengembangkan 

permasalahan  

5. Penerapan pemecahan 

masalah dalam diskusi 

kelompok 

6. Laporan akhir tiap 

kelompok 

Pengaruh Model Pembelajaran Diskursus..., Siti Halimathusya’diyah, FKIP UMP, 2018



20 
 

baik dari pada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

mengikuti pembelajaran konvensional 
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