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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Menurut Polya (1973) pemecahan masalah didefinisikan sebagai suatu 

cara belajar yang dianggap sangat efisien dalam usaha untuk mencapai 

tujuan pengajaran, sementaraAdjie dan Maulana (2006) mendefinisikan 

pemecahan atau penyelesaian masalah sebagai proses penerimaan tantangan 

dan kerja keras untuk menyelesaikan masalah sedangkan Sumartini (2016) 

menyebutkan bahwa pemecahan masalah sebagai suatu kegiatan yang lebih 

mengutamakan pentingnya prosedur, langkah-langkah strategi yang 

ditempuh oleh siswa dalam menyelesaikan masalah dan akhirnya dapat 

menemukan jawaban. Hal tersebut sesuai dengan Sukirman, dkk (2009) 

yang mendefinisikan pemecahan masalah sebagai pemulihan kembali situasi 

yang dianggap masalah bagi seseorang yang menyelesaikannya. Pemulihan 

tersebut melalui serangkaian perbuatan yang secara bertahap dilakukan atau 

dipenuhi dan berakhir pada hasil yang diperoleh berupa penyelesaian 

masalah. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemecahan 

masalah adalah suatu cara belajar yang dianggap sangat efisien dalam usaha 

mencari jalan keluar dari suatu masalah atau kesulitan melalui serangkaian 

perbuatan yang secara bertahap dilakukan atau dipenuhi yang memerlukan 

kerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut dan berakhir pada hasil 
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yang diperoleh berupa penyelesaian masalah. Adapun serangkaian 

perbuatan yang secara bertahap dilakukan atau dipenuhi yaitu memahami 

masalah, merancang rencana penyelesaian, menjalankan rencana yang telah 

dibuat, dan memeriksa kembali langkah penyelesaian. Dengan 

diterapkannya serangkaian perbuatan tersebut diharapkan dapat mengatasi 

kesulitan siswa dalam memecahkan suatu masalah. 

Menurut Polya (1973) langkah-langkah pemecahan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Understanding The Problem (Memahami masalah) 

Dalam langkah ini siswa harus dapat mengetahui apa saja yang 

diketahui dalam suatu permasalahan seperti variabel-variabel yang tidak 

diketahui dan harus dicari nilainya. Selain itu siswa juga harus 

mengetahui data apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

masalah. Pada langkah ini dapat terlihat apakah siswa tersebut paham 

dan mengerti terhadap apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

dalam soal. Kemudian siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

Contoh: 

Amati dan pahami soal berikut! 

Selisih antara dua buah bilangan adalah 40, sedangkan jumlah 

kedua bilangan tersebut adalah 130. Tentukanlah nilai dari masing-

masing bilangan tersebut! 

Berdasarkan soal di atas, 

a. Tuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 
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Diketahui : Selisih dua buah bilangan = 40 

 Jumlah dua buah bilangan = 130 

Ditanyakan: Nilai dari masing-masing bilangan? 

2. Devising a plan (Merancang rencana penyelesaian) 

Pada langkah ini siswa diharuskan untuk mencari hubungan 

antara data yang ada dengan variabel-variabel yang belum diketahui. 

Siswa harus mampu merencanakan langkah-langkah apa saja yang 

penting dan saling menunjang untuk dapat memecahkan masalah yang 

dihadapi. Adapun langkah yang dapat dilakukan oleh siswa yaitu siswa 

mencari konsep-konsep yang saling menunjang dan siswa 

menggunakan rumus yang diperlukan. 

Contoh :  

Berdasarkan soal yang terdapat pada langkah 1, 

b. tuliskan rencana untuk menyelesaikan soal tersebut 

Rencana Penyelesaian:  

1. Menerjemahkan soal kedalam bentuk PLDV 

2. Menyelesaikan dengan metode penyelesaian SPLDV   

3. Carrying out the plan (Melaksanakan penyelesaian masalah) 

Pada langkah ini siswa melaksanakan langkah penyelesaian 

yang telah dirancang sebelumnya untuk memperoleh solusi. Dengan 

kata lain, siswa melakukan operasi hitung secara benar dalam 

menerapkan rencana atau cara sehingga diperoleh solusi dari masalah. 

 

Contoh: 

Berdasarkan soal yang terdapat pada langkah 1, 
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c. Selesaikanlah soal tersebut berdasarkan rencana yang telah kalian 

buat! 

1. Menerjemahkan soal kedalam bentuk PLDV 

Misalkan: 

Bilangan ke-1 = x 

Bilangan ke-2 = y 

Maka, diperoleh PLDV berikut: 

x – y = 40  

x + y = 130 

2. Menyelesaikan dengan metode penyelesaian SPLDV 

* Mengeliminasi x    * Mensubstitusikan y ke persamaan 

x – y = 40       y = 45 =>x – y = 40 

x + y = 130 –         x – 45 = 40 

–2y = –90          x = 85  

2

90
 y       

y = 45 

4. Looking back (Memeriksa kembali langkah penyelesaian) 

Pada langkah ini siswa harus dapat mengecek ulang dan  

memeriksa dengan teliti setiap langkah pemecahan masalah sehingga 

diperoleh benar atau tidaknya pemecahan masalah yang telah dilakukan 

dan siswa mendapat jawaban yang sesuai dengan masalah yang 

diberikan. 

Contoh: 

Berdasarkan soal yang terdapat pada langkah 1, 
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d. Cek jawaban dengan memasukkan nilai x dan y ke setiap 

persamaan 

x = Bilangan ke-1 dan y = bilangan ke-2 

x = 85 dan y = 45 

# Untuk persamaan x – y = 40  # Untuk persamaan x + y = 

130 

85 – 45 = 40      85 + 45 = 130 

40 = 40 (Benar)    130 = 130 (Benar) 

Jadi, nilai dari bilangan ke-1 adalah 85 dan bilangan ke-2 adalah 45. 

Berdasarkan kajian diatas, indikator kemampuan pemecahan masalah 

yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Memahami masalah 

Pada langkah ini dapat terlihat apakah siswa tersebut paham dan 

mengerti terhadap apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam 

soal. Kemudian siswa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan. 

2. Merancang rencana penyelesaian 

Pada langkah ini yang dapat dilakukan oleh siswa yaitu siswa 

mencari konsep-konsep yang saling menunjang dan siswa menggunakan 

rumus yang diperlukan. 

 

3. Melaksanakan penyelesaian masalah 
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Pada langkah ini siswa melakukan operasi hitung secara benar 

dalam menerapkan rencana atau cara sehingga diperoleh solusi dari 

masalah. 

4. Memeriksa kembali langkah penyelesaian 

Pada langkah ini siswa harus dapat mengecek ulang dan  

memeriksa dengan teliti setiap langkah pemecahan masalah 

Menurut Sukirman, dkk (2009) pemecahan masalah akan menjadi 

suatu hal yang sulit bagi siswa, apabila: 1) guru tidak menuntun siswa 

secara bertahap atau hanya mengajarkannya secara sekilas. 2) masalah 

disajikan kepada siswa tertentu tidak bermakna maka siswa akan 

mempunyai kemungkinan kecil untuk menyelesaikannya. Pemecahan 

masalah merupakan suatu aktivitas berpikir aktif untuk mendapatkan cara 

penyelesaian suatu masalah. Oleh karena itu, siswa perlu dibekali: 1) 

bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan, cara mengidentifikasi 

permasalahan dapat dilakukan dengan membaca berulang kali soal 

tersebut, pahami kata demi kata, kalimat demi kalimat, informasi apa yang 

terdapat dalam soal, menentukan apa yang hendak dicari dalam soal, dan 

abaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan permasalahan, 2) bagaimana 

menyederhanakan permasalahan, dapat dilakukan dengan menuliskan 

kembali apa yang diketahui ke dalam bentuk yang lebih sederhana, atau 

dalam bentuk model matematika 3) bagaimana memilih langkah-langkah 

yang efisien, dapat dilakukan dengan menentukan langkah mana yang 

harus didahulukan untuk memecahkan masalah, 4) bagaimana 

memodifikasi jawaban jika ada data yang baru, dapat dilakukan dengan 
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tidak menambahkan hal-hal yang tidak ada sehingga akan merubah 

permasalahan yang dihadapi kemudian aplikasikan data baru tersebut 

terhadap pemecahan masalah yang telah dilakukan, dan 5) bagaimana 

melatih siswa untuk membuat masalah, dapat dilakukan dengan 

menyajikan masalah kehidupan sehari-hari dan meminta siswa untuk 

berpendapat mengenai masalah tersebut. 

2. Problem Based Learning(PBL) 

Menurut Nata (2009) Problem Based Learning (PBL) adalah salah 

satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara 

menghadapkan para peserta didik tersebut dengan berbagai masaah yang 

dihadapi dalam kehidupannya, sedangkan Harrison dalam Wardoyo (2013) 

berpendapat bahwa PBL adalah pengembangan kurikulum pembelajaran 

dimana siswa ditempatkan dalam posisi yang memiliki peranan aktif 

dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang mereka hadapi. Artinya 

bahwa PBL menuntut adanya peran aktif siswa agar dapat mencapai pada 

penyelesaian masalah yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Padmavathy (2013) menyebutkan bahwa “ To engage the attention of the 

learners must adopt some different method to teach mathematics mhich 

provide platform to laerners to think, active, brainstorm and learning have 

come to the fore in discussions of classroom or transferable learning an 

gives motivation”. Untuk menarik perhatian dari siswa, kita harus 

menggunakan beberapa metode yang berbeda dalam mengajar matematika 

yang bertujuan agar siswa berpikir, aktif, sistematis, dan paham menjadi 

penting dalam diskusi kelas atau pengetahuan yang dapat ditransfer dan 
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memberikan motivasi. Hal tersebut sesuai dengan Kemendikbud (Materi 

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2014) yang berpendapat 

bahwa PBL adalah model pembelajaran yang dirancang agar siswa 

mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam 

memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki 

kecakapan berpartisipasi dalam tim. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

PBLadalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dimana siswa 

ditempatkan pada posisi yang memiliki peranan aktif supaya siswa 

mendapat pengetahuan penting yang membuatmereka mahir dalam 

memecahkan masalah, memiliki model belajar sendiri dan memiliki 

kecakapan berpartisipasi dalam tim. Pada proses pembelajarannya 

menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau 

menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Ibrahim dan Nur (2000) dan Ismail (2002) dalam Rusman (2013) 

mengemukakan bahwa langkah-langkah PBLadalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1TahapPembelajaranPBL 
Tahap Indikator Tingkah Laku Guru 

1 
Orientasi siswa pada 

masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa 

terlibat pada aktivitas pemecahan masalah 

2 
Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan tugas tersebut. 

3 

Membimbing 

pengalaman 

individual/kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah 

4 
Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, dan 

membantu mereka untuk berbagai tugas dengan 

temannya 

5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses 

yang mereka gunakan. 

Menurut Nata (2009) kelebihan dan kekurangan PBLyaitu: 
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a. Kelebihan PBL antara lain: 

1) Dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan 

dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja 

2) Dapat membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan 

masalah secara terampil, yang selanjutnya dapat mereka gunakan 

pada saat menghadapi masalah yang sesungguhnya di masyarakat 

kelak 

3) Dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir secara 

kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses pembelajarannya, 

para siswa banyak melakukan proses mental yang menyorot 

permasalahan dari berbagai aspek. 

b. Kekurangan PBL antara lain: 

1) Sering terjadi kesulitan dalam menemukan permasalahan yang 

sesuai dengan tingkat berpikir para siswa. 

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. 

3. Strategi Pembelajaran Interaktif 

Menurut Majid (2013) strategi pembelajaran interaktif adalah suatu 

cara atau teknik dimana guru menjadi fasilitator dalam menciptakan situasi 

interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa 
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dengan siswa dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran.Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Hamruni (2012) bahwa pembelajaran interaktif ini menekankan pada 

diskusi dan sharing di antara siswa. Diskusi dan sharing memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, 

pendekatan, dan pengetahuan guru atau temannya serta untuk membangun 

cara alternatif untuk berfikir dan merasakan. 

Menurut Majid (2013) strategi pembelajaran interaktif dikembangkan 

dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif, yang di 

dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil 

atau pengerjaan tugas berkelompok, dan kerjasama siswa secara 

berpasangan. Kegiatan belajar interaktif tidak ditekankan pada “hasil”, 

tetapi pada “proses” belajar. Jadi yang lebih utama adalah menyusun 

strategi bagaimana agar siswa memperoleh pengetahuan dengan cara 

“mengalami” bukan “menghafal”. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan strategi 

pembelajaraninteraktif adalah suatu cara yang dilaksanakan 

melaluipembelajaransecara berkelompok yang dapat memberi siswa lebih 

banyak kesempatanuntuk berpikir dan berpendapat melalui pertanyaan 

yang mereka ajukansehingga siswa merasa perlu mengadakan 

penyelidikan atas pertanyaannyatersebut, berdasarkan penyelidikan 

tersebut siswa akan secara sendirinyamemperoleh pengetahuan baru, 

pengetahuan yang diperoleh dari hasilmengkonstruksi sendiri sifatnya 

akan lebih bertahan lama dan lebihbermakna. 
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Menurut Faire dan Cosgrove dalam Majid (2013)ada 7 tahapan 

pembelajaran interaktif  yaitu persiapan (preparation), pengetahuan awal 

(before view), kegiatan (exploratory), pertanyaan siswa (children 

questions), penyelidikan (investigation), pengetahuan akhir (after view), 

dan refleksi (reflection).  

1. Persiapan (preparation) 

Pada tahap ini, guru dan siswa mencari latar belakang topik 

yang akan dibahas dalam kegiatan pembelajaran. Guru mengumpulkan 

sumber-sumber yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, 

seperti percobaan apa yang akan digunakan dan media apa saja yang 

akan digunakan untuk menunjang pembelajaran. 

2. Pengetahuan awal (before view) 

Pada tahap ini, guru menggali pengetahuan awal siswa 

mengenai hal-hal yang telah diketahui yang berkaitan dengan topik 

yang akan dipelajari. 

3. Kegiatan (exploratory) 

Pada tahap ini adalah menampilkan kegiatan untuk memancing 

rasa ingin tahu siswa yang dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan, 

demonstrasi, atau menampilkan fenomena melalui video atau gambar. 

4. Pertanyaan siswa (children questions) 

Pada tahap ini masing-masing siswa diberikan kesempatan 

untuk membuat pertanyaan dalam kelompoknya. Kemudian siswa 

membacakan pertanyaan yang dibuat dalam kelompok.Setelah semua 

pertanyaan kelompok terhimpun, guru mengarahkan siswa untuk 
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memilih pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang jawabannya 

dapat diselidiki melalui kegiatan penyelidikan dan investigasi. 

5. Penyelidikan (investigation) 

Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk menemukan 

konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan menganalisis data 

dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. 

6. Pengetahuan akhir (after view) 

Pada tahap ini, siswa membacakan jawaban sementara yang 

diperolehnya. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan diskusi kelas. 

Jawaban-jawaban siswa dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan 

pengetahuan awal sebelum siswa melakukan penyelidikan yang ditulis 

sebelumnya. 

7. Refleksi (reflection) 

Tahap terakhir adalah refleksi, yaitu kegiatan berfikir tentang apa 

yang baru terjadi atau baru saja dipelajari. Intinya adalah berpikir 

kembali mengenai apa-apa yang telah dipelajari, kemudian 

mengedepankannya menjadi struktur pengetahuan baru. Siswa diberi 

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan susulan jika ada yang kurang 

dipahami setelah mengadakan penyelidikan. 

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran dengan menggunakan 

strategi pembelajaran interaktif dalam penelitian ini dilaksanakan dengan 

mengikuti prinsip-prinsip berikut: 

1. Pengambilan Masalah 

Prinsip ini mengacu pada tahapan pembelajaran interaktif yaitu 

pertanyaan siswa (Children Questions). Guru membimbing dan 

mengarahkan siswa untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan topik 

Upaya Meningkatkan Kemampuan... Oki Setiani, FKIP UMP, 2018



18 

 

yang akan dipelajari. Setelah pertanyaan siswa terhimpun, siswa 

diarahkan untuk memilih pertanyaan secara bersama yang selanjutnya 

pertanyaan tersebut akan diselidiki pada saat diskusi kelompok.  

2. Pertukaran Pengetahuan 

Prinsip ini mengacu pada tahapan pembelajaran interaktif yaitu 

penyelidikan (Investigation) dan pengetahuan akhir (After 

Views).Terdapat dua jenis diskusi yaitu diskusi kelompok saat tahap 

penyelidikan dan diskusi kelas pada saat tahap pengetahuan akhir. Guru 

membimbing jalannya diskusi kelompok dan mengarahkan siswa untuk 

melakukan diskusi kelas. Siswa secara berkelompok mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber belajar, mengorganisasikan data, dan 

menganalisis data sehingga diperoleh jawaban sementara. Jawaban 

tersebut disajikan saat diskusi kelas. Setelah diskusi kelas selesai, 

jawaban-jawaban dikumpulkan kemudian siswa diminta untuk 

membandingkan pengetahuan yang mereka peroleh setelah penyelidikan. 

Menurut Hamruni (2012) kelebihan strategi pembelajaran interaktif 

antara lain : 

a. Siswa dapat belajar dari temannya dan guru untuk membangun 

ketrampilan sosial dan kemampuan-kemampuan lain. 

b. Mengorganisasikan pemikiran dan membangun argumen yang 

rasional. 

Sedangkan kekurangan dari strategi ini menurut Hamruni (2012) 

yaitu sangat bergantung pada kecakapan guru dalam menyusun dan 

mengembangkan dinamika kelompok. 

4. PBL dengan Strategi Pembelajaran Interaktif 
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PBL dengan Strategi Pembelajaran Interaktif adalah model 

pembelajaran yang berpusat pada siswa dimana siswa ditempatkan pada 

posisi yang memiliki peranan aktif dalam menyelesaikan atau 

memecahkan masalah yang mereka hadapi melalui suatu cara atau teknik 

dimana guru menjadi fasilitator dalam menciptakan situasi belajar 

interaktif yang edukatif untuk tercapainya tujuan pembelajaran. 

Tabel 2.2Penerapan model PBLdengan Strategi Pembelajaran 

Interaktif 
Tahapan Kegiatan Guru 

1. Orientasi siswa pada 

masalah 
 Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran 

 Guru memotivasi siswa untuk terlibat aktif  dalam 

pemecahan masalah yang dipilih 

 Pengambilan Masalah:  
1. Guru mengarahkan siswa untuk membuat pertanyaan 

dengan memberikan contoh pertanyaan yang dapat 

dibuat. Guru meminta siswa untuk membuat 

pertanyaan yang berbeda dengan yang dicontohkan 

dalam selembar kertas. Pertanyaan siswa dikumpulkan, 

guru menuliskan beberapa pertanyaan di papan tulis. 

2. Guru mengarahkan siswa untuk memilih pokok 

masalah yang akan dipecahkan dengan meminta siswa 

menjawab pertanyaan yang terdapat dalam papan tulis. 

Jika jawaban pertanyaan tersebut hanya iya atau tidak 

berarti pertanyaan tersebut tidak dipilih. Pertanyaan 

yang dipilih yaitu pertanyaan yang jawabannya 

memerlukan suatu penyelidikan. 

2. Mengorganisasikan 

siswa pada masalah 
 Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. 2 

kelompok terdiri dari 5 siswa dan 3 kelompok terdiri 

dari 6 siswa. 

 Guru membagikan bahan untuk diskusi 

3. Membimbing 

pengalaman individu 

atau kelompok 

 Pertukaran Pengetahuan : Guru membantu siswa 

untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah 

 Guru mendorong siswa untuk menyampaikan ide atau 

gagasan dalam kelompok 

 Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan 

 Guru mengajukan pertanyaan yang membuat siswa 

berfikir kembali mengenai kebenaran jawaban dari 

kelompoknya 

4. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 
 Guru membantu siswa menyajikan hasil diskusi 

 Guru menentukan kelompok penyaji 

 Guru meminta kelompook lain untuk menyanggah atau 

menanggapi jawaban yang disajikan 

 Pertukaran Pengetahuan : 
Guru meminta siswa membandingkan pengetahuan yang 

diperoleh setelah proses penyelidikan. 

5. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 
 Guru membantu siswa mengevaluasi hasil 

penyelidikan dan proses yang siswa gunakan 
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pemecahan masalah 
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5. Pokok Bahasan 

Pokok bahasan yang akan diteliti yaitu Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel (SPLDV) yang terdapat pada kelas VIII untuk Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018. 

Standar Kompetensi: 

2. Memahami sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

Kompetensi Dasar: 

2.1. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. 

2.2. Membuat model matematika dan menyelesaikannya dari masalah 

yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. 

 

B. Penelitian relevan 

Ika Mei Septianingsih (2015)dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model PBLdapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah pada kelas VII B SMP N 1 Somagede. Hal 

tersebut dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-rata yang diperoleh dari 

tiap siklus. Pada siklus I diperoleh nilai rata-ratasebesar, siklus II sebesar 

67,73 dan siklus III sebesar 73,59. Selain itu, Faridah Umu Haniah (2007) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembelajaran interaktif dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada kelas VII B SMP 

Muhammadiyah 2 Purwokerto. Hal tersebut dibuktikan dengan dengan 

adanya peningkatan nilai rata-rata yang terjadi pada setiap siklusnya, yaitu 

nilai rata-rata 69,22 pada siklus I menjadi 75,39 pada siklus II dan menjadi 

79,51 pada siklus III. 
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Oleh karena itu, peneliti ingin memadukan antara PBLdengan strategi 

interaktif. Diharapkan pembelajaran dengan menggunakan strategi interaktif 

pada model PBLdapat dijadikan alternatif pembelajaran yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan kemampuan siswa khususnya pemecahan 

masalah. 

 

C. Kerangka Pikir 

Indikator Pemecahan Masalah 

1. Memahami masalah 

2. Membuat rencana atau cara untuk memecahkan masalah 

3. Menjalankan rencana yang telah dibuat 

4. Melihat kembali apa yang telah dilakukan 

Berdasarkan hasil observasi bahwa indikator-indikator di atas dinyatakan 

masih rendah. 

 

Tahap – tahap Problem Based Learning Langkah-langkahstrategi 

pembelajaran interaktif 

1. Orientasi siswa pada masalah 

2. Mengorganisasi siswa untuk belajar 

3. Membimbing pengalaman 

individual/kelompok 

4. Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

5. Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

1. Pengambilan masalah 

2. Pertukaran 

pengetahuan 

 

      

Dengan adanya penerapan antara PBLdengan Strategi Pembelajaran 

Interaktif diharapkan indikator-indikator kemampuan pemecahan masalah 

yang telah tersebut diatas dapat meningkat. 

 

Pembelajaran PBLdengan Strategi Pembelajaran Interaktif 

dilaksanakan melalui lima tahap yang telah dijelaskan pada kajian pustaka. 

Tahap 1. yaitu tahap orientasi siswa pada masalah yang digunakan 

untuk mengidentifikasi objek permasalahan dan memberikan rangsangan 
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siswadengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

untuk terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Tahap ini, dapat 

dikombinasikan dengan prinsip strategi interaktif yang pertama yaitu 

pengambilan masalah.Guru mengarahkan siswa untuk membuat pertanyaan 

dengan memberikan contoh pertanyaan yang dapat dibuat, misalnya apa yang 

dimaksud dengan SPLDV? Kemudian, siswa diminta untuk membuat 

pertanyaan yang berbeda dengan yang dicontohkan dalam selembar kertas. 

Pertanyaan siswa dikumpulkan, guru menuliskan beberapa pertanyaan di 

papan tulis.Guru mengarahkan siswa untuk memilih pokok masalah yang 

akan dipecahkan dengan meminta siswa menjawab pertanyaan yang terdapat 

dalam papan tulis. Jika jawaban pertanyaan tersebut hanya iya atau tidak 

berarti pertanyaan tersebut tidak dipilih. Pertanyaan yang dipilih yaitu 

pertanyaan yang jawabannya memerlukan suatu penyelidikan. Dengan 

diidentifikasinya objek permasalahan maka siswa akan lebih mudah 

memahami dan membuat rencana untuk memecahkan masalah sehingga 

indikator pemecahan masalah (1 dan 2) dapat meningkat; 

Tahap 2. yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Pada tahap 

ini,siswa dibentuk menjadi lima kelompok secara heterogen. Dua kelompok 

terdiri dari lima siswa dan tiga kelompok terdiri dari enam siswa.Guru 

membagikan lembar kerja siswa (LKS) sebagai bahan diskusi kepada setiap 

kelompok untuk dikerjakan. 

Tahap 3. yaitu membimbing pengalaman individual/kelompok. Tahap 

inidapat dikombinasikan dengan strategi interaktif 2 yaitu pertukaran 

pengetahuan, siswa dibantu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan 
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untuk menyelesaikan masalah, siswa didorong untuk mengutarakan ide atau 

gagasannya dalam kelompok masing-masingsehingga diperoleh jawaban 

sementara. Siswa dipancing untuk mengecek kembali kebenaran jawaban 

kelompoknya. Jawaban yang diperoleh saat penyelidikan dapat diolah pada 

tahap 4. 

Tahap 4. yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap 

inidapat dikombinasikan dengan strategi interaktif 2 yaitu pertukaran 

pengetahuan,guru membantu siswa dalam menyajikan hasil diskusi dan 

mengarahkan siswa untuk melakukan diskusi kelas.Guru mengundi nomor 

untuk menentukan kelompok penyaji. Selanjutnya, kelompok penyaji yang 

terpilih menyajikanhasil diskusi yang diperoleh. Sementara itu, kelompok lain 

diminta untuk menyanggah atau menanggapihasil diskusi yang disajikan. 

Jawaban-jawaban siswa dikumpulkan dan siswa diminta untuk 

membandingkan apa yang sekarang mereka ketahui dan apa yang sebelumnya 

mereka ketahui. Pada tahap ini, diharapkan  dapat meningkatkan indikator 

pemecahan masalah (3).  

Pada tahap 1, 2, 3, dan 4, guru membimbing dan mengarahkan siswa 

untuk memahami permasalahan sesuai dengan ide yang dimiliki sehingga 

dapat bereksperimen pada saat berdiskusi kelompok siswa menemukan 

konsep serta mengaplikasikan konsep tersebut dalam pemecahan masalah;  

Tahap 5. yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah dimana guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan 

sehingga diharapkan indikator pemecahan masalah (4) dapat meningkat. 
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Dengan keterkaitan antara problem based learning, strategi 

pembelajaran interaktif, dan indikator kemampuan pemecahan masalah 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka hipotesis tindakan yang 

diajukan adalah model PBL melalui strategi pembelajaran interaktif dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII ASMP 

Muhammadiyah Kedungbanteng.  
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