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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran Matematika Ke SD-an 

a. Pengertian Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman 

belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga 

siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. 

Kompetensi yang akan dipelajari mengarah pada cara anak berpikir kritis 

dan matematis (Rina Dyah Rahmawati, dkk, 2006: 01).  

Melihat matematika adalah pengetahuan yang bersifat universal 

yang dibangun melalui penalaran deduktif dan bidang kajiannya abstrak, 

maka dalam pembelajaran, guru harus mengetahui karakteristik siswanya. 

Menurut Piaget (Hudojo, 1990:35) menyebutkan tahap perkembangan anak 

menurut usianya yakni, sensori motori (usia 0-2 tahun), pra-operasional 

(usia 2-7 tahun), operasional konkrit  (usia 7-11/12 tahun), dan opera 

formal (usia 11/12 tahun ke atas). 

Berdasarkan tahap-tahap perkembangan di atas, siswa kelas V 

Sekolah Dasar berada pada tahap operasional konkrit (usia 7-11/12 tahun). 

Pada tahap ini merupakan permulaan berpikir rasional, anak memiliki 

operasi-operasi logis yang dapat diterapkan pada masalah-masalah konkrit. 

Bila menghadapi suatu pertentangan antara pikiran dan persepsi, anak 

dalam periode ini dapat mengambil keputusan secara logis.  

9 
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b. Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar  

Tujuan matematika di Sekolah Dasar mengacu kepada fungsi matematika 

serta kepada tujuan pendidikan nasional, bahwa tujuan umum diberikannya 

matematika pada jenjang pendidikan dasar meliputi: 

1) Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di 

dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang, melalui latihan 

bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, 

efektif dan efisien. 

2) Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 

Tujuan yang pertama dalam pembelajaran matematika pada jenjang 

pendidikan dasar adalah memberikan penekanan pada penataan nalar dan 

pembentukan sikap, sedangkan pada tujuan kedua memberikan penekanan 

pada keterampilan dalam penerapan matematika, baik dalam kehidupan 

sehari-hari, maupun dalam membantu mempelajari ilmu pengetahuan lainnya 

(Runtukahu, 2014: 15). 

c. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan kurikulum di 

Indonesia yang disarankan untuk dijadikan rujukan oleh para pengembang 

kurikulum di tingkat satuan pendidikan. KTSP merupakan kurikulum 

berorientasi pada pencapaian kompetensi, oleh sebab itu kurikulum ini 

merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(Kurikulum 2004). Hal ini dapat dilihat dari unsur yang melekat pada 

KTSP itu sendiri, yakni adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar. 
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 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat dilihat dari Standar 

Isi (SI) yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), 

yang diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang selanjutnya 

SI dan SKL dijadikan salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum 

di setiap satuan pendidikan.  

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Bilangan 

5. Menggunakan pecahan  

dalam pemecahan masalah 

5.1 Mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal 

serta sebaliknya 

5.2 Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai 

bentuk pecahan 

5.3 Mengalikan dan membagi berbagai bentuk 

pecahan 

5.4 Menggunakan pecahan dalam masalah 

perbandingan dan skala 

 

Geometri dan Pengukuran 

6. Memahami sifat-sifat 

bangun dan hubungan antar 

bangun 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang 

6.3 Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang 

sederhana 

6.4 Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri 

6.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

bangun datar dan bangun ruang sederhana 

 

 

2.1.2 Materi Bilangan Pecahan 

1) Persen berarti per seratus dan dilambangkan dengan %. Misalnya 3% 

dibaca 3 persen, artinya 
 

   
  

2) Dalam membandingkan pecahan biasa, caranya yaitu samakan penyebutnya 

terlebih dahulu. Setelah itu bandingkan pembilangnya. 

3) Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dapat dilakukan apabila 

penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Pada penjumlahan dan 
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pengurangan pecahan desimal harus memperhatikan nilai tempat. 

Pengerjaan hitung pecahan desimal ini dapat dilakukan dengan cara susun. 

4) Pada perkalian dua pecahan biasa, pembilang dikalikan pembilang dan 

penyebut dikali penyebut. Adapun pada perkalian pecahan desimal dapat 

dilakukan dengan cara susun. 

4 x  2  =  4 x 2  =  8 

5     7      5 x 7      35  

5) Menentukan hasil pembagian yaitu kalikan bilangan yang dibagi dengan 

kebalikan pembagi. Pembagian pecahan desimal dapat dilakukan dengan 

cara susun. 

5  :  3 =  5  x  4  =  20  =  5 

 8     4     8      3      24       6 

        (Sumanto, 2008:125) 

 

2.1.3 Hakikat Belajar 

          a) Pengertian Belajar 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis belajar memiliki 

arti “berusaha memiliki kepandaian atau ilmu”. Definisi ini memiliki 

pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk memiliki 

kepandaian atau ilmu. Artinya, usaha untuk mencapai kepandaian atau 

ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya 

mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dimiliki sebelumnya. 

Sehingga dengan belajar itu manusia menjadi tahu, memahami, 

mengerti, dapat memiliki dan mengerti tentang sesuatu (Baharuddin, 

2008:13). 
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Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat. Kemampuan 

manusia untuk belajar merupakan karakteristik penting yang membedakan 

manusia dengan makhluk hidup lainnya. Belajar mempunyai keuntungan, baik 

bagi individu maupun bagi masyarakat. Dengan demikian, belajar merupakan 

proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, 

dan sikap.  

b) Ciri-Ciri Belajar 

Beberapa ciri-ciri belajar sebagaimana dikemukakan Baharuddin 

(2008:15) sebagai berikut: 

1) Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku (change behavior). 

Ini berarti, bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, 

yaitu adanya perubahan tingkah laku, dan tidak tahu menjadi tahu, dari 

tidak terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil 

belajar, kita tidak dapat mengetahui ada tidaknya hasil belajar. 

2) Perubahan tingkah laku (relative permanent). Ini berarti, bahwa perubahan 

tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap 

atau tidak berubah-rubah. Tetapi, perubahan tingkah laku tersebut tidak 

akan terpancang seumur hidup.  

3) Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses 

belajar sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial.  

4) Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 

Setelah memahami beberapa konsep yang dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan kegaiatan psikis dan badaniah yang  
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akan mengubah tingkah laku seseorang yang didapat dari hasil pengalaman dan 

latihan yang bersifat positif. Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan 

tersebut bahwa terdapat perubahan tingkah laku dalam proses belajar. Perubahan 

tingkah laku itulah yang sering disebut dengan hasil belajar.  

2.1.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar pada dasarnya adalah hasil yang dicapai dalam usaha 

penguasaan materi dan ilmu pengetahuan yang merupakan suatu kegiatan menuju 

terbentuknya kepribadian seutuhnya. Melalui belajar dapat diperoleh hasil yang 

baik. 

Beberapa ahli membagi hasil belajar menjadi beberapa macam. Horward 

Kingsley (dalam Sudjana, 2011:22) membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) 

keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-

cita. Sedangkan Gagne (dalam Sudjana 2011:22) membagi hasil belajar menjadi 

lima kategori, yakni (a) informasi verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi 

kognitif, (d) sikap, dan (e) keterampilan motoris.  

Sistem pendidikan nasional merumuskan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar oleh 

Benyamin Bloom yang secara garis besar menjadi tiga ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotoris (Sudjana, 2011:22). Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar 

intetelektual yang terdiri enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan 

dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, 

penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ranah psikomotoris, yakni berkenaan 

dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek 
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ranah psikomoris, yakni gerak refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan 

persceptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan 

gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Hasil belajar afektif dan psikomoris ada yang tampak pada saat proses 

belajar-mengajar berlangsung dan ada pula yang baru tampak kemudian (setelah 

pengajaran diberikan) dalam praktek kehidupannya di lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Itulah sebabnya hasil belajar afektif dan psikomotoris 

sifatnya lebih luas, lebih rumit dipantau namun memiliki nilai yang sangat berarti 

bagi kehidupan siswa sebab dapat secara tidak langsung mempengaruhi 

perilakunya.  

2.1.5 Pemecehan Masalah Model Polya  

a. Pengertian Pemecahan Masalah Model Polya  

Suatu pertanyaan akan merupakan suatu masalah hanya jika seseorang 

tidak mempunyai aturan atau hukum tertentu yang segera dapat 

dipergunakan untuk menemukan jawaban pertanyaan tersebut (Hudojo, 

2005:123). Suatu masalah merupakan kondisi yang mengandung tantangan 

dan memerlukan tindakan dalam menanganinya tetapi tidak dapat 

diselesaikan melalui prosedur rutin yang telah diketahui oleh si penerima 

tantangan. Oleh karena itu suatu pertanyaan yang diberikan guru kepada 

siswa akan merupakan masalah jika siswa yang menerimanya sebagai 

maslah yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin yang telah 

diketahui oleh siswa. Dengan demikian suatu tantangan yang diberikan oleh 

guru mungkin merupakan tantangan bagi seseorang siswa, tapi belum tentu 

sebagai masalah bagi siswa yang lain. 
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Suatu masalah memerlukan adanya pemecahan masalah. Menurut Hudojo 

(2005:125) pemecahan masalah secara sederhana yaitu proses penerimaan 

masalah sebagai tantangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Polya (Hudojo, 

2005:74) pemecahan masalah diartikan sebagai usaha mencari jalan keluar dari 

suatu kesulitan, mencapai tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai. Karena 

itu pemecahan masalah merupakan suatu tingkat aktivitas intelektual yang tinggi. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemecahan masalah adalah aktivitas mental yang kompleks untuk menemukan 

solusi dari kesulitan yang dihadapi melalui strategi yang sesuai. Pada 

pelaksanaanya pemecahan masalah dapat dilakukan secara mandiri maupun 

kelompok. 

Pemecahan masalah dalam matematika memuat tentang suatu masalah 

matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan 

sebuah soal pemecahan masalah seseorang harus mengidentifikasi apa saja yang 

diketahui, apa yang ditanyakan, dan merumuskan model matematika serta strategi 

penyelesaiannya (Pratiwi, 2011:15). Sedangkan menurut Roebiyanto (Pratiwi, 

2011:15) pemecahan masalah matematika adalah suatu proses dimana seseorang 

dihadapkan kepada konsep keterampilan, dan proses matematika untuk 

memecahkan masalah matematika 

Pemecahan masalah matematika dalam hal ini merupakan proses menyusun 

dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematika. Hal yang perlu 

dilakukan siswa dalam pemecahan masalah matematika yaitu dengan 

mengidentifikasi persoalan yang harus dikerjakan, kemudian menyusun strategi  
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mengerjakannya, kalimat matematika yang harus dibuat, dan menentukan 

jawaban dari persoalan tersebut. 

b. Pentingnya Mengajarkan Pemecahan Masalah 

Mengajarkan pemecahan masalah kepada siswa merupakan kegiatan  

seorang guru di mana guru itu membangkitkan siswa-siswanya agar menerima 

dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan olehnya dan kemudian ia 

membimbing siswa-siswanya sampai dapat menyelesaikan masalahnya 

(Hudojo, 2005:125). Di sisi lain, mengajar siswa menyelesaikan masalah-

masalah memungkinkan siswa itu menjadi analitis di dalam mengambil 

keputusan di dalam hidup (Cooney et. Al, dalam Hudojo, 2005:126). Dengan 

perkataan lain, bila seorang siswa dilatih untuk menyelesaikan masalah, maka 

siswa itu akan mampu mengambil keputusan sebab siswa itu menjadi 

mempunyai keterampilan berhitung bagaimana mengumpulkan informasi yang 

relevan, menganalisa informasi dan menyadari betapa perlunya meneliti 

kembali hasil yang diperolehnya. 

c. Kesulitan Siswa dalam Pemecahan Masalah 

Kegiatan dalam memecahkan masalah, siswa biasanya mengalami 

kesulitan. Roebiyanto (Pratiwi, 2011:16) mengemukakan kesulitan-kesulitan 

yang biasa dihadapi siswa dalam pemecahan masalah yaitu ketidakmampuan 

membaca masalah. Hal ini disebabkan kurangnya kemampuan berbahasa siswa, 

kurangnya memahami masalah dalam bentuk bahasa, kurangnya memahami 

masalah yang muncul karena siswa mampu membaca, tetapi tidak dapat 

menentukan esensi atau inti teksnya, kesusahan dalam menginterpretasi tentang 

kondisi-kondisi masalah.  
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Kesulitan siswa dalam pemecahan masalah biasanya ditandai dengan 

siswa tidak tahu apa yang harus dilakukan, ketidaktepatan strategi yang 

digunakan karena siswa mengadopsi strategi yang salah untuk mendapatkan 

solusi, ketidakmampuan menterjemahkan masalah dalam bentuk matematika 

yang ditandai sulitnya siswa memodelkan masalah ke  dalam bentuk kalimat 

matematika, kesalahan memformulasikan rumus-rumus dalam bentuk 

matematika, kesalahan mengiterpretasikan pada konsep-konsep matematika 

dan kesalahan perhitungan.  

d. Kelebihan dan Kekurangan Model Polya 

Kelebihan Pemecahan Masalah Model Polya 

1) Proses pemikiran siswa menjadi lebih sistematis 

Tahapan-tahapan pemecahan masalah Polya yang meliputi 

pemahaman, memikirkan suatu rencana, melaksanakan rencana, dan 

meninjau kembali akan membantu proses berpikir siswa menjadi terarah 

dan sistematis dalam mencari solusi suatu masalah. 

2) Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita lebih baik 

Mengaitkan seluruh informasi yang didapatkan dari pemahaman, 

pelaksanaan rencana akan cenderung memberikan kemudahan kepada 

siswa dalam menyelesaikan suatu masalah karena data-data yang 

diperlukan dalam memecahkan masalah sudah ada. 

3) Siswa menjadi lebih teliti dalam mengerjakan soal cerita 

Tahap keempat dalam pemecahan masalah Polya adalah mengecek 

kembali, dengan menyarankan seperti itu kepada siswa dan siswa  
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melakukannya maka akan memberi tingkat ketelitian dalam menjawab suatu 

masalah. 

Kelemahan Pemecahan Masalah Model Polya  

1) Memerlukan waktu yang cukup banyak 

Karena proses pemecahan masalah ini harus melewati tahapan-

tahapannya maka otomatis akan membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. 

2) Sulit digunakan di kelas-kelas rendah 

Siswa kelas rendah biasanya banyak membutuhkan perhatian karena 

fokus konsentrasinya masih kurang, perhatian terhadap kecepatan dan 

aktivitas belajar juga masih kurang. Biasanya usia siswa pada kelompok kelas 

rendah yaitu 6 atau 7 sampai 8 atau 9 tahun. Oleh karena itu menutut Piaget 

dalam Dahlan (2010:6) pada usia ini anak baru bisa membentuk operasi-

operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki, belum mencapai taraf 

abstrak dan memecahkan masalah melalui pengujian semua alternatif yang 

ada.   

e. Model Polya dalam Pemecahan Masalah Soal Cerita 

Sesuai dengan model Polya, maka pembelajaran ini terdiri atas 

empat langkah yaitu memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, 

melaksanakan rencana yang disusun, dan memeriksa kembali jawaban yang 

ditemukan. Berikut adalah uraian pembelajaran dengan model Polya: 

1) Siswa secara individu memahami masalah yang diberikan yaitu dengan 

membaca berulang-ulang dan menyederhanakan permasalahan dengan 

kalimat yang sederhana. Kalimat ini berupa hal-hal yang diketahui dan 
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yang ditanyakan. Bagi siswa yang belum bisa menuliskan kalimat 

sederhananya, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan 

sehingga siswa dapat menyusun kalimat sederhananya sendiri.  

2) Siswa secara kelompok membuat rencana penyelesaian, diwujudkan 

dengan menuliskan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Menentukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan penggunaan operasi hitung dan kalimat matematikanya.  

3) Melaksanakan rencana yang telah dibuat yaitu menyelesaikan model 

matematika berdasarkan apa yang ditanyakan. Dalam lembar kegiatan 

siswa, langkah ini berupa proses pengerjaan secara urut dengan 

memasukkan yang diketahui ke dalam model matematikanya untuk 

menemukan jawaban yang tepat.  

4) Memeriksa kembali jawaban yang ditemukan, diwujudkan dengan 

pengecekan kembali kebenaran langkah-langkah penyelesaian masalah 

berdasarkan konsep yang telah dimiliki tentang pecahan. Hasil pengecekan 

diwujudkan dengan menuliskan kesimpulan jawaban berdasarkan hal yang 

ditanyakan dalam permasalahan serta menyatakan dapat ataukah tidak 

jawaban akhir dinyatakan dalam bilangan yang paling sederhana. 

Setelah pembelajaran selesai, siswa bersama-sama menyimpulkan 

apa yang telah dipelajari, terutama adalah bagaimana mengaplikasikan 

dalam menghadapi permasalahan keseharian. Berikut contoh permasalahan 

yang diberikan: PLN mempunyai persediaan kabel 8½ gulung. Kabel akan 

dipasang di beberapa desa. Setiap desa membutuhkan 25% gulungan. Jika 
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kamu menjadi petugas PLN, berapa desa yang dapat dipasangi kabel? 

(Sumanto, 2008:118) 

Langkah-langkah Penyelesaian Model Polya : 

1) Memahami Masalah 

Hal yang dilakukan pada tahap ini yaitu: 

(a) Menemukan apa yang diketahui dari masalah/soal cerita 

Diketahui: 

Kabel = 8½ gulung 

Kabel setiap desa = 25% gulung 

(b) Menemukan apa yang ditanyakan dari masalah/soal cerita 

Ditanya: 

Jumlah desa yang mendapat kabel? 

2) Perencanaan  

(a) Memilih operasi/pengerjaan yang sesuai 

Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa  

8½ = 17 

          2 

Mengubah pesen menjadi pecahan biasa 

25% = 25 

                      100 

 

(b) Menulis kalimat matematikanya 

17  :  25    

2     100 

 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

17  :  25  =  17  x  100  = 1700  = 34  

2     100     2       25       50 
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4) Memeriksa Kembali 

Pengecekan bisa berupa penulisan kesimpulan jawaban berdasarkan 

permasalahan semula, menyatakan jawaban dalam bilangan paling sederhana 

dan peninjauan kembali apakah ada penyelesaian lainnya. 

Menyatakan jawab/kesimpulan dari soal cerita ke dalam bahasa Indonesia 

Jadi, desa yang dapat dipasangi kabel ada 34 desa.  

f. Langkah-langkah Pemecahan Masalah Model Polya 

Untuk memecahkan masalah, perlu merencanakan langkah-langkah yang 

harus ditempuh guna pemecahan masalah tersebut sistematis. Menurut Hudojo 

dan Sutawijaya (Hudojo, 2005:134) langkah-langkah yang perlu diperhatikan 

dalam pemecahan masalah model polya sebagai berikut:  

1) Memahami masalah 

Pada tahap ini, kegiatan pemecahan masalah diarahkan untuk membantu 

siswa menerapkan apa yang diketahui pada permasalahan dan apa yang 

ditanyakan. Cara memahami masalah antara lain sebagi berikut: 

a) Masalah harus dibaca berulang-ulang agar dapat dipahami kata demi 

kata, kalimat demi kalimat. 

b) Menentukan atau mengidentifikasi apa yang diketahui dari masalah. 

c) Menetukan atau mengidentifikasi apa yang ditanyakan atau apa yang 

dikehendaki dari masalah. 

d) Mengabaikan hal-hal yang tidak relevan dari masalah. 

e) Sebaiknya tidak menambah hal-hal yang tidak ada agar tidak 

menimbulkan masalah yang seharusnya diselesaikan. 
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2)   Membuat rencana untuk menyelsaikan masalah 

Perencanaan pelaksanaan pemecahan masalah, siswa diarahkan untuk 

dapat mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai 

untuk memecahkan masalah. Dalam mengidentifikasi strategi-stragtegi 

pemecahan masalah ini, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah 

apakah strategi tersebut berkaitan dengan hal yang akan dipecahkan. 

Penyusunan rencana penyelesaian dibutuhkan kreativitas strategi 

pemecahan masalah. Wheeler (Hudojo, 2005:135) mengemukakan strategi 

pemecahan masalah sebagi berikut : a) membuat suatu tabel, b) membuat 

suatu gambar, c) menduga, mengetes, dan memperbaiki, d) memcari pola, e) 

menyatakan kembali permasalahn, f) menggunakan penalara, g) 

menggunakan variabel, h) menggunakan persamaan, i) mencoba 

menyederhanakan permasalahan, j) menghilangkan situasi yang tidak 

mungkin, k) bekerja mundur, l) menggunakan alogaritma, m) menyusun 

model, n) menggunakan penalaran tidak langsung,  o) menggunakan sifat-

sifat bilangan, p) menggunakan kasus atau membagi masalah-masalah 

menjadi bagian-bagian, q) memvalidasi semua kemungkinan, r) 

menggunakan rumus, s) menyelesaikan masalah ekuivalen, t) menggunakan 

simetri, u) menggunakan informasi yang diketahui untuk mengembangkan 

informasi baru. 

3) Melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua  

Jika siswa telah memahami permasalahan dengan baik dan sudah 

menentukan strategi pemecahannya, langkah selanjutnya adalah 

menyelesaikan soal sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemampuan 
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siswa memahami subtansi materi dan keterampilan siswa melakukan 

perhitungan-perhitungan matematika akan sangat membantu siswa untuk 

melakukan tahap inti.  

4) Memeriksa ulang jawaban yang diperoleh 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pemecahan masalah. Langkah 

ini penting dilakukan untuk mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah 

sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanya. 

Ada empat langkah penting yang dapat dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan langkah ini, yaitu: 

a) Mencocokkan hasil yang diperoleh dengan hal yang ditanyakan. 

b) Menginterpretasikan jawaban yang diperoleh. 

c) Mengidentifikasi adakah cara lain untuk mendapatkan penyelesaian 

masalah. 

d) Mengidentifikasi adakah jawaban atau hasil lain yang memenuhi. 

g. Indikator Pemecahan Masalah 

Indikator dari kemampuan pemecahan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi masalah yang disajikan dalam bentuk soal cerita 

penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. 

2. Menyusun perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan penjumlahan 

dan pengurangan bilangan pecahan. 

3. Menyelesaikan masalah yang ada dalam soal cerita penjumlahan dan 

pengurangan bilangan pecahan. 
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4. Mengidentifikasi masalah yang disajikan dalam bentuk soal cerita 

perkalian dan pembagian bilangan pecahan. 

5. Menyusun perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan perkalian dan 

pembagian bilangan pecahan. 

6. Menyelesaikan masalah yang ada dalam soal cerita perkalian dan 

pembagian bilangan pecahan. 

Untuk mengukur skor terhadap soal-soal pemecahan masalah  

berdasarkan langkah-langkah model Polya (Sudarsih, 2011:123) 

menuliskan acuan pemberian skor seperti yang terdapat dalam tabel 2.2 
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Tabel 2.2 Kriteria Penskoran Pemecahan Masalah Model Polya 

Aspek yang dinilai Skor Keterangan 

Memahami Masalah 1 Siswa tidak dapat menuliskan hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal cerita. 

2 Siswa dapat menuliskan 1 hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal cerita. 

3 Siswa dapat menuliskan lebih dari 1 hal 

yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

cerita. 

4 Siswa dapat menuliskan semua hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal cerita 

dengan benar. 

Perencanaan 1 Siswa tidak menuliskan kalimat matematika 

dari soal cerita. 

2 Siswa menuliskan kalimat matematika dari 

soal cerita, tetapi tidak tepat. 

3 Siswa mampu menuliskan kalimat 

matematika dari soal cerita, tetapi kurang 

tepat. 

4 Siswa mampu menuliskan kalimat 

matematika dari soal cerita dengan benar. 

Melaksanakan 

Perencanaan 

1 Siswa tidak mampu menjawab soal cerita. 

2 Siswa mampu menjawab soal cerita tetapi 

tidak sesuai dengan perencanaan. 

3 Siswa mampu menyelesaikan soal cerita 

dengan jawaban kurang tepat sesuai dengan 

perencanaan. 

4 Siswa mampu menyelesaikan soal cerita 

dengan jawaban benar sesuai dengan 

perencanaan. 

Memeriksa Kembali 1 Siswa tidak dapat menuliskan kesimpulan 

(jadi). 

2 Siswa dapat menuliskan kesimpulan (jadi) 

dari hasil   pengerjaannya tetapi tidak sesuai 

dengan permasalahan. 

3 Siswa dapat menuliskan kesimpulan (jadi) 

dari hasil pengerjaannya tetapi kurang 

sesuai dengan permasalahan. 

4 Siswa dapat menuliskan kesimpulan (jadi) 

dari hasil pengerjaannya dengan benar dan 

sesuai dengan permasalahan. 

 

2.1.6 Soal Cerita 

Dalam matematika, soal cerita berkaitan dengan kata-kata atau 

rangkaian kalimat yang mengandung konsep-konsep matematika. Menurut 

Muhasetyo (Winarni, 2011:122) soal matematika yang dinyatakan dengan 

serangkaian kalimat disebut soal bentuk cerita. Berdasarkan pengertian 
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tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa soal cerita adalah soal matematika 

yang diungkapkan atau dinyatakan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat 

dalam bentuk cerita yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 

Langkah-langkah yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan 

soal cerita dikemukakan Winarni (2011:123) sebagai berikut:  

a. Menemukan atau mencari apa yang ditanyakan oleh soal cerita itu. 

b. Mencari informasi atau keterangan yang esensial. 

c. Memilih operasi atau pengertian yang sesuai. 

d. Menalar kalimat matematikanya.  

e. Menyelesaikan kalimat matematikanya. 

f. Menyatakan jawab dari soal cerita itu dalam bentuk bahasa Indonesia 

sehingga menjawab pertanyaan dari soal cerita tersebut. 

2.1.7 Penelitian Relevan Terdahulu 

Adapun penelitian mengenai model Polya yang telah dilakukan: 

1. Salman Alfaris (2014) yang berjudul Penerapan Model Polya untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar dalam Memecahkan Soal Cerita 

Matematika Siswa Kelas V. Dalam penelitian tersebut diperoleh bahwa 

model Polya memberikan pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar 

siswa dengan presentase ketuntasan siswa sebesar 90,5%, aktivitas siswa 

meningkat dengan presentase ketuntasan sebesar 93,88%, kemampuan 

guru dalam menggunakan model polya memperoleh kriteria baik dan 

respon siswa terhadap penerapan model polya mencapai 90%. 

2. Fevi Angraeni (2012) yang berjudul Penerapan Metode Polya Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X TSM SMK Negeri 1 Parigi 
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Dalam Menyelesaikan Masalah Soal Cerita Sistem Persamaan Linier Dua 

Variabel. Dalam penelitian tersebut diperoleh bahwa Hasil penelitian siklus 

I menunjukkan presentase ketuntasan siswa 45%. Setelah dilakukan 

tindakan dengan beberapa kali perbaikan dari refleksi siklus I, hasil belajar 

pada siklus II mengalami peningkatan yaitu 100%.  

Berdasarkan dari kedua penelitian di atas terdapat persamaan dan 

perbedaan dalam penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan kedua 

penelitian di atas yaitu dalam proses pembelajaran matematika 

menggunakan model Polya, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek 

penelitian, lokasi penelitian, batasan penelitian dan materi yang diajarkan. 
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2.2 Kerangka Berpikir 

      Alur kerangka pikir Penelitian Tindakan Kelas 

Kondisi Awal: 

a. Model

pembelajaran

yang digunakan

kurang menarik

perhatian siswa

b. 75% siswa belum

mencapai kriteria

ketuntasan

minimum yang

ditentukan yaitu

65

Permasalahan: 

1. Peserta didik

kurang menyukai

pelajaran

matematika

2. Peserta didik

kesulitan

mengerjakan soal

dalam bentuk

cerita

Solusi: 

Penggunaan model Polya dalam mengajarkan materi soal cerita bilangan 

pecahan untuk mempermudah siswa dalam mengerjakan soal cerita bilangan 

pecahan  

Tujuan diberikan solusi: 

1. Untuk meningkatkan belajar siswa pada materi bilangan pecahan

2. Memberikan pemahaman dalam mengerjakan soal matematika dalam

bentuk cerita

Peningkatan hasil belajar siswa dalam materi soal cerita 

bilangan pecahan  


