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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka ini akan membahas mengenai landasan teori yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori yang tertera 

pada bab ini diambil dari buku, jurnal, artikel yang relevan berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Adapun teori-teori yang akan dibahas meliputi, 

pembelajaran matematika, hasil belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

metode problem solving dan berpikir logis. 

2.1 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan konsepsi dari dua dimensi (belajar dan mengajar) 

yang harus direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan pada pencapaian 

tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran 

hasil belajar (Supriadie dan Darmawan, 2012). Menurut Susanto (2013), 

pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh 

guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengonstruksi 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

pembelajaran matematika. Fungsi belajar matematika sendiri adalah sebagai alat, 

pola pikir, dan ilmu atau pengetahuan (Suherman, 2003). Tentu dengan belajar 

matematika diyakini mampu meningkatkan pola pikir dan penalaran siswa.Hal ini 

tentu membuat matematika perlu untuk diberikan pada siswa dengan tujuan 

membekali siswa kemampuan berpikir logis, sistematis, kritis dan kreatif. Dengan 

demikian, pembelajaran harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Untuk 



9 
 

mengoptimalkan hal pembelajaran, guru menggunakan model, pendekatan, strategi 

dan metode pembelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. 

Paragraf di atas menjelaskan pendapat beberapa ahli yang dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran matematika yaitu aktivitas interaksi peserta didik 

dan pendidik untuk mempelajari dan mengkaji materi matematika yang ada 

sehingga mampu mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah 

matematika dengan tujuan membekali peserta didik kemampuan berpikir logis, 

sistematis, kritis dan kreatif. 

2.2 Metode Pembelajaran Problem Solving 

2.2.1 Pengertian Metode Pembelajaran Problem Solving 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam pembelajaran, metode merupakan teknik yang dikuasai oleh 

guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada siswa di dalam kelas baik secara 

individual atau kelompok agar materi pembelajaran dapat diserap, dipahami, dan 

dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. Dengan kata lain, metode mempengaruhi 

proses dan hasil pembelajaran. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, penerapan 

metode pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa di kelas. Tentu 

dengan harapan dapat membuat pembelajaran menjadi efektif dan efisien. 

Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa dan juga 

guru. Sehingga dapat memudahkan siswa dan guru dalam mencapai tujuan dari 

pembelajaran yaitu, menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dalam memecahkan masalah. 

Metode problem solving merupakan suatu penyajian materi dalam 

pembelajaran yang menghadapkan siswa pada persoalan yang harus diselesaikan 



10 
 

atau dipecahkan guna mencapai tujuan dari pembelajaran. Adapun Supriadi dan 

Darmawan (2012) menyatakan bahwa metode problem solving merupakan metode 

yang dimulai dengan sebuah isu atau masalah, selain untuk mencapai kompetensi 

dasar tertentu masalah tersebut juga merupakan hal yang riil dan muncul dalam 

kehidupan sehari-hari pada siswa. Penerapan metode ini sering digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa sebab metode ini menuntut siswa untuk 

menganalisis dan mengidentifikasi masalah, mengembangkan hipotesis, 

mengumpulkan dan menganalisis informasi serta membuat kesimpulan. Hal 

tersebut diperkuat oleh pernyataan Djamarah dan Zain bahwa metode problem 

solving bukan hanya sekedar metode mengajar tetapi juga merupakan suatu metode 

berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya 

yang dimulai dengan mencari data sampai menarik kesimpulan (Shanti, Winda Nur 

dan Abadi, 2015). Sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar menggunakan 

metode problem solving adalah bentuk belajar yang sistematis dan menggunakan 

prosedur ilmiah dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir logis siswa 

2.2.2 Langkah – langkah Metode Pembelajaran Problem Solving 

Kunci dalam metode problem solving adalah bagaimana kita memanfaatkan 

ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk pemecahan masalah. Wena (2009) 

menuliskan langkah-langkah problem solving menurut Wankat dan Oreovocz 

dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. 

1) Saya mampu/bisa (i can) 

Pada tahap ini guru membangkitkan motivasi belajar sehingga siswa 

kepercayaan diri untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. 
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2) Mendefinisikan (define) 

Siswa membuat daftar hal yang diketahui dan tidak diketahui, hal ini berfungsi 

untuk mempermudah siswa dalam menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. 

Menuliskan daftar tersebut mampu memperjelas masalah tersebut. 

3) Mengeksplorasi (explore) 

Guru merangsang siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar 

masalah tersebut dan pada tahap ini guru membimbing siswa untuk menganalisis 

dimensi-dimensi permasalahan yang dihadapi.  

4) Merencanakan (plan) 

Guru mengembangkan cara befikir logis siswa untuk menganalisis masalah 

semisal dengan membimbing siswa untuk menganalisis apa yang diketahui dalam 

permasalahan tersebut, apa yang ditanyakan dalam permasalah tersebut dan apa 

yang dibutuhkan (yang belum diketahui) agar siswa mampu memecahkan masalah. 

5) Mengerjakan (do it) 

Guru membimbing siswa secara sistematis untuk memperkirakan jawaban yang 

mungkin untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pada tahapan ini siswa 

dibiasakan untuk mengerjakan secara sistematis dengan tujuan untuk 

mempermudah siswa dalam memecahkan masalah. 

6) Mengoreksi (check) 

Guru membimbing siswa untuk mengecek kembali jawaban yang dibuat, 

mungkin ada beberapa kesalahan yang dilakukan siswa dalam pengerjaannya.  

7) Generalisasi (generalize) 

Guru membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan: apa yang telah siswa 

pelajari dalam pokok bahasan ini? Bagaimanakah agar pemecahan masalah yang 
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dilakukan bisa lebih efisien? Jika pemecahan masalah yang dilakukan masih kurang 

benar, apa yang harus saya lakukan? Dalam hal ini mendorong siswa untuk 

melakukan umpan balik/refleksi dan mengoreksi kesalahan yang mungkin ada. 

Sehingga siswa mampu belajar memecahkan masalah dengan efektif dan efisien, 

selain itu siswa juga mampu memperbaiki kesalahan dalam memecahkan masalah 

dalam pembelajaran. 

Tabel 2.1 Langkah-langkah penggunaan metode pembelajaran problem 

solving menurut Wankat dan Oreovocz dalam Wena (2009) 

No Tahap Pembelajaran Kegiatan 

Guru Siswa 

1 Saya mampu/bias Membangkitkan motivasi 

dan kepercayaan diri siswa 

Menumbuhkan 

motivasi belajar dan 

keyakinan diri dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

2 Mendefinisikan Membimbing siswa untuk 

membuat daftar yang 

diketahui dalam suatu 

permasalahan 

Menganalisis dan 

membuat daftar yang 

diketahui untuk mecari 

data yang perlu 

didapatkan untuk 

memecahkan 

permalasahan 

3 Mengekplorasi  Memberi stimulus siswa 

agar siswa mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dan 

membimbing siswa untuk 

menganalisis permasalahan 

yang dihadapi. 

Mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan 

pada guru  guna 

melakukan kajian lebih 

dalam terhadap 

permasalahan-

permasalahan yang 

akan dibahas 

4 Merencanakan  Membimbing 

mengembangkan cara 

berpikir logis siswa dalam 

menganalisis masalah 

Berlatih 

mengembangkan cara 

berpikir logis untuk 

menganalisis 

permasalahan yang 

dihadapi sehingga 

dalam sistematis 

memecahkan masalah 

5 Mengerjakan  Membimbing siswa secara 

sistematis untuk 

memecahkan masalah 

tersebut 

mencari cara untuk 

memecahkan masalah 

tersebut 
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6 Mengoreksi kembali Membimbing siswa untuk 

mengecek hasil yang telah 

didapatkan 

Mengecek kembali 

hasil yang telah 

didapatkan 

7 Generalisasi Membimbing siswa untuk 

mengajukan pertanyaan 

prihal proses, hasil, maupun 

kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi saat memecahkan 

masalah 

Menentukan jawaban 

yang tepat dari tahapan 

-tahapan yang telah 

dilalui 

Penggunaan metode problem solving diharapkan dapat membantu siswa 

untuk mengatasi kesulitan dalam mempelajari matematika. Langkah-langkah dalam 

metode pembelajaran problem solving yang bersifat sistematis dapat menunjang 

siswa dalam mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan berpikir logis 

siswa dalam pembelajaran matematika sehingga siswa lebih terampil dan mandiri. 

2.2.3 Kelebihan dan Kelemahan Metode Pembelajaran Problem Solving 

Kelebihan dari metode pembelajaran problem solving menurut Djamarah 

(2010), yaitu melatih siswa untuk lebih sistematis dan terampil dalam 

menyelesaikan masalah, mengembangkan kemampuan siswa dalam 

mengidentifikasi dan menngevaluasi hasil pengamatan, merangsang perkembangan 

kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, 

dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan khususnya 

dunia kerja dan siswa menjadi pusat pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa 

metode problem solving memiliki beberapa kelebihan yaitu siswa menjadi pusat 

pembelajaran sehingga siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya 

sehingga siswa menjadi lebih terampil dalam menyelesaikan masalah. 

Kelemahan metode pembelajaran metode pembelajaran problem solving 

menurut Djamarah (2010), yaitu pendidik sulit untuk menentukan tingkat kesulitan 

masalah karena pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki siswa sehingga tingkat 

berpikir siswa pun berbeda-beda sehingga level masalah yang diberikan pun 
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berbeda walaupun diberikan masalah yang sama, membutuhkan alokasi waktu yang 

lebih lama dibandingkan model pembelajaran yang lainnya dan membutuhkan 

alokasi waktu yang lebih lama dibandingkan model pembelajaran yang lainnya. 

Beberapa solusi yang dapat digunakan untuk menutupi kelemahan metode ini 

adalah dengan membiasakan siswa untuk menyelesaikan masalah secara sistematis 

dan guru harus memberikan tahapan demi tahapan level kesungkaran masalah 

sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah sesuai levelnya. 

2.3 Berpikir Logis 

2.3.1 Pengertian Berpikir Logis 

Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak 

dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Sedangkan menurut Drever (Khodijah, 

2006), berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang 

dimulai dengan adanya masalah. Hal tersebut juga yang harus dilakukan oleh siswa 

dalam pembelajaran. Dengan adanya proses berpikir, siswa dapat menemukan 

penyelesaian masalah-masalah dalam pembelajaran. Penyelesaian yang didapatkan 

pun harus berkesinambungan dengan masalah. Sehingga diperlukan proses berpikir 

logis, dimana permasalahan yang ditanya, diketahui dan dijawab pun sesuai.  

Berpikir logis adalah suatu proses berpikir menggunakan logika, rasional 

dan masuk akal. Definisi lain menyatakan bahwa, berpikir logis adalah salah satu 

tujuan dalam pembelajaran matematika yang merupakan proses mental dalam 

mengembangkan pikiran dari beberapa fakta dan sumber yang relevan. Dalam hal 

ini, proses berpikir dilakukan dengan satu cara untuk menarik kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan dalam suatu permasalahan yang menuntut siswa untuk 

menghubungkan fakta atau kejadian yang telah diketahui. Tahap penarikan 
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kesimpulan menjadi suatu cara menguji keterampilan siswa dalam memahami dan 

memecahkan masalah tersebut.  

2.3.2 Indikator Berpikir Logis 

Indikator merupakan sasaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. 

Berpikir logis dapat diukur melalui beberapa indikator, menurut Andriawan (2014) 

indikatornya yaitu: 

a. Mengidentifikasi hubungan antar fakta dalam menyelesaikan masalah 

Yang dimaksud mengidentifikasi hubungan antar fakta dalam menyelesaikan 

masalah adalah mengidentifikasi beberapa informasi yang diketahui pada masalah 

yang digunakan untuk menyelesaikan  masalah. Tentunya informasi-informasi 

yang diketahui dalam masalah tersebut saling berkaitan. 

b. Menyelesaikan permasalahan sesuai dengan informasi 

Pada tahap ini siswa mampu menyelesaikan masalah dengan perencanaan 

dalam mengerjakan dan penyelesaian masalah yang ditempuh berdasarkan 

informasi yang didapatnya dari masalah tersebut. 

c. Membuat kesimpulan berdasarkan dua proses tersebut 

Pada tahap ini didapatlah hasil akhir yang didapat dari dua proses sebelumnya 

yaitu hasil pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa berdasarkan informasi 

yang didapat dari masalah tersebut dan proses pengerjaannya. 

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan tentang pengaruh metode problem solving ditinjau 

dari kemampuan berpikir logis dalam pembelajaran matematika, mengutip 

beberapa penelitian yang terkait, yaitu keefektifan pendekatan problem posing dan 

problem solving dalam pembelajaran kalkulus II yang dilakukan oleh Pabolo (2016) 
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dimana keefektifan pendekatan problem solvingnya yang dijadikan acuan dalam 

penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendekatan problem posing 

efektif ditinjau dari sikap terhadap kalkulus dan prestasi belajar sedangkan untuk 

pendekatan problem solving efektif ditinjau dari prestasi belajar mahasiswa. Pada 

mahasiswa yang menggunakan pendekatan problem solving nilai rata-rata prestasi 

belajar sebelum perlakuan 23,5 meningkat setelah perlakuan menjadi 68,59. Skor 

terendah mahasiswa sebelum perlakuan 10 dan skor tertingginya 36,67. Setelah 

diberikan pembelajaran Kalkulus dengan pendekatan problem solving diperoleh 

nilai terendah mahasiswa sebesar 46,67 dan nilai tertinggi sebesar 86,67. Secara 

terjadi peningkatan rata-rata pada kedua kelas setelah perlakuan, yang 

menunjukkan bahwa kedua pendekatan dapat memberikan konstribusi positif 

terhadap prestasi belajar mahasiswa. Sedangkan prestasi belajar sebelum perlakuan 

kelas problem posing sebesar 22,22 termasuk kategori tidak lulus, meningkat 

menjadi 65,92 setelah perlakuan yang temasuk kategori sedang. Skor terendah yang 

diperoleh mahasiswa sebelum perlakuan sebesar 10 dan skor tertinggi sebesar 33,3. 

Setelah perlakuan skor terendah mahasiswa menjadi 46,67 sedangkan skor tertinggi 

86,67. 

Adapun penelitian yang dilakukan Perdana (2014) dengan judul pengaruh 

metode problem solving terhadap hasil belajar siswa VIII MTs Assyafi’iyah 

Godang yang memperkuat bahwa metode yang akan diteliti mampu meningkatkan 

prestasi belajar. Pada penelitiannya diambil dua kelas dimana jumlah siswanya, 20 

siswa sebagai kelas eksperimen, dan 20 siswa sebagai kelas kontrol. Nilai rata-rata 

di kelas eksperimen yang diperoleh pada dari hasil ulangan sebelum dilakukan 

penelitian adalah 84,22. Dimana 11 siswa memiliki nilai diatas rata-rata dan 20 
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siswa dibawah rata-rata. Sedangkan pada kelas kontrol mendapat nilai rata-rata 

83,96. Dimana 14 siswa mendapatkan nilai diatas rata-rata dan 19 siswa 

mendapatkan nilai dibawah rata-rata. Peneliti menggunakan 4 butir soal tes uraian 

mengenai materi yang diteliti dengan hasil sebagai berikut, untuk nilai rata-rata 

kelas eksperimen adalah 85,08 dan kelas kontrol adalah 75,37. Sedangkan untuk 

median kelas eksperimen adalah 87,5 dan kelas kontrol adalah 75. Dengan standar 

deviasi kelas eksperimen sebesar 12,46 sedangkan kelas kontrol 1,53 dan varians 

kelas eksperimen sebesar 155,42 sedangkan kelas kontrol 236,66. Berdasarkan data 

hasil belajar yang diperoleh dari kedua kelas tersebut, terlihat perbedaan yang 

signifikan. Keefektifan penggunaan problem solving teruji, dilihat dari nilai rata-

rata kelas eksperimen sebesar 85,08 dengan median 87,5, standart deviasi 12,46 dan 

varians 155,42. Berdasarkan hasil tersebut juga dapat dilihat bahwa pada kelas 

eksperimen 28 siswa mencapai kriteria ketuntasan dan 3 siswa belum mencapai 

ketuntasan. 

Adapun hasil penelitian dari Martyanti (2016) dan analisisnya dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran (problem solving dengan setting 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization, problem solving dengan setting 

kooperatif tipe Student Teams Achievement Division dan konvensional) pada 

pembelajaran lingkaran efektif ditinjau dari aspek prestasi belajar matematika dan 

self-confidence siswa dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 

Prambanan. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa pendekatan problem solving 

dengan setting kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) dan 

pendekatan problem solving dengan setting kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division), masing-masing lebih efektif daripada pendekatan 
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konvensional ditinjau dari aspek prestasi belajar matematika dan self-confidence 

siswa dalam pembelajaran matematika di SMP. Akan tetapi tidak terdapat 

perbedaan keefektifan yang signifikan antara pendekatan problem solving dengan 

setting kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) dengan pendekatan 

problem solving dengan setting kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement 

Division). 

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian 

dengan menggunakan metode problem solving guna meneliti keefektifan 

penggunaan metode problem solving ditinjau dari kemampuan berpikir logis dalam 

pembelajaran matematika.  

2.5 Uji T-test 

Uji T-test merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk menentukan 

ada tidaknya perbedaan yang signifikan pada nilai rata-rata dari kumpulan atau dua 

data yang akan diuji. Sebelum melakukan pengujian data ini. Uji data yang akan 

digunakan oleh peneliti yaitu Uji Independent Samples T test. 

Uji Independent Samples T test merupakan salah satu bagian dari Uji T-test 

yang digunakan untuk menguji beda dua sampel berbeda. Subjek yang digunakan 

berbeda kelompok dan mengalami perlakuan yang berbeda. Pada penelitian ini Uji 

Independent Samples T-test akan digunakan untuk menguji kemampuan berpikir 

logis siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dengan rincian kelas kontrol 

menggunakan metode konvensional sedangkan kelas eksperimen diberi perlakuan 

berupa penggunaan metode problem solving dalam pembelajaran matematika. 
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2.6 Uji Regresi 

Uji regresi adalah uji yang digunakan untuk menunjukan hubungan antara 

variable dependen (variable respon) dengan satu atau beberapa variable independen 

(variable prediktor). Uji regresi dilakukan untuk melihat pengaruh variabel 

dependen berpengaruh terhadap variabel independent yang dapat diukur dengan 

besarnya nilai koefisien determinasi (R squere). Pada penelitian ini uji regresi 

digunakan untuk mengetahui pengaruh metode problem solving terhadap 

kemampuan berpikir logis siswa pada pembelajaran matematika. 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang akan digunakan berdasarkan judul penelitian adalah sebagai 

berikut : 

𝐻𝑎: Terdapat pengaruh metode problem solving terhadap kemampuan berpikir 

logis siswa pada pembelajaran matematika (𝜇1 ≠ 𝜇2) 

𝐻0: Tidak terdapat pengaruh metode problem solving terhadap kemampuan 

berpikir logis siswa pada pembelajaran matematika (𝜇1 = 𝜇2) 

 

 

 

 


