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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran Matematika 

a. Karakteristik Matematika 

Ruang lingkup matematika yang luas mengharuskan seseorang untuk 

berfikir kritis tentang cara menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan 

matematika itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan pemahaman 

mengenai sifat atau karakter dari matematika. Menghitung dan membilang 

adalah contoh kegiatan matematika yang hampir dikerjakan oleh setiap 

orang. Pada titik ini maka karakteristik matematika yang muncul adalah 

matematika sebagai kegiatan manusia (Hendriana & Soemarmo, 2014: 1). 

Karakteristik matematika dijelaskan secara rinci oleh Soedjadi 

(2000:13-19) sebagai berikut: 

1) Memiliki objek kajian yang abstrak 

Objek dasar yang dipelajari dalam matematika yang dipelajari adalah 

abstrak, sering juga disebut objek mental. Objek dasar itu meliputi 

fakta, konsep, operasi ataupun relasi dan prinsip. Fakta berupa 

konvensi–konvensi yang diungkap dengan simbol tertentu. Konsep 

adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau 

mengklasifikasikan sekumpulan objek. Operasi adalah pengerjaan 

hitung, pengerjaan aljabar, dan pengerjaan matematika yang lain. 

Sedangkan prinsip adalah objek matematika yang komplek. Prinsip 
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dapat terdiri atas beberapa fakta, beberapa konsep yang dikaitkan 

oleh suatu relasi ataupun operasi.  

2) Bertumpu pada kesepakatan atau konvensi 

Kesepakatan yang amat mendasar adalah aksioma dan primitif. 

Aksioma  atau aturan dasar diperlukan untuk menghindari berputar-

putar dalam pembuktian. Sedangkan konsep primitif diperlukan 

untuk menghindari berputar-putar dalam pendefinisian. 

3) Berpola pikir deduktif 

Matematika sebagai ilmu hanya diterima pola pikir deduktif yaitu 

berpangkal dari hal yang bersifat umum diterapkan atau diarahkan 

kepada hal yang bersifat khusus. 

4) Memiliki simbol yang kosong dari arti 

Simbol baik berupa huruf maupun bukan huruf digunakan dalam 

matematika untuk mewakili suatu maksud. Masing-masing dapat 

digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Rangkaian simbol-

simbol dalam matematika dapat membentuk suatu model 

matematika. Model matematika dapat berupa persamaan, 

pertidaksamaan, bangunan geometrik tertentu, dan sebagainya. 

Dengan begitu, makna huruf atau tanda itu tergantung dari 

permasalahan yang mengakibatkan terbentuknya model tersebut. 

5) Memperhatikan semesta pembicaraan 

Maksud dari semesta pembicaraan adalah ruang lingkup dari 

matematika itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan, apabila 

yang dibicarakan adalah ruang lingkup bilangan maka simbol-simbol 
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itu diartikan bilangan. Jika lingkup pembicaraannya adalah 

transformasi, maka simbol-simbol itu diartikan sebagai tranformasi. 

Sehingga ruang lingkup atau semesta pembicaraan dalam 

matematika dapat luas, dapat juga sempit tergantung keperluannya. 

6) Konsisten dalam sistemnya 

Sistem dalam matematika memiliki aturan-aturan tersendiri di 

dalamnya. Masing-masing sistem konsisten terhadap aturan yang 

berlaku. Pada sistem aljabar, terdapat sistem aksioma dari grup, 

sistem aksioma dari ring, sistem aksioma dari field dan sebagainya. 

Demikian pula dalam geometri terdapat sistem geometri netral, 

sistem geometri Euclides, sistem geometri non-Euclides dan 

sebagainya. 

b. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia bukan hanya bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi akademik siswa di bidang kognitif, akan tetapi 

perbaikan akhlak, sikap, dan kepribadian menjadi sasaran utama dalam 

prosesnya. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

BAB II Pasal 3 yang berbunyi: Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Rumusan tujuan pendidikan tersebut melandasi penyelenggaraan pendidikan 

pada semua bidang, tidak terkecuali matematika.  
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Pelaksanaan pembelajaran matematika harus disesuaikan dengan 

tujuan pendidikan nasional agar tidak terjadi ketimpangan dalam proses 

maupun hasil pembelajaran tersebut. Dengan demikian, tujuan 

pembelajaran matematika sebagaimana tercantum dalam Kurikulim 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006) yaitu sebagai berikut: 

1) Memahami Konsep Matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara 

luwes , akurat efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah. 

4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

5) Memiliki sifat menghargai kenggunaan matematika dalam 

kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah (Sumarmo & Hendris, 2014:6-7)  

c. Pembelajaran Matematika Sekolah 

Matematika yang diajarkan di jenjang persekolahan disebut 

matematika sekolah. Matematika sekolah adalah unsur-unsur atau 

bagian-bagian dari matematika  yang dipilih berdasarkan atau 

berorientasi pada kepentingan kependidikan dan perkembangan IPTEK 

(Soedjadi,2000:37). Matematika yang diajarkan di sekolah tidak 
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sepenuhnya seperti matematika sebagai ilmu. Hal ini dikarenakan 

terdapat perbedaan dari cara penyajiannya, pola pikirnya, keterbatasan 

semestanya, dan tingkat keabstrakannya. 

1) Penyajian matematika sekolah 

Penyajian atau pengungkapan butir-butir matematika sekolah  yang 

akan disampaikan disesuaikan dengan perkiraan perkembangan 

intelektual peserta didik. Sebagaimana dinyatakan oleh Piaget ( 

dalam Hartinah, 2011:42), bahwa pada usia 7-11 tahun, 

kemampuan berpikir anak-anak masih terbatas pada hal-hal yang 

konkret. Pada tahap ini, anak sudah menguasai operasi-operasi 

hitungan seperti menambah, mengurangi, melipat, membagi, 

menyusun dan mengurutkan. 

2) Pola pikir matematika sekolah  

Matematika sekolah menggunakan proses penyelesaian secara deduktif 

maupun induktif disesuaikan dengan perkembangan dan tingkat 

intelektualitas peserta didik. Teorema atau sifat yang ditemukan secara 

induktif ataupun empirik, harus dibuktiakan kebenarannya dengan 

langkah-langkah deduktif yang sesuai dengan strukturnya. 

3) Keterbatasan semesta 

Semesta pembicaraan matematika dilingkup pendidikan mengalami 

penyederhanaan dari konsep matematika yang kompleks. Sebagai 

contoh pada tahap pengenalan bilangan bulat positif di kelas rendah 

hanya dibatasi dari angka 1-100. Kemudian, diperluas semestanya 

menyesuaikan tingkat pemahaman siswa. 
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4) Tingkat keabstrakan matematika sekolah 

Keabstrakan matematika merupakan salah satu penyebab sulitnya 

pengajaran matematika di sekolah. Guru harus berupaya untuk 

menyederhanakan sifat abstrak dari objek matematika sehingga 

memudahkan siswa memahami pelajaran matematika. Fakta, 

konsep, operasi maupun prinsip harus terlihat lebih konkret. Pada 

jenjang sekolah dasar, sifat konkret objek matematika lebih 

dimaksimalkan dibandingkan jenjang pendidikan di atasnya. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak tingkat 

abstraknya hingga tercapai kemampuan berpikir abstrak para siswa. 

d. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Penyajian matematika di sekolah dasar, disesuaikan dengan 

kurikulum dan tingkat pola pikir siswa. Usia siswa mempengaruhi 

pola pikir dalam memahami pelajaran. Rentang  usia siswa SD berada 

pada kisaran 6-12/13 tahun (Aisyah, dkk.2008:1-4). Piaget (dalam 

Heruman, 2013:1) menjelaskan, pada usia ini mereka memasuki fase 

operasional konkret. Pada fase ini, siswa memerlukan alat bantu 

konkret untuk memvisualisasikan benda atau segala sesuatu yang 

bersifat abstrak. Terutama dalam pembelajaran matematika, 

dibutuhkan ketrampilan lebih dari setiap guru untuk memperjelas 

sesuatu yang bersifat abstrak tersebut agar lebih cepat dipahami dan 

dimengerti siswa. 

Pembelajaran yang kreatif dan efisien harus diupayakan agar dapat 

mencapai tujuan pembelajaran matematika SD. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Heruman (2013:2) bahwa tujuan akhir 
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pembelajaran matematika di SD yaitu agar siswa terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika dalam kehidupan sehari-

hari. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan tahapan-tahapan yang 

harus dilalui. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam 

pembelajaran konsep matematika antara lain: 

a. Penanaman konsep dasar, yaitu pembelajaran konsep baru 

matematika, ketika siswa belum pernah sama sekali 

mempelajari konsep tersebut. Konsep ini sering disebut sebagai 

tahapan “mengenal” yang nantinya akan menjadi jembatan 

kemampuan kognitif siswa dari konkret ke arah abstrak. 

b. Pemahaman konsep,  yaitu pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep yang bertujuan agar siswa lebih memahami 

suatu konsep matematika. 

c. Pembinaan ketrampilan, yaitu pembelajaran yang bertujuan 

agar siswa lebih terampil dalam menggunakan  berbagai konsep 

matematika. 

Upaya penanaman konsep matematika pada siswa di sekolah dasar 

tidak cukup berhenti pada tahapan pembelajaran saja. Berbagai teori, 

strategi, maupun teknik pembelajaran pun hadir dalam rangka 

memudahkan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Sebagai 

contoh Bruner (Aisyah, dkk.2008:1-5) menyatakan, “belajar 

matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-

struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari, 

serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur 

matematika itu”. Dalam konteks ini, siswa diberi keleluasaan untuk 
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mencari, menemukan, serta menghubungkan konsep-konsep dan 

struktur matematika yang nantinya akan membangun pengetahuan 

siswa itu sendiri. Dengan demikian, guru dapat lebih banyak berperan 

sebagai pembimbing dan fasilitator agar siswa tidak terkesan di dikte 

pengetahuannya. 

Pada dasarnya, apapun teori, strategi, teknik maupun metode 

pembelajaran matematika harus disesuaikan dengan kondisi siswa. 

Peran guru juga sangat membantu dalam upaya pencapaian tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

e. Ruang Lingkup Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar 

National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) 

menyebutkan, dalam pendidikan matematika terdapat standar isi yang 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1) Bilangan dan operasi bilangan 

2) Aljabar 

3) Geometri (bangun datar dan bangun ruang)  

4) Pengukuran 

5) Analisis data (pengolahan data) dan peluang 

Standar isi pendidikan matematika tersebut, disesuaikan dengan 

standar kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 

matematika SD. Berikut ini adalah standar kompetensi yang akan 

dicapai dalam proses pembelajaran matematika SD yaitu (Van de 

Walle, 2007: 276-284): 
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1) Bilangan dan operasi bilangan 

a) Menggunakan bilangan dalam pemecahan masalah 

b) Menggunakan operasi hitung bilangan dalam pemecahan 

masalah 

c) Menggunakan konsep bilangan cacah dan pecahan dalam 

pemecahan masalah 

d) Menentukan sifat-sifat operasi hitung, faktor, kelipatan 

bilangan bulat dan pecahan serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

e) Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

2)   Geometri dan pengukuran  

a)  Melakukan pengukuran, mengenal bangun datar dan bangun ruang, 

serta menggunakannya dalam pemecahan masalah sehari-hari 

b)  Melakukan pengukuran, menentukan unsur bangun datar 

dan menggunakannya dalam pemecahan masalah 

c) Melakukan pengukuran keliling dan luas bangun datar dan 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

d) Melakukan pengukuran, menentukan sifat dan unsur bangun 

ruang, menentukan kesimetrian bangun datar serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

e) Mengenal sistem koordinat pada bidang datar 

3) Pengelolaan data : Mengumpulkan, menyajikan, dan 

menafsirkan data 
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Berdasarkan standar kompetensi di atas, maka kompetensi dasar 

yang diharapkan dimiliki oleh siswa dari proses belajar matematika SD 

antara lain (Van de Walle, 2007: 276-284): 

1) Kompetensi dasar dari materi mengenal bilangan dan operasi bilangan 

yaitu: 

a) Mampu menghitung banyak benda 

b) Mampu mengurutkan banyak benda 

c) Mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan (cacah 

dan bulat) 

d) Mampu menyelesaikan contoh kasus yang berkaitan dengan 

penjumlahan dan pengurangan 

2) Kompetensi dasar dari materi mengenal geometri (bangun datar dan 

bangun ruang) dan pengukuran yaitu: 

a) Mampu menentukan waktu (pagi, siang dan malam) 

b) Mampu menghitung lama kejadian itu berlangsung 

c) Mampu mengenal ukuran suatu benda (panjang atau pendek) dan 

menyebutkannya 

d) Mampu menyelesaikan contoh kasus yang berkaitan dengan 

pengukuran waktu dan panjang 

e) Mengenal berbagai bangunan ruang sederhana  

f) Mengelompokkan berbagai bangun ruang berdasarkan jenisnya, 

contoh: balok, prisma, tabung, bola, dan lain-lain. 

g) Mampu mengurutkan bangun ruang tersebut berdasarkan jenisnya. 
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3) Kompetensi dasar dari materi mengenal pengolahan data yaitu: 

a) Mampu mengumpulkan dan membaca data 

b) Mampu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel  

c) Mampu manafsirkan sajian data 

 Demikian pemaparan tentang ruang lingkup pembelajaran 

matematika, standar kompetensi dan komptensi dasar yang diharapkan 

dicapai siswa sekolah dasar. Sedangkan dalam penelitian kali ini, fokus 

materi yang dibahas adalah tentang operasi bilangan di kelas 3. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.1.2 Materi Pembelajaran Matematika 

Materi pembelajaran adalah apa saja yang digunakan guru untuk 

diajarkan kepada siswa agar dapat mencapai kompetensi atau kemampuan 

tertentu, seperti yang telah direncanakan sebelumnya (Suyanto, 2002: 23). 

Materi pembelajaran matematika dikembangkan dari tiap pokok bahasan 

berdasarkan kompetensi yang akan dicapai. Sebagaimana yang telah dibahas 

sebelumnya, maka ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan 

pendidikan SD meliputi bilangan, geometri dan pengukuran, dan 

pengolahan data. 

Berdasarkan peraturan Mendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006, standar 

kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran Matematika 

kelas 3 adalah sebagai berikut:  
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Tabel 2.1 Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

Matematika kelas 3 SD. 

     Kelas III,  Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Bilangan 

1. Melakukan operasi 

hitung bilangan sampai 

tiga angka 

 

1.1   Menentukan letak bilangan pada garis bilangan 

1.2   Melakukan penjumlahan dan pengurangan tiga 

angka 

1.3   Melakukan perkalian yang hasilnya bilangan 

tiga angka dan pembagian bilangan tiga angka 

1.4   Melakukan operasi hitung campuran 

1.5   Memecahkan masalah perhitungan termasuk 

yang berkaitan dengan uang 

Geometri dan Pengukuran 

2. Menggunakan  pengu-

kuran waktu, panjang 

dan berat dalam 

pemecahan masalah 

 

2.1   Memilih alat ukur sesuai dengan fungsinya 

(meteran, timbangan, atau jam) 

2.2   Menggunakan alat ukur dalam pemecahan 

masalah 

2.3   Mengenal hubungan antar satuan waktu, antar 

satuan panjang, dan antar satuan berat 

 

 

Kelas III, Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Bilangan 

3. Memahami pecahan 

sederhana dan penggu-

naannya dalam 

pemecahan masalah 

 

3.1   Mengenal  pecahan sederhana 

3.2   Membandingkan pecahan sederhana 

3.3   Memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

pecahan sederhana 

Geometri dan Pengukuran 

4. Memahami unsur dan 

sifat-sifat bangun datar 

sederhana 

 

4.1   Mengidentifikasi berbagai bangun datar 

sederhana menurut sifat atau unsurnya 

4.2   Mengidentikasi berbagai jenis dan besar sudut 

5. Menghitung keliling, 

luas persegi dan persegi 

panjang, serta 

penggunaannya  dalam 

pemecahan masalah 

5.1   Menghitung keliling persegi dan persegi 

panjang 

5.2   Menghitung luas persegi dan persegi panjang 

5.3   Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

keliling, luas persegi dan persegi panjang 
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 Penelitian ini, mengambil materi perkalian dan pembagian yang 

diturunkan dari standar kompetensi bilangan pada semester 1. Berikut rincian 

secara lengkap: 

A. Standar Kompetensi  

Bilangan 

Melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka 

B. Kompetensi Dasar 

Melakukan perkalian yang hasilnya bilangan tiga angka dan pembagian 

bilangan tiga angka 

C. Indikator 

1. Mengidentifikasi soal cerita secara tepat 

2. Menuliskan kalimat matematika dari soal cerita matematika secara tepat 

3. Mengoperasikan perkalian yang hasilnya tiga angka secara tepat 

4. Mengoperasikan pembagian tiga angka secara tepat 

D. Ringkasan Materi Pembelajaran                                    

a. Perkalian 

Perkalian adalah penjumlahan berulang (Van De Walle, 2006:160). 

Dalam perkalian, berlaku aturan penjabaran dari bentuk penjumlahan ke 

bentuk perkalian, maupun sebaliknya. Sebagai contoh: 4+4+4+4+4+4 = 

24, dirubah ke dalam bentuk perkalian, 6 x 4 = 24. Berkaitan dengan 

contoh tersebut, Van De Walle (1990:78) menjelaskan bahwa 6 dan 4 

berfungsi sebagai faktor pertama dan faktor kedua sedangkan bilangan  

24 adalah hasilnya. Masing-masing faktor merepresentasikan maksud 

yang berbeda. Faktor pertama menunjukkan banyaknya bagian, sedangkan 

faktor kedua menunjukkan jumlah pada masing-masing bagian. 
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 Gambaran lebih jelas dari uraian di atas sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Sumber: BSE Cerdas Berhitung Matematika Untuk SD/MI Kelas 3, Fajariyah & 

Tiratnawati, 2008:45. 

Ada 3 piring berisi jeruk. Masing-masing piring berisi 6 jeruk. Berapakah 

jumlah semua jeruk yang ada dalam piring? 

Untuk menghitung perkalian tersebut yaitu sebagai  berikut: 

6 + 6 + 6 = 18, dirubah dalam bentuk perkalian menjadi: 

3 x 6 = 18 

3 menunjukkan jumlah bagian 

6 menunjukkan jumlah jeruk dalam tiap-tiap bagian 

18 menunjukkan hasil 

b. Pembagian 

Konsep pada pembagian, berbanding terbalik dengan perkalian. 

Jika perkalian adalah penjumlahan berulang, maka pembagian adalah 

pengurangan berulang  (Van De Walle, 2006:160).  

24 : 6 = ? 

24 – 6 – 6 – 6 – 6 = 0 

Jadi, 24 : 6 = 4            didapat dari banyaknya angka 6 yang 

digunakan untuk mengurangi angka 24 hingga tak bersisa. 
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Berikut ini contoh ilustrasi soal cerita dari pembagian: 

Ibu akan menempatkan 48 potong kue ke dalam 3 stoples dengan jumlah 

yang sama. Berapa potong kue yang akan dimasukkan ke dalam setiap 

stoples? 

Diketahui: Jumlah kue = 48 potong 

         Jumlah stoples yang akan dimasuki kue = 3 

Ditanya : Banyak kue yang akan dimasukkan stoples dalam jumlah yang 

sama di masing-masing stoples. 

Jawab : ilustrasi gambar 

  

Gambar 2.2 

Sumber: BSE Matematika Untuk SD/MI Kelas III, Suharyanto & Jacob, 2009:43 

Kalimat matematikanya menjadi 48:3= .... 

Cara 1: 

Menggunakan pengurangan berulang. 

48-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3=0      

Jadi, 48:3 = 16     

 

 

Cara 2: 
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Menggunakan cara bersusun pendek. 

Langkah 1: 

Bagilah bilangan puluhan dengan bilangan pembaginya, yaitu 4 dibagi . 

4 : 3 = 1, sisa 1. Tuliskan hasilnya di atas tanda pengerjaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Kalikan hasilnya dengan bilangan pembagi, yaitu 1 x 3 = 3. 

Tuliskan di bawah angka puluhan, kemudian kurangkan. 

 

Langkah 2: 

Turunkan satuannya, yaitu 8 sehingga bilangannya menjadi 18. 

 

 Bagilah bilangan 18 dengan bilangan pembaginya, yaitu 18 : 3 = 6, tidak 

ada sisa. Tuliskan angka 6 di belakang hasil dari langkah pertama. 

Hasilnya menjadi 16. 

 

 

 

 

Langkah 3: 

Hasil pertama 

sisa 

Hasil kedua 
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Kalikan hasilnya dengan bilangan pembagi, yaitu 6 x 3 = 18. Tuliskan di 

bawahnya, kemudian kurangkan. 18 – 18 = 0. 

 

Jadi, 48 : 3 = 16 

2.1.3 Masalah dalam Matematika 

a. Pengertian Masalah dalam Matematika 

Kita sering menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Permasalahan tersebut membutuhkan cara agar bisa segera diatasi. Sebagai upaya 

penyelesaian masalah, kita dapat memunculkan pertanyaan untuk menyeleksi 

informasi dari permasalahan yang ada. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: apa itu?; siapa?; berapa banyak?; apa yang terjadi? Dan 

lain sebagainya. Suatu pertanyaan akan menjadi masalah, jika seseorang tidak 

mempunyai cara yang dapat segera digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Apabila permasalahan tersebut sudah dapat dipecahkan 

atau diselesaikan, maka pertanyaan diawal menjadi bukan masalah lagi.  

Suatu pertanyaan akan menjadi masalah tergantung pada siapa 

pertanyaan itu dihadapkan. Misalnya, suatu pertanyaan menjadi masalah 

bagi siswa SD, akan tetapi mungkin tidak menjadi masalah bagi mahasiswa. 

Hal ini dikarenakan siswa SD memerlukan penalaran yang rumit untuk 

menyelesaikan pertanyaan tersebut, sedangkan mahasiswa hanya 

memerlukan penalaran sederhana untuk memecahkannya. 
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Permasalahan akan muncul jika kita tertantang untuk 

menyelesaikan suatu pertanyaan. Masalah dapat diartikan sebagai suatu 

situasi ketika individu atau kelompok tertantang untuk melakukan suatu 

tugas di  mana tidak tersedia algoritma yang secara lengkap untuk 

menyelesaikan masalah tersebut (Lester dalam Winarni dan Harmini, 

2011:115-116). Dengan demikian, aspek penting dari makna masalah 

adalah penyelesaian yang diperoleh tidak hanya dapat dikerjakan 

dengan prosedur rutin, tetapi perlu penalaran yang lebih luas dan rumit 

(Winarni dan Harmini, 2011:116). 

b. Macam Masalah dalam Matematika 

Masalah dalam matematika dapat dikelompokkan menjadi 

beberapa macam (Polya, 1954: 23-29). 

1) A problem of construction (masalah yang membangun pengetahuan siswa) 

 Masalah ini dapat berupa teoretis atau praktis, konkret atau abstrak, 

termasuk teka-teki. Cara menyelesaikannya adalah harus mencari 

semua variabel dan merumuskan bagian pokok dari masalah. Bagian 

pokok dari masalah adalah sebagai berikut: (a) Apa yang dicari?; (b) 

Bagaimana data yang diketahui?; (c) Bagaimana syaratnya? 

2) A problem to prove (masalah yang berkaitan dengan pembuktian) 

 Penyelesaian terkait masalah ini yaitu dengan cara menunjukkan 

bahwa suatu pernyataan bernilai benar atau salah atau tidak keduanya. 

Dengan demikian, pertanyaan yang harus dijawab adalah: Apakah 

pernyataan itu benar atau salah? Bagian pokok dari masalah jenis ini 

adalah rumusan hipotesis dan konklusi dari suatu teorema yang harus 

dibuktikan kebenarannya. 
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3) A rate problem (masalah bertingkat) 

Variabel-variabel yang diperlukan untuk menyelesaiakan soal, 

tidak tertulis secara jelas sehingga diperlukan penyelesaian soal secara 

deduktif. Informasi pada soal harus diuraiakan, kemudian dianalisis 

bagian mana saja yang perlu dilengkapi untuk menjawab soal. Dengan 

demikian pertanyaan yang harus dijawab adalah: (a) Data apa saja 

yang terdapat dalam soal? (b) Apa yang dicari? (c) Apa yang tidak 

diketahui? Bagaimana cara penyelesaiannya? 

2.1.4 Penyelesaian Masalah Matematika Menurut Polya 

Penyelesaian masalah dalam suatu soal bukan semat-mata 

mencocokkan rumus matematika dengan soal yang ada kemudian 

menyelesaikannya. Lebih dari itu, proses penyelesaian soal memerlukan 

daya analisis secara sistematis untuk mengurai masalah sehingga dapat 

diselesaikan dengan baik. Berkaitan dengan  hal ini, Van de Walle 

(2008:40)  menjelaskan beberapa alasan penggunaan jenis soal penyelesaian 

masalah dalam pengajaran sebagai berikut: 

a. Penyelesaian soal menempatkan fokus pada perhatian anak-anak 

terhadap ide dan pemahamannya. 

b. Penyelesaian soal mengembangkan kepercayaan diri anak-anak bahwa 

mereka dapat mengerjakan matematika dan bahwa matematika masuk 

di akal. 

c. Penyelesaian soal memberi data penilaian secara terus-menerus yang 

dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang pengajaran, 

membantu anak-anak dan memberi informasi kepada orang tua. 
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d. Penyelesaian soal memungkinkan variasi siswa yang besar. 

e. Pendekatan berbasis soal, melibatkan siswa dengan sedikit macam 

soal. 

f. Penyelesaian soal mengembangkan “kekuatan matematika”. 

g. Banyak memuat kesenangan. 

Alasan yang telah dipaparkan di atas, menguatkan betapa pentingnya 

penyelesaian soal yang diterapkan dalam pengajaran. Sejalan dengan 

pendapat Van de Walle, Polya ( 1954: 4) menuturkan bahwa “solving 

problem is practical skill like....” Penyelesaian masalah seperti halnya 

seseorang mempraktekkan suatu ketrampilan. Mereka melihat cara orang 

lain melakukannya, kemudian mencoba mempraktekkannya sendiri, hingga 

pada akhirnya dapat melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain.  

Secara rinci, Polya (1954: 6-15) menjelaskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematika, yaitu: 

a. Understanding the problem (memahami masalah) 

Penyelesaian masalah harus diawali dengan memahami masalah 

yang ada dalam soal. Selain paham, siswa harus mempunyai 

keinginan untuk mengerjakannya. Jika tidak ada kepahaman dalam 

mengurai masalah, apalagi tidak ada keinginan untuk 

meyelesaikannya, mustahil persoalan tersebut dapat diselesaiakan. 

 It is foolish to answer a quetion that you do not understand. It is 

sad to work for an end that you do not desire.”(Polya, 1954:6) 

Untuk memahami masalah, siswa dapat dibantu dengan 

memberikan pertanyaan: Informasi apa yang ada pada soal? Apa yang 
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tidak diketahui? Bagaimana kondisinya? Kemudian dapat pula 

menulis catatan-catatan penting, bisa berupa gambar, diagram, tabel, 

grafik atau yang lainnya. Dengan mengetahui apa yang diketahui dan 

ditanyakan maka proses pemecahan masalah akan mempunyai arah 

yang jelas. 

b. Devising a plan (menyusun rencana) 

Rencana penyelesaian masalah dapat dilakukan apabila siswa 

mengatahui letak permasalahan dan cara menyelesaikannya. Pada 

tahap ini, hal yang harus diperhatikan adalah apakah siswa pernah 

menyelesaikan soal yang sama, atau soal yang hampir mirip dengan 

soal yang sedang dihadapi. Apabila siswa belum pernah mengerjakan 

soal sejenisnya, maka yang bisa dilakukan adalah mencari hubungan 

antara soal yang dihadapi dengan soal yang pernah dikerjakan. 

Sebagaimana yang dikatakan Polya (1954:9), 

Look at the unknown! And try to think of a familiar problem having 

the same or a similar unknown. Here is a problem related to yours 

and solve before.  

c. Carrying out the plan (melaksanakan rencana) 

Pelaksanaan penyelesaian masalah yang telah direncakan lebih 

mudah dilakukan karena permasalahan yang dihadapi dan cara 

penyelesaiannya sudah diketahui. Siswa hanya perlu menyelesaikan 

tahapan ini dengan hati-hati dan teliti.  

“To carry out the plan is much easier, what we need is mainly 

patience.”( Polya, 1954:12) 
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d. Looking back (melihat kembali) 

Apabila ketiga langkah di atas sudah dilakukan, maka langkah 

terakhir adalah memeriksa kembali cara maupun hasil yang telah 

diperoleh. Adakah sesuatu yang salah dalam prosesnya? Bagaimana 

cara mengoreksi kebenaran jawaban? Apakah soal yang sudah 

diselesaikan dapat dipecahkan dengan cara lain? Apakah cara yang 

dipakai untuk menyelesaikan soal ini dapat diterapkan pada soal yang 

lain? Pada langkah terarakhir ini, juga harus diperiksa kembali 

kesesuaian antara masalah yang ada dengan jawaban yang sudah 

ditemukan. Dengan demikian, proses penyelesaian masalah bukanlah 

sekedar  melaksanakan prosedur perhitungan matematika, akan tetapi 

lebih menekankan pada pemahaman yang bermakna. 

2.1.5 Kemampuan Menyelesaikan Masalah Matematika 

Kemampuan menyelesaikan masalah matematika merupakan hal 

penting yang harus dimiliki siswa. Cooney (dalam Hendriana dan 

Soemarmo, 2014:23) menyatakan bahwa pemilikan  kemampuan 

penyelesaian masalah membantu siswa berpikir analitik dalam mengambil 

keputusan dalam kehidupan sehari-hari serta membantu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi situasi baru. Demikian pula 

Branca (dalam Hendriana dan Soemarmo, 2014:23) mengemukakakan 

bahwa penyelesaian masalah matematika memiliki dua makna yaitu sebagai 

pendekatan pembelajaran dan sebagai kegiatan atau proses dalam 

melakukan doing math.  
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Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penyelesaian masalah 

matematika menggambarkan pembelajaran yang diawali dengan penyajian 

masalah kontesktual yang kemudian melalui penalaran induktif siswa 

menemukan kembali konsep yang dipelajari dan kemampuan matematik 

lainnya. Sehingga dapat disimpulkan kemampuan menyelesaikan masalah 

matematika adalah kemampuan untuk  berpikir sistematis dalam 

mengerjakan soal matematika, dimulai dengan identifikasi kecukupan unsur 

untuk penyelesaian masalah, memilih dan melaksanakan strategi untuk 

menyelesaikan masalah, perhitungan, kemudian menginterpretasi solusi 

terhadap masalah semula dan memeriksa kebenaran solusi. 

2.1.6 Soal Cerita Matematika 

Soal cerita dalam matematika, berkaitan dengan kata-kata atau 

kalimat yang mengandung konsep matematika. Sweden, Sandra dan Japa ( 

dalam Winarni dan Harmini, 2012:122) memaparkan bahwa soal cerita 

adalah soal soal yang diungkapkan dalam bentuk cerita yang diambil dari 

pengalaman-pengalaman siswa yangg berkaitan dengan konsep-konsep 

matematika. Sedangkan  menurut Muhsetyo ( dalam Winarni dan harmini,  

2012:122)  soal matematika yang dinyatakan dengan serangkaian kalimat 

disebut dengan soal bentuk cerita. 

Penyelesaian soal cerita dalam matematika dapat dilakukan dengan 

beberapa pendekatan, antara lain: 

a) Pendekatan model. 

Penyelesaian soal cerita menggunakan pendekatan model yaitu 

dengan cara siswa membaca atau mendengarkan soal cerita, kemudian 
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siswa mencocokkan situasi yang dihadapi itu dengan model yang 

sudah dipelajari sebelumnya. 

b) Pendekatan terjemahan soal cerita 

Pendekatan terjemahan soal cerita, melibatkan siswa pada kegiatan 

membaca kata demi kata dan ungkapan demi ungkapan dari soal crita 

yang dihadapinya untuk kemudian menerjemahkan kata-kata dan 

ungkapan-ungkapan tersebut ke dalam kalimat matematika.         

 

2.2 Desain Pembelajaran Matematika Berdasarkan Teori Polya 

Pemaparan teori dan penjelasan yang mendukung penelitian ini telah 

diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Dalam pengaplikasiannya, Polya juga 

telah memberikan contoh model pembelajaran matematika yang berdasarkan 

teori yang dia kemukakan. Berikut ini contoh pembelajaran matematika pada 

soal cerita sesuai teori Polya. 

Soal: 

Ruang kelas 3, memiliki papan tulis yang menempel pada dinding. Papan 

tulis tersebut memiliki panjang 4 meter dan lebar 2 meter. Berapa 

sentimeter keliling papan tulis tersebut? 

Cara penyelesaian: 

1. Understanding the problem (memahami masalah) 

Pertama kali yang harus dilakukan guru adalah menggiring 

pemahaman siswa pada masalah yang sedang dihadapi pada soal. Guru 

dapat memberikan beberapa pertanyaan pada siswa. Apa saja yang 

dapat diketahui dari soal tersebut?  
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 Langkah berikutnya, guru membimbing siswa mengidentifikasi 

soal tersebut dengan cara menganalisisnya. Contoh: 

Diketahui: panjang papan tulis = 4 meter  

  Lebar papan tulis = 2 meter  

2. Devising a plan (menyusun rencana) 

Soal cerita yang telah diidentifikasi, akan melalui tahap berikutnya 

yaitu menuliskan rencana penyelesaian. Langkah yang dilakukan 

adalah menuliskan apa yang ditanyakan dari soal beserta rumus 

penyelesaian soal. 

Contoh: Ditanya: Keliling papan tulis 

Untuk lebih mempermudah siswa, guru dapat menggunakan alat 

peraga atau gambar yang sesuai dengan soal tersebut. Berdasarkan 

soal tersebut guru dapat menggunakan papan tulis yang ada di kelas 

sebagai gambaran bentuk nyata dari soal. Contoh: 

Papan tulis 

 

 

 

Langkah berikutnya adalah mengarahkan siswa untuk 

menghubungkan soal yang dihadapi dengan materi atau soal-soal yang 

telah diberikan. Telah diketahui bahwa soal tersebut menanyakan 

keliling papan tulis yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 4 

meter dan lebar 2 meter. Guru harus memastikan bahwa, siswa paham 

lebar = 2 

meter 

Panjang = 4 

meter 



31 
 

jika papan tulis tersebut berbentuk persegi panjang. Maka sesuai 

rumus mencari keliling persegi panjang, yaitu:  

Keliling persegi panjang = 2 x (panjang  + lebar) 

3. Carrying out the plan (melaksanakan rencana) 

Permasalahan dan cara pemecahan masalah telah ditemukan. Maka 

tahap berikutnya adalah melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Pada tahap ini, yang sering terjadi adalah kesalahan dalam merubah 

bahasa soal cerita matematika ke dalam bahasa operasi matematika. 

Maka guru harus berhati-hati dalam membimbing siswa pada tahap 

ini. 

Berdasarkan rumus mencari keliling persegi panjang, kalimat 

matematika yang dapat dimunculkan adalah: 

Jawab : Keliling persegi panjang = 2 x (panjang + lebar) 

 : Keliling persegi panjang = 2 x (4 meter + 2 meter) 

 : Keliling persegi panjang = 2 x 6 meter 

 : Keliling persegi panjang = 12 meter 

4. Looking back (melihat kembali) 

Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah meneliti kembali 

kesesuaian antara jawaban, proses komputasi yang dilakukan dengan 

pertanyaan yang ada pada soal. Jawaban dari soal cerita telah 

ditemukan. Akan tetapi sudah sesuiakah jawaban yang ditemukan 

dengan jawaban yang diminta dalam soal?  
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Guru harus mengajak siswa untuk melihat kembali pertanyaan, dan 

langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Pada langkah pertama 

sudah dituliskan pertanyaan: 

Berapa sentimeter keliling papan tulis tersebut? 

Kemudian, lihat kembali prosesnya. Sudah benarkan proses 

komputasi atau perhitungan yang telah dilakukan? Adakah kesalahan 

dalam perhitungan? 

Jika tidak ada masalah, maka lanjut pada tahap pengecekan 

jawaban. Sudah sesuaikah jawaban yang ditemukan dengan 

pertanyaan pada soal? 

Mari kita lihat kembali. Pada soal cerita, menanyakan keliling 

papan tulis dalam satuan sentimeter (cm). Akan tetapi, jawaban yang 

ditemukan baru sampai pada tahap penyelesaian komputasi. Sehingga, 

keliling papan tulis yang masih dalam satuan meter harus dijadikan 

dalam satuan sentimeter. 

Jadi keliling papan tulis = 12 meter = 1200 cm. 

 Keempat langkah di atas akan lebih mudah diaplikasikan siswa apabila 

guru sering menerapkannya pada jenis soal yang berbeda. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini diawali dengan menganalisis permasalahan pembelajaran 

matematika yang ada di sekolah dasar. Setelah melakukan wawancara dengan 

guru kelas 3 SDN 1 Wonocoyo, ternyata terdapat kesulitan siswa dalam 

memahami dan menyelesaikan soal cerita. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti 
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ini mengetahui secara detail tentang kemampuan siswa kelas 3 dalam 

menyelesaikan soal cerita menggunakan cara penyelesaian masalah menurut teori 

Polya. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Alur Kerangka Pikir Penelitian  

 

3 Penelitian yang Relevan  

Adapun penelitian tentang kemampuan menyelesaikan soal cerita, sudah  

pernah dilakukan yaitu: 

Permasalahan siswa kelas III  SDN 1 Wonocoyo Kecamatan Pogalan Kabupaten 

Trenggalek : 

a. Siswa belum bisa memahami dan menganalisis soal cerita matematika 

b. Siswa belum bisa mengerjakan soal cerita matematika  secara mandiri 

Kondisi awal siswa kelas III  SDN 1 Wonocoyo Kecamatan Pogalan Kabupaten 

Trenggalek : 

 Guru kelas sudah mengajarkan siswa cara menyelesaikan soal cerita 

matematika berdasarkan tahapan penyelesaian masalah Polya secara implisit. 

Tindakan yang dilakukan: 

Pemberian soal cerita matematika untuk kemudian dikerjakan sesuai dengan 

langkah penyelesaian masalah Polya.  

Hasil: 

Analisis secara rinci tentang kemampuan siswa kelas III  SDN 1 

Wonocoyo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika sesuai tahapan penyelesaian 

masalah menurut Polya 
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1.) Penelitian tentang analisis kesulitan dan kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika dilakukan oleh Fera Adhadiyanti 

dengan judul “Analisis Kesulitan dan Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan 

Soal Cerita Matematika Pada Siswa Kelas Tinggi SDN Ngrayung 01 Kabupaten 

Trenggalek” yang dilakukan pada tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kesulitan siswa kelas tinggi dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

adalah (1) kurang memiliki penguasaan Konsep (2) kurang berminat terhadap 

pelajaran matematika (3) tidak mengerti maksud soal (4) jarang mengerjakan 

latihan-latihan soal (5) takut bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan (6) 

tidak konsentrasi pada saat guru menerangkan. 

Pada penelitian Fera, sampel diambil dari 3 siswa dengan nilai terendah di 

masing-masing kelas. Informasi yang digali cukup mendalam, akan tetatpi 

tidak menyeluruh. Sehingga yang didapat adalah pendapat pribadi dari 

ketiga siswa di masig-masing kelas. Sedangkan rancangan penelitian yang 

akan dilakukan nanti melibatkan seluruh siswa kelas 3, dengan harapan 

mendapat informasi secara menyeluruh dari semua siswa. 

2.) Penelitian tentang peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model 

Polya yang dilakukan oleh Lia Fauziah Mafrokhati dengan judul penelitian 

“ Pembelajaran Soal Cerita Menggunakan Model Polya untuk meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas IV Mata Pelajaran Matematika di SDN 

Sumbersekar 02 Malang”. Hasil dari penelitian yang dilakukan Lia Fauziah 

Mafrokhati yaitu berdasarkan hasil analisi ketuntasan belajar siswa 

berdasarkan KKM diperoleh rata-rata kelas sebesar 66 pada siklus 1 dan 76 

pada siklus 2. Sedangkan prosentase keberhasilan pada siklus 1 yaitu 58% 
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dan siklus 2 yaitu 81%. Dengan demikian maka implementasi metode 

pembelajaran soal cerita dengan model polya sesuai digunakan pada mata 

pelajaran matematika materi soal cerita operasi hitung campuran. 

Penelitian Lia Fauziah menunjukkan keberhasilan penggunaaan 

pembelajaran model Polya dalam pembelajaran matematika. Lia tidak 

meneliti secara rinci kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa.  




