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B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Penyelesaian Masalah Matematika 

1.1 Pengertian Penyelesaian Masalah Matematika 

Salah satu hal penting dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan 

menyelesaikan masalah karena seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, 

masalah pasti ada dan harus diselesaikan dengan langkah-langkah yang berbeda-

beda. Sehingga kemampuan menyelesaikan masalah juga diperlukan siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari (Delyana, 

2015). Sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang matematika, sebagian besar 

ahli matematika menyatakan bahwa yang dimaksud masalah adalah pertanyaan 

yang harus dijawab.  

Masalah merupakan sesuatu yang harus diselesaikan (KBBI, 2016). Suatu 

pertanyaan akan menjadi masalah bagi siswa jika pertanyaan tersebut tidak dapat 

diselesaikan dengan cara yang sudah diketahui siswa. Masalah juga dapat menjadi 

kondisi relatif seseorang karena secara umum masalah merupakan kondisi yang 

ditunjukkan dengan adanya: 1) kesenjangan atau ketidak sesuaian antara harapan 

dan kenyataan; 2) motivasi bagi seseorang untuk berusaha supaya menemukan 

solusi yang tepat, dan 3) belum tersedianya alat instan yang dapat digunakan untuk 

mewujudkan keinginan seseorang tersebut (Wahyuni, 2015). 

Masalah memiliki keterkaitan yang kuat dengan matematika. Siswa dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir, menyelesaikan masalah, dan memiliki 

keterampilan intelektual melalui pembelajaran pemecahan masalah. Seseorang 

yang dihadapkan pada masalah mengalami proses memperoleh pengetahuan yang 

ditandai dengan menanyakan apa yang sebenarnya menjadi masalah, bagaimana 

cara menyelesaikan masalah, atau mengapa bisa terjadi demikian (Safrida, Susanto, 

& Kurniati, 2015). 

Masalah dalam matematika dibagi menjadi dua jenis yaitu rutin dan tidak 

rutin (Charlesworth & Lind, 2007). Masalah rutin merupakan masalah yang 

penyelesaiannya mengikuti pola yang dapat diprediksi dan dapat diselesaikan 

dengan benar tanpa membaca keseluruhan pertanyaan dengan seksama. Masalah 

rutin biasanya menggunakan prosedur matematika yang sama dengan yang telah 

dipelajari. Sedangkan masalah tidak rutin adalah masalah yang dalam 
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penyelesainnya terdapat lebih dari satu langkah dan masalahnya harus dibaca 

dengan seksama. Penyelesaian masalah ini juga memerlukan analisis dan proses 

berpikir yang mendalam hingga dapat diselesaikan dengan prosedur yang benar. 

Penyelesaian masalah merupakan tujuan pembelajaran matematika yang 

tingkatannya paling tinggi dimana salah satu indikatornya adalah mengembangkan 

strategi penyelesaian masalah. Kemampuan penyelesaian masalah memiliki 

keterkaitan dengan kemampuan siswa dalam membaca dan memahami masalah 

soal cerita, kemampuan menyajikan dalam model matematika, merencanakan 

perhitungan dari model matematika, serta menyelesaikan perhitungan dari masalah 

yang tidak rutin (Delyana, 2015; Witri Nur Anisa, 2014).  

Berdasarkan beberapa pengertian masalah yang telah dikemukakan diatas, 

dapat dikatakan bahwa masalah adalah suatu keadaan relatif dimana pada situasi 

tertentu bisa menjadi masalah bagi sebagian siswa namun belum tentu menjadi 

masalah bagi siswa yang lain. Masalah juga dapat dikatakan sebagai situasi tertentu 

yang mungkin cara penyelesaiannya belum ditemukan pada waktu tertentu. Namun, 

belum tentu pada saat yang berbeda masih menjadi masalah baginya. 

 

1.2 Masalah Matematika Berbentuk Soal Cerita 

Soal cerita merupakan salah satu instrumen tes hasil belajar siswa yang 

berisi kumpulan pertanyaan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya siswa dalam 

belajar. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa banyak siswa yang kesulitan 

dalam menyelesaikan soal cerita (Novferma, 2016). Kondisi itu menunjukkan 

bahwa soal cerita menjadi masalah bagi siswa tersebut.   

Masalah matematika berbentuk soal cerita merupakan tes yang juga dapat 

dijadikan bahan acuan guru untuk mengevaluasi penguasaan matematika yang 

sudah diterima siswa. Terdapat dua bentuk tes yang biasa digunakan guru yaitu tes 

objektif dan uraian. Tes objektif dapat berupa pernyataan atau pertanyaan dengan 

alternatif jawaban atau pertanyaan yang menganalisis hubungan suatu hal 

(Ratnaningsih & Isfarudi, 2013). Sedangkan tes uraian yaitu tes yang butir soalnya 

berupa pertanyaan atau suruhan yang menghendaki jawaban berupa uraian yang 

relatif panjang. Tes uraian dapat menilai berbagai jenis kemampuan diantaranya 
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kemampuan menyampaikan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan jawaban 

(Suwarto, 2010). 

Soal cerita merupakan salah satu bentuk tes uraian. Pada soal cerita siswa 

dituntut untuk memahami soal, mengingat, mengorganisir gagasan yang telah 

dipelajari, dan mengekspresikan gagasan tersebut dengan beberapa langkah dan 

dalam bentuk uraian tertulis menggunakan kata-katanya sendiri (Suwarto, 2010). 

Selain itu, soal cerita dalam matematika biasanya merupakan soal penerapan dari 

materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dinyatakan bahwa selain untuk 

mengevaluasi pemahaman siswa, soal cerita menjadikan siswa mempunyai 

kebebasan dalam memilih, kebebasan menyiapkan gagasan, hingga menyajikan 

gagasan tersebut menggunakan kata-kata sendiri. Selain itu, soal cerita juga dapat 

mengasah kemampuan siswa dalam mengorganisir jawaban termasuk langkah-

langkah penyelesaian yang harus dilakukan. Sehingga siswa akan lebih memahami 

materi yang telah disampaikan guru. 

 

2. Pengelompokan Siswa  

Pengelompokan siswa pada beberapa sekolah dapat dilakukan secara 

homogen maupun heterogen. Homogen berarti pengelompokan yang didasarkan 

pada jenis, macam, sifat, watak, dan sebagainya yang sama sedangkan heterogen 

adalah kebalikan dari homogen dimana pengelompokan didasarkan pada berbagai 

unsur yang berbeda sifat atau beraneka ragam (KBBI, 2016). Mengacu pada definisi 

tersebut, maka pengelompokan siswa yang homogen yaitu dalam proses 

pembelajaran guru akan menghadapi satu kelompok tertentu yang memiliki minat 

atau kemampuan akademik yang sama. Sedangkan pada pengelompokan siswa 

dengan sistem heterogen, guru dimungkinkan menghadapi siswa yang memiliki 

tingkat kemampuan akademik atau minat terhadap matematika yang berbeda-beda. 

Seperti yang telah diketahui bahwa pengelompokan siswa telah 

diberlakukan di berbagai sekolah. Pengelompokan bertujuan untuk memudahkan 

guru dalam mengatur pelaksanaan pembelajaran siswa. Pengelompokan siswa 

dengan kemampuan yang seimbang akan memacu semangat siswa dalam belajar 

karena merasa ada persaingan dengan teman sekelasnya. Cara penyampaian dan 
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kecepatan dalam menyelesaikan pelajaran juga dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa jika pengelompokan siswa dilakukan.  

Namun disisi lain, pengelompokan siswa tampaknya menimbulkan 

kerugian bagi beberapa siswa jika perlakuan yang diberikan guru berbeda antara 

kelompok yang satu dengan yang lainnya. Padahal sejatinya setiap siswa memiliki 

perbedaan mulai dari kelebihan, kelemahan, minat, kemampuan akademik, dan 

bahkan intensitas keinginan memperoleh perhatian yang berbeda-beda pula. 

Profesionalitas guru yang dapat ditunjukkan dengan kecerdasan dalam mengolah 

emosi tentu diperlukan dalam kondisi seperti ini (Mulyana, 2010).  

Pengelompokan siswa yang tidak sesuai atau tidak diinginkan siswa juga 

tidak menutup kemungkinan akan menjadikan siswa tersebut merasa tidak percaya 

diri. Selain itu, proses sosialisasi siswa di sekolah bisa menjadi berkurang jika siswa 

terpisah dari kelompok teman sebayanya. Akan tetapi kemungkinan itu tidak akan 

terjadi jika siswa tersebut memiliki sifat yang mudah membaur di lingkungan baru.  

 

3. Penyelesaian Masalah Menggunakan Langkah Polya 

Setiap materi baru di pembelajaran matematika harus diperkenalkan dengan 

masalah yang dirancang untuk memberi kesempatan pada siswa sehingga dapat 

membangun penyelesaian masalah mereka sendiri. Terdapat empat langkah dasar 

yang penting bagi proses penyelesaian masalah (Charlesworth & Lind, 2007), yaitu: 

1) Mengidentifikasi masalah dan mengomunikasan dengan cara yang dipahami. 

Pada tahap ini merupakan penilaian situasi dimana siswa harus menentukan apa 

yang diminta atau yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. 

2) Menentukan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Langkah ini melibatkan 

siswa untuk menyusun rencana yang akan mencapai tujuan penyelesaian 

masalah mereka. 

3) Mengeksplorasi solusi yang mungkin dan menerapkannya pada masalah. Pada 

tahap ini, rencana yang telah dipikirkan sebelumnya dijalankan dengan 

menggunakan strategi yang tepat. 

4) Menjelaskan solusi yang mungkin dan memeriksa kembali jika merasa hasilnya 

belum sesuai dengan yang diharapkan atau belum menemukan jawaban yang 

sesuai untuk penyelesaian masalah yang ada. 
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Penyelesaian masalah model Polya adalah cara mencari solusi dalam 

menyelesaikan masalah dengan berdasarkan pada empat tahapan (Polya, 1957). 

Adapun empat tahapan yang harus dipenuhi ketika menggunakan langkah Polya 

dalam menyelesaikan masalah adalah memahami masalah, membuat rencana, 

melaksanakan rencana, dan melihat kembali.  

Berdasarkan empat langkah yang telah disebutkan Polya, langkah pertama 

dalam menyelesaikan masalah adalah pemahaman soal. Siswa harus memahami 

kondisi soal atau masalah yang terdapat pada soal tersebut. Tanpa adanya 

pemahaman terhadap masalah, siswa akan kesulitan dan mungkin tidak dapat 

menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Setelah siswa paham terhadap isi 

soal yang diberikan, selanjutnya siswa harus mampu menyusun rencana atau 

strategi penyelesaian. Kreativitas siswa berpengaruh terhadap strategi yang dipilih 

siswa untuk menyelesaikan masalah. Langkah ketiga adalah mampu melaksanakan 

rencana. Siswa melakukan proses perhitungan sesuai rencana yang telah disusun 

dan dilengkapi pula dengan data atau informasi sehingga siswa dapat meyelesaikan 

masalah dengan tepat. Melihat kembali semua proses yang dilakukan dan hasil 

akhir yang diperoleh merupakan langkah terakhir penyelesaian masalah menurut 

Polya.  

Penggunaan langkah Polya dalam menyelesaikan masalah matematika 

dapat menjadi arahan bagi siswa untuk membuat langkah yang sistematis sehingga 

memperoleh hasil penyelesaian yang sempurna dengan tidak melewatkan tahap 

melihat kembali (In’am, 2015). Langkah ini juga dapat meminimalisir kesalahan 

yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian masalah matematika. Aktivitas 

siswa dalam penyelesaian masalah tersebut sesungguhnya sama dengan ketika 

berada di lingkup organisasi sehingga secara otomatis siswa dapat menerapkan pula 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Implementasi langkah Polya dalam proses belajar mengajar tampaknya 

masih memiliki kekurangan karena guru dan siswa yang tidak terbiasa menerapkan 

langkah Polya dalam pembelajaran dan penyelesaian masalah akan membutuhkan 

waktu yang lebih lama. Pengelompokan siswa yang kemampuannya 

dikelompokkan secara heterogen juga memungkinkan siswa yang memiliki 

kemampuan akademik dan penyelesaian masalah yang tinggi mendominasi dalam 



10 
 

proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kesesuaian masalah yang diberikan harus 

sesuai dengan tingkatan siswa. 

Tabel 1: Indikator Penyelesaian Masalah Matematika 

No Langkah Polya Indikator Penyelesaian Masalah Matematika 

1 

 

Memahami masalah 

 

Siswa dapat memahami permasalahan yang diberikan 

dan menganalisis strategi untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika.  

 

2 

 

Membuat rencana 

 

Siswa dapat membuat rencana penyelesaian dan 

menentukan hubungan antara yang diketahui dan 

ditanya pada permasalahan yang diberikan. 

 

3 

 

Melaksanakan rencana 

 

Siswa dapat melakukan perhitungan sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat sehingga menemukan solusi 

yang benar. 

 

4 

 

Melihat kembali 

 

Siswa mengecek kembali jawaban yang telah 

diperoleh dan membenarkan jawaban jika ada yang 

salah atau belum sesuai dengan yang diharapkan. 

(Sumber: Polya, G. (1957). How To Solve It. New Jersey: Princeton University Press)  

 

Berdasarkan penjelasan indikator penyelesaian masalah yang merupakan 

hasil adaptasi dari tahap-tahap menyelesaikan masalah menurut George Polya 

diatas, maka berikut ini diberikan contoh permasalahan yang dapat 

menggambarkan proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

dengan menggunakan langkah Polya. Perbandingan panjang dan lebar persegi 

panjang adalah 3: 2. Jika keliling persegi panjang 60 cm, maka berapakah luas 

persegi panjang? 

Permasalahan tersebut dapat dibuat pedoman penyelesaian sesuai dengan 

indikator sebagai berikut. 
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Tabel 2: Tabel Penyelesaian Masalah Matematika Menggunakan 

Langkah Polya 

Aspek Indikator 

Diketahui: 

Perbandingan panjang dan lebar persegi 

panjang adalah 3: 2 

Keliling persegi panjang 60 cm 

Ditanya: 

Luas persegi panjang 

Memahami permasalahan yang 

diberikan dan menganalisis strategi 

untuk menyelesaikan permasalahan 

matematika.  

Misalkan: 

Panjang = 𝑝; Lebar = 𝑙 
Panjang (𝑝) = 3𝑥 

Lebar (𝑙) = 2𝑥 

Keliling persegi panjang = 2(𝑝 + 𝑙) 

Luas persegi panjang = 𝑝 x 𝑙 

Membuat rencana penyelesaian dan 

menentukan hubungan antara yang 

diketahui dan ditanya pada 

permasalahan yang diberikan. 

K. Persegi panjang = 2(𝑝 + 𝑙)
60 cm = 2(3𝑥 +  2𝑥) 

60 cm = 2(5𝑥) 

60 cm = 10𝑥 

60 cm × (
1

10
) = 10𝑥 × (

1

10
) 

       6 cm = 𝑥 

Panjang (𝑝) = 3𝑥 

= 3 × 6 cm 
= 18 cm 

Lebar (𝑙)              = 2𝑥 

= 2 × 6 cm 

= 12 cm 

L. Persegi panjang        = 𝑝 x l 

= 18 cm × 12 cm 

= 216 cm2 

Melakukan perhitungan sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat sehingga 

menemukan solusi yang benar. 

Perbandingan panjang dan lebar adalah 3: 2 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟
=

18

12

=
3

2

Maka jawaban sudah benar bahwa luas persegi 

panjang dengan perbandingan 3: 2 dan keliling 

60 cm adalah 216 cm2

Mengecek kembali jawaban yang telah 

diperoleh dan membenarkan jawaban 

jika ada yang salah atau belum sesuai 

dengan yang diharapkan. 


