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BAB II 

KAJIAN TEORI 

Kajian teori ini membahas beberapa teori yang mendukung pembahasan 

penelitian. Bebrapa teori tersebut diantaranya ialah model PACE, pendekatan 

open-ended, penerapan model PACE dengan pendekatan open-ended, kemampuan 

pemecahan masalah, dan kemampuan bernalar. Penjelasan mengenai teori sebagai 

berikut. 

2.1 Model PACE 

2.1.1 Definisi Model PACE 

Model PACE dikembangkan oleh Lee (1998) yang merupakan singkatan dari 

Project (Proyek), Activity (Aktivitas), Cooperative Learning (Pembelajaran 

Kooperatif), dan Exercise (Latihan). ModelPACE merupakan model pembelajaran 

yang mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran (Raharjo, 2016; 

Suryana, 2013). Dengan menggunakan model PACE siswa memiliki kesempatan 

untuk terlibat secara aktif dalam pengkajian materi serta mampu menemukan dan 

memahami konsep matematika (Rahman & Yunita, 2018; Suryana, 2015). Model 

PACE lebih baik daripada model konvensional dan siswa yang diajarkan dengan 

model PACE lebih antusias dalam belajar (Suryana, 2015). Model pembelajaran 

PACE didasarkan pada prinsip-prinsip (1) mengutamakan pengkonstruksian 

pengetahuan sendiri melalui bimbingan, (2) praktik dan umpan balik merupakan 

unsur penting dalam pemahaman konsep baru, dan (3) mengutamakan 

pembelajaran aktif dalam memecahkan suatu masalah (Lee, 1998). 

Pengimplementasian model pembelajaranPACE yang memberikan kesempatan 
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pada siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan dapat mengkonstruk 

konsep-konsep dengan kemampuan sendiri. 

Selanjutnya dijelaskan mengenai komponen komponen PACE oleh Suryana 

(2013) bahwa proyek merupakan komponen terpenting dari model PACE. 

Pembelajaran yang berorientasi pada proyek diharapkan siswa lebih memahami 

tentang hal-hal yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata, sehingga konsep yang 

telah mereka pelajari dapat diingat (Rahayuningsih, 2016; Yulianti, Hartono, & 

Santoso, 2015). Aktivitas dalam model PACE ini bertujuan untuk mengenalkan 

siswa terhadap konsep baru (Wardhani, 2015). Pembelajaran kooperatif dalam 

model PACE dilaksanakan dalam kelompok dan mendiskusikan solusi dari 

permasalahan yang bertujuan untuk mengembangkan strategi sosial dan sikap sosial 

sesama siswa, dan untuk meningkatkan hubungan sosial sesama kelompok (Terwel, 

2011). Latihan merupakan refleksi dari usaha mereka sendiri(Wardhani, 2015). 

Maka dapat disimpulkan model PACE memiliki empat komponen yang sangat 

penting dan saling keterkaitan. 

2.1.2 Karakteristik Model PACE 

Karakteristk model PACE adalah salah satu model yang menganut teori 

belajar kontruktivisme yang menekankan keterlibatan siswa secara langsung dan 

aktif dalam pembelajaran (Lee, 1998; Raharjo, 2016; Rahayuningsih, 2016; 

Suryana, 2013; Suryana, 2015; Wardhani, 2015). Kontruktivisme merupakan 

proses pembelajaran dimana siswa yang mengkonstruksi pengetahuan itu sendiri 

berdasarkan pemikiran siswa (Hadi, 2017; Jauhari, Kusmayadi, & Mardiyana, 

2014). Dampak dalam menggunakan model pembelajaran PACE yang menganut 

teori konstruktivisme adalah siswa yaitu siswa berperan aktif selama proses 
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pembelajaran berlangsung dan dapat meningkatkan prestasi siswa (Astuti & 

Retnawati, 2017; Rahman & Yunita, 2018). Pendapat lain mengatakan bahwa 

model PACE dapat meminimalisir kesalahan konsep karena dalam model 

pembelajaran ini terdiri dari empat komponen penting dalam pembelajaran 

(Rahayuningsih, 2016). Selanjutnya pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran PACE efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan 

kemandirian belajar siswa (Raharjo, 2016; Wardhani, 2015). Sariningsih & 

Herdiman (2017) menyatakan bahwa model pembelajaran PACE dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dan juga dapat meningkatkan 

kemampuan bernalar siswa dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 

Maka dapat disimpulkan, dengan menggunakan model PACE siswa dapat berperan 

aktif dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran berpusat pada siswa. 

2.1.3 Langkah-langkah Model PACE 

Langkah-langkah model pembelajaran PACE menurut Wardhani (2015) ada 

empat langkah yaitu pembagian kelompok, pemberian Lembar Kerja Diskusi 

(LKD), pemberian tugas tambahan, dan pemberian tugas proyek. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa pada pembagian kelompok siswa akan dibagi menjadi kelompok 

kecil yang beranggotakan 4-5 orang dengan tingkat kemampuan yang heterogen. 

Selanjutnya dilakukan tahap pembelajaran kooperatif dan dilanjutkan dengan 

pemberian LKD kesetiap kelompok yang sudah terbentuk terkait dengan materi 

yang akan dibahas, dan memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, dan siswa 

berkesempatan untuk mengemukakan temuan-temuan pada saat diskusi agar terjadi 

pertukaran informasi sehingga terbentuk pemahaman yang benar terhadap suatu 

konsep.Pada langkah ketiga ialah pemberian tugas tambahan, siswa mendapat tugas 
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tambahan untuk memperkuat konsep-konsep yang telah di konstruksi pada tahap 

aktivitas dan pembelajaran kooperatif dalam bentuk penyelesaian soal-soal. Pada 

tahap akhir pembelajaran diberikan tugas proyek, guru memberikan tugas proyek 

kepada siswa yang dikerjakan dalam bentuk kelompok dan dikumpulkan tepat pada 

waktunya.Keempat langkah-langkahpada model PACEmelibatkan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran, sehingga siswa tidak pasif dalam pembelajaran. 

2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Model PACE 

Setiap model pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Adapun kelebihan model pembelajaran PACE menurut Suryana (2015) model 

PACE ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan 

matematis siswa, selain itu juga melalui model PACE ini, secara tidak langsung 

dapat meningkatkan aspek kognitif siswa seperti aspek representasi, abstraksi, 

berpikir kreatif, bernalar, serta pembuktian dan juga afektif siswa. Selain itu 

Rahayuningsih (2016) model PACE juga memiliki kekurangan, yaitu 

membutuhkan waktu yang lama untuk penyesuaian dengan siswa. 

 Untuk meminimalisir kekurangan yang ada pada model PACE, maka guru 

benar-benar harus mempersiapakan waktu seefesien mungkin. Bukan hanya guru, 

namun siswa juga perlu terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh 

karena itu guru dan siswa harus bekerja sama untuk menggunakan waktu secara 

baik dan efisien. Berdasarkan kekurangan model PACE diperlukan adanya 

pendekatan untuk dapat meningkatkan hasil dari model pembelajaran PACE yaitu 

dengan pendekatan open-ended. 

2.2    Pendekatan Open-Ended 

2.2.1 Definisi Pendekatan Open-Ended 
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Pendekatan open-ended merupakan salah satu pendekatan yang efektif 

dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang sering digunakan oleh guru 

(Andriani, 2013; Fadilah, 2011; Subekti, 2013). Pendekatan open-ended merupakan 

suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan dengan berbagai macam cara (Setiawan & Harta, 

2014; Wijaya, 2016). Selanjutnya pendekatan open-ended juga sebagai salah satu 

pendekatan dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa dalam 

mengembangkan pola pikirnya secara terbuka sesuai dengan kemampuannya 

masing-masing (Nurina & Retnawati, 2015; Yunus, 2015).  

Pembelajaran dengan pendekatan open-ended ini dapat melatih dan 

menumbuhkan orisinalitas ide, kretivitas, nalar, kognitif, kritis, keterbukaan dan 

sosialisasi (Noor, Rosyid, & Maryani, 2017; Shoimin, 2014). Dalam proses 

pembelajaran open-ended dimulai dengan pemberian masalah yang berkaitan 

dengan konsep-konsep matematika yang akan dibahas (Faridah, Isrok’atun, & 

Aeni, 2016). Selanjutnya siswa yang dihadapkan dengan soal open-ended, tujuan 

utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi lebih menekankan pada proses 

penyelesaian masalah (Sariningsih & Herdiman, 2017). Oleh karena itu, 

pendekatan open-ended lebih tepat digunakan dalam pembelajaran matematika 

karena dapat memfasilitasi siswa memahami ide-ide atau konsep-konsep yang 

tersusun secara bertahap.  

 

 

2.2.2 Karakteristik Pendekatan Open-Ended 
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Pendekatan open-ended memiliki karakteristik yaitu pembelajaran open-

ended diawali dengan pemberian masalah terbuka kepada siswa(Fadillah, 2011; 

Nurina & Retnawati, 2015). Sifat keterbukaan dalam open-ended dikatakan hilang 

jika ada satu cara dalam menyelesaikan masalah yang diberikan, atau hanya ada 

satu jawaban yang mungkin untuk masalah tersebut (Andriani, 2013). Kegiatan 

pembelajaran menggunakan open-ended harus mengarahkan siswa dalam 

menemukan solusi dengan banyak jawaban benar, hal ini bertujuan untuk 

merangsang kemampuan bernalar serta pengalaman siswa dalam proses 

menemukan sesuatu yang baru selama pembelajaran berlangsung (Zulham, 2017).  

Dampak dalam penggunaan pendekatan open-ended dengan memecahkan 

masalah open-ended siswa dapat menuangkan idenya secara bebas, sehingga siswa 

lebih aktif (Hidayat & Sariningsih, 2018; Noor, Rosyid, & Maryani, 2017). 

Pendapat lain menyatakan dengan pendekatan open-ended membantu siswa dalam 

memahami konsep-konsep matematika sekaligus untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah (Delyana, 2015). Pendekatan open-ended juga 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir reflektif dan kreatif siswa (Andriani, 

2013;Faridah, Isrok’atun, & Aeni, 2016). Selain itu pendekatan open-ended juga 

dapat meningkatkan kemampuan bernalar sehingga mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan baik (Sariningsih & Herdiman, 2017; Wijaya, 2016). Dapat 

dismpulkan bahwa pendekatan open-ended memiliki sifat keterbukaan, yang 

artinya akan ada banyak solusi dengan jawaban benar dalam menyelesaikan 

permasalahan, dan juga menitik beratkan pada kemampuan bernalar siswa. 

2.2.3 Langkah-langkah Pendekatan Open-Ended 
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Langkah-langkah pendekatan open-ended menurut Delyana (2015) adalah 

pemberian masalah terbuka, menjawab permasalahan, mengeksplorasi masalah, 

pembuatan rangkuman, dan diskusi kelas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada 

pemberian masalah terbuka, guru memberikan masalah terbuka kepada siswa agar 

siswa dapat terlatih dalam memecahkan masalah. Pada aspek selanjutnya menjawab 

permasalahan, siswa menjawab permasalahan terbuka yang diberikan oleh guru. 

Dilanjutkan dengan mengeksplorasi masalah, siswa diberi waktu yang cukup oleh 

guru dalam mengadakan penyelidikan masalah. Aspek yang terakhir ialah 

pembuatan rangkuman, siswa diwajibkan membuat rangkuman dari proses 

penemuan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Keempat langkah-langkah pada 

model PACE melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Open-Ended 

Setiap model, metode, maupun pendekatan pembelajaran mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan pendekatan open-ended sebagai 

berikut Shoimin (2014) kelebihan pendekatan open-ended adalah: a) siswa 

berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya; 

b) siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan 

keterampilan secara komprehensif; c) siswa dengan kemampuan rendah dapat 

merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri; d) siswa secara intrinsik 

termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan; e) siswa memiliki 

pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. 

Selanjutnya, Shoimin (2014) menyatakan kekurangan pendekatan open-ended 

adalah a) membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi siswa bukanlah 

pekerjaan mudah; b)  mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa 
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sangat sulit sehingga banyak yang mengalami kesulitan bagaimana merespon 

permasalahan yang diberikan; c) siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu 

atau mencemaskan jawaban mereka; d) ada sebagian siswa yang merasa bahwa 

kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang dihadapi. 

Untuk meminimalisir kekurangan yang ada pada pendektan open-ended ialah guru 

harus terus berlatih membuat soal berbentuk open-ended, dan juga siswa harus terus 

berlatih menggunakan soal-soal berbentuk open-ended agar siswa terbiasa 

menyelesaiakan masalah berbentuk masalah terbuka. 

2.3     Model PACE dengan Pendekatan Open-Ended  

Apabila pendekatan pembelajaran sudah terangkai, maka terbentuklah model 

pembelajaran. Jadi model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas 

oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bingkai dari 

penerapan suatu pendekatan pembelajaran. Pendekatan open-endeddipilih karena 

menitik beratkan pada kemampuan bernalar siswa dalam memecahkan masalah 

dengan berbagai cara. 

Pada subbab model pembelajaran PACE dengan pendekatan open-ended 

dijelaskan masing-masing model dan pendekatan pembelajaran. Delyana (2015) & 

Wardhani (2005) menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran model 

PACE dengan pendekatan open-ended adalah sebagai berikut:  
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Tabel 2. 1 Langkah-Langkah Model Pembelajaran PACE dan Pendekatan 

Open-Ended 
Model PACE Pendekatan open-ended 

Pembagian kelompok 

Pemberian LKD yang berisi masalah terbuka 

Pemberian tugas tambahan yang beisi masalah 

terbuka 

Pemberian tugas proyek yang berbentuk 

masalah terbuka 

Pemberian masalah terbuka 

Menjawab permasalahan yang berisi masalah 

terbuka 

Mengeksplorasi masalah 

Pembuatan rangkuman 

Langkah-langkah dari masing-masing model PACE dan pendekatan open-

ended menghasilkan langkah-langkah baru yang menggabungkan model dengan 

pendekatan pembelajaran, yaitu: 

Tabel 2. 2 Langkah-langkah Model PACE dengan Pendekatan Open-Ended 

No.  Aktivitas dalam pembelajaran Model PACE Pendekatan open-ended 

a. 

b. 

 

c. 

d. 

e. 

 

f. 

g. 

Pembagian kelompok 

Pemberian LKD yang berisi masalah 

terbuka 

Menjawab permasalahan 

Mengeksplorasi masalah 

Pemberian tugas tambahan yang berisi 

masalah terbuka 

Pembuatan rangkuman 

Pemberian tugas proyek yang berbentuk 

masalah terbuka 

 
 
 

- 

- 
 
 

- 

 

- 

 
 

 
 
- 

 

 
- 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan langkah-langkah gabungan dari 

model pembelajaran PACE dengan pendekatan open-ended adalah pembagian 

kelompok, guru membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang secara 

heterogen. Selanjutnya pemberian LKD, guru memberikan LKD kesetiap 

kelompok yang berisi masalah terbuka kepada siswa agar siswa dapat terlatih dalam 

memecahkan masalah dan siswa berkesempatam untuk mengemukakan temuan-

temuan pada saat diskusi agar terjadi pertukaran informasi sehingga terbentuk 

pemahaman yang benar terhadap suatu konsep. Setelah pemberian LKD dilanjutkan 

dengan menjawab permasalahan, siswa menjawab berbagai permasalahan terbuka 

yang diberikan oleh guru berupa LKD.   

Tahap selanjutnya adalah mengeksplorasi masalah, siswa diberi waktu yang 

cukup oleh guru dalam mengadakan penyelidikan masalah. Setelah itu, pemberian 
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tugas tambahan, siswa diberi tugas tambahan untuk memperkuat konsep-konsep 

yang telah dikonstruksi dalam bentuk penyelesaian soal-soal. Dilanjutkan dengan 

pembuatan rangkuman, siswa diwajibkan membuat rangkuman dari proses 

penemuan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Aspek yang terakhir adalah 

pemberian tugas proyek, guru memberikan tugas proyek kepada siswa yang 

dikerjakan dalam bentuk kelompok dan dikumpulkan tepat pada waktunya.  

Dari penjelasan langkah-langkah diatas maka kegiatan guru dan siswa 

dalam pembelajaran dengan penggunaan model pembelajaran PACE dan 

pendekatan open-ended secara terperinci disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 2. 3 Langkah-langkah Pembelajaran PACE dengan Pendekatan Open-Ended 

Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Pendahuluan a) Guru mengucapkan salam dan berdoa 

sebelum pembelajaran dimulai 

a) Siswa menjawab salam dan berdoa 

sebelum pembelajaran dimulai 

b) Guru mempresensi siswa b) Siswa menjawab ketika hadir 

c) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

c) Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

guru 

Pembagian kelompok  

a)  Guru membentuk siswa menjadi 

kelompok kecil yang beranggotakan 4-

5 orang 

a) Siswa membentuk kelompok dan 

berkumpulkan sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing 

Inti Pemberian LKD yang berisi masalah 

terbuka  

 

a) Guru memberikan LKD kepada setiap 

kelompok yang berisi masalah terbuka 

dan memberi waktu siswa dalam 

mengerjakan masalah terbuka 

a) Siswa dalam bentuk kelompok 

menerima LKD dari guru dan 

menjawab permasalahan tersebut 

dan juga mengekplorasi masalah 

dengan baik 

b) Guru memberi waktu siswa untuk 

mendiskusikan LKD 

b) Siswa mendapatkan waktu untuk 

mendiskusikan LKD 

Menjawab permasalahan  

a) Guru menyuruh siswa menyelesaikan 

permasalahan yang ada dengan tepat 

yang ada pada LKD 

a) Siswa menyelesaikan permasalahan 

yang terdapat pada LKD dengan 

jawaban benar dan tepat 

Mengeksplorasi masalah  

a) Guru memberi waktu kepada siswa 

untuk mendiskusikan dan menyelidiki 

masalah yang diberikan 

a) Siswa mendiskusikan dan 

menyelidiki masalah yang ada 

secara berkelompok 

b) Guru memberikan bimbingan kepada 

kelompok yang merasa kesulitan 

b) Siswa dalam kelompok mendapat 

bantuan dari guru ketika merasa 

kesulitan 

Pemberian tugas tambahan yan berisi 

masalah terbuka 

 

a) Guru memberikan tugas tambahan 

kepada siswa untuk memperkuat 

konsep-konsep yang dimiliki siswa 

a) Siswa menerima tugas tambahan 

yang diberikan oleh guru 

Pembuatan rangkuman  

a) Guru menyuruh siswa membuat 

rangkuman selama pembelajaran 

berlangsung 

a) Siswa membuat rangkuman 

pembelajaran 

Pemberian tugas proyek yang 

berbentuk masalah terbuka 

 

a) Guru memberi tugas berbentuk proyek 

kepada siswa yang dikerjakan dalam 

kelompok 

a) Siswa mendapat tugas berbentuk 

tugas proyek dan mengerjakannya 

secara berkelompok 

Penutup a) Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan dari hasil pembelajaran di 

kelas 

a) Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan dari hasil pembelajaran 

di kelas 

b) Guru menutup pembelajaran dengan 

do’a dan salam 

b) Siswa menutup pembelajaran 

dengan do’a dan menjawab salam 

dari guru 

Berikut telah dijelaskan mengenai model pembelajaran PACE dengan 

pendekatan open-ended. Penggabungan model PACE dengan pendekatan open-
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ended dapat menjadikan pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan 

mengenai kemampuan pemecahan masalah. 

2.4    Kemampuan Pemecahan Masalah 

2.4.1 Definisi Kemampuan Pemecahan Masalah 

Ada dua tipe masalah, masalah rutin dan non-rutin. Masalah matematika 

ialah soal matematika yang penyelesaiannya yang dapat diselesaian dengan tipe 

non-rutin (Anggareni, Dwiyana, & Rahardjo, 2016). Pembelajaran matematika 

tidak lepas dalam pemberian masalah kepada siswa untuk dipecahkan.  Pemecahan 

masalah merupakan bagian dari kurikulum yang penting dan menjadi perhatian 

utama dalam pembelajaran matematika (Hadi & Radiyatul, 2014; Rosmawati, 

2012; Samo, 2017). Pemecahan masalah merupakan proses berpikir siswa mulai 

dari tahap mengidentifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan (Windari, 

Dwina, & Suherman, 2014). Pemecahan masalah matematika pada umumnya lebih 

identik dengan soal uraian, karena soal yang berbentuk uraian membutuhkan 

tahapan pemecahan masalah yang runtut sehingga diperoleh jawaban yang jelas dan 

sistematis (Ariati & Hartati, 2017). Sehingga dalam pembelajaran matematika 

dibutuhkan kemampuan pemecahan masalah.  

Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan untuk memahami 

apa tujuan dari sebuah permasalahan dan pengetahuan apa yang dapat digunakan 

dalam menyelesaikan masalah (Kurniawati, 2017). Selanjutnya Kartono (2013) 

menyatakan bahwa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah ialah salah 

satu tujuan dari pembelajaran matematika. Kemampuan pemecahan masalah dapat 

dikembangkan jika mereka dibiasakan menghadapi permasalahan yang bersifat non 

rutin, artinya permasalahan tersebut tidak tergambar langsung cara penyelesainnya, 
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tetapi membutuhkan strategi khusus dalam menemukan solusi dari permasalahan 

tersebut (Rosmawati, 2012; Yulianto & Sutiarso, 2017). Oleh karena itu, guru 

dituntut untuk membiasakan siswa mengyelesaikan masalah non-rutin.  

Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah dibutuhkan aspek-aspek 

pemecahan masalah. Aspek-aspek tersebut ada empat menurut Polya (1973) 

pertama ialah memahami masalah, yaitu membaca soal dengan seksama sehingga 

benar-benar memahami masalah yang ada. Aspek yang kedua adalah menyusun 

rencana, sebagai kunci dari keempat aspek karena dalam menyusun rencana 

penyelesaian banyak strategi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. 

Selanjutnya adalah melaksanakan rencana, perancangan yang mantap membuat 

pelaksanaan rencana lebih baik. Aspek yang terakhir yaitu memeriksa kembali, 

pemeriksaan jawaban untuk lebih meyakinkan jawaban. Dengan keempat tersebut 

dapat kita buat masing-masing indikatornya. Jadi, kemampuan pemecahan masalah 

sangat dibutuhkan dalam matematika, dan untuk dapat mengetahuinya salah 

satunya ialah melalui aspek-aspek Polya (1973) dan dapat kita buat masing-masing 

indikatornya.Indikator kemampuan pemecahan masalah akan dibahas pada sub bab 

berikutnya. 

2.4.2  Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan pemecahan masalah siswa 

maka dapat diukur menggunakan indikator berdasarkan empat aspek Polya. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa memahami masalah ialah merujuk pada pemahaman 

terhadap apa yang diketahui untuk mencari yang ditanyakan. Selanjutnya 

menyusun rencana penyelesaian ialah merujuk pada bagaimana strategi untuk 

menyelesaikan masalah. Aspek ketiga yaitu melaksanakann rencana, merujuk pada 
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pada penyelesaian strategi penyelesaian yang telah disusun. Aspek yang terakhir 

ialah memeriksa kembali yaitu berkaitan dengan pengecekan jawaban kembali 

untuk meyakinkan jawaban tersebut benar atau tidaknya dan pembuatan 

kesimpulan diakhir pembelajaran. Untuk menukur kemampuan pemecahan 

masalah, tidak harus menggunakan aspek dari Polya. 

Mengacu pada aspek-aspek kemampuan pemecahan masalah menurut Polya 

(1973), maka indikator kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

Tabel 2. 4 Indikator Pemecahan Masalah 

No. 
Aspek-aspek Kemampuan 

Pemecahan Masalah 
Indikator 

1. Memahami masalah Siswa mampu mengidentifikasi data yang diketahui 

dan ditanyakan 

2. Menyusun rencana  Siswa mampu merencanakan strategi yang sistematis 

untuk menyelesaikan masalah 

3. Melaksanakan rencana Siswa mampu menyelesaikan permasalahan dengan 

menjalankan rencana dari langkah-langkah yang 

sudah disusun sebelumnya secara sistematis 

4. Memeriksa kembali Siswa mampu memeriksa kembali semua informasi 

dan menyesuaikan hasil dengan masalah yang 

ditanyakan 

Berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah yang telah 

dijelaskan di atas, maka berikut adalah contoh pemecahan masalah nonrutin yang 

menjelaskan dari masing-masing indikator: 

 Diketahui keliling sebuah persegi panjang ialah 350 cm. Hitunglah panjang 

dan lebar persegi panjang tersebut. Carilah 3 kemungkinan jawabannya. 
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Tabel 2. 5 Contoh Pemecahan Masalah Matematika 
No 

Penyelesaian 
Indikator Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

1. Diketahui:  

Keliling persegi panjang ialah 350 cm 

Ditanya:  

3 kemungkinan ukuran panjang dan lebar persegi 

panjang 

Siswa mampu mengidentifikasi 

data yang diketahui dan 

ditanyakan 

2. Dijawab: 

Keliling persegi panjang = 2 x (p + l) 

350 cm = 2 x (p + l)  

350 cm = 2p + 2l   : 2 

175 cm = p + l 

Siswa mampu merencanakan 

strategi yang sistematis untuk 

menyelesaikan masalah 

3. Kemungkinan 1: 

175 = p + l 

175 cm = 100 cm + 75 cm 

Kemungkinan 2: 

175 = p + l 

175 cm = 125 cm + 50 cm  

Kemungkinan 3: 

175 = p + l 

175 cm = 150 cm + 25 cm  

Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan dengan 

menjalankan rencana dari 

langkah-langkah yang sudah 

disusun sebelumnya secara 

sistematis 

4. Periksa kembali: 

Untuk kemungkinan 1:  

K = 2 x (p + l) 

350 cm = 2 x (100 cm + 75 cm) 

350 cm = 2 x (175 cm) 

350 cm = 350 cm 

Untuk kemungkinan 2:  

K = 2 x (p + l) 

350 cm = 2 x (125 cm + 50 cm) 

350 cm = 2 x (175 cm) 

350 cm = 350 cm 

Untuk kemungkinan 3:  

K = 2 x (p + l) 

350 cm = 2 x (150 cm + 25 cm) 

350 cm = 2 x (175 cm) 

350 cm = 350 cm 

Disimpulkan bahwa ketiga jawaban tersebut benar 

Siswa mampu memeriksa 

kembali semua informasi dan 

menyesuaikan hasil dengan 

masalah yang ditanyakan 

2.5 Kemampuan Bernalar  

2.5.1 Definisi Kemampuan Bernalar 

Bernalar adalah suatu proses berpikir menggunakan logika untuk menarik 

kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang kebenarannya berdasarkan pada 

pernyataan dan kebenarannya telah dibuktikan sebelumnya(Nike, 2015). Bernalar 

tidak hanya penting untuk melakukan pembuktian, tetapi juga digunakan untuk 

melakukan inferensi dalam kecerdasan buatan (Wijaya, 2016). Dalam pembelajaran 
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matematika siswa harus memiliki kemampuan bernalar, karena kemampuan 

bernalar sangat berperan penting dalam pembelajaran (Yenni & Aji, 2016).  

Selanjutnya kemampuan bernalar diperlukan dalam pembelajaran 

matematika untuk menunjang keberhasilan pembelajaran, karena adanya 

keterkaitan antara matematika dan penalaran (Ario, 2016; Maimunah, Purwanto, 

Sa’dijah, & Siswaro, 2016; Susilowati, 2016). Selanjutnya Latifah & Mahmudi 

(2018) juga menyatakan bahwa kemampuan bernalar merupakan kemampuan 

berpikir dalam proses pembuatan kesimpulan dari suatu masalah. Melalui penalaran 

siswa diharapkan dapat mengajukan dugaan kemudian menyusun bukti dan 

memanipulasi masalah, serta menarik kesimpulan dengan benar dan tepat 

(Nurhidayati, Tayeb, & Baharudin, 2017). semakin tinggi kemampuan bernalar 

yang dimiliki siswa maka semakin tinggi pula keberhasilan yang diperoleh (Inayah, 

2016). Oleh karena itu kemampuan bernalar sangat diperlukan untuk memecahkan 

masalah yang ada dalam pembelajaran matematika. 

Untuk mengetahui kemampuan bernalar siswa dibutuhkan aspek-aspek 

kemampuan bernalar. Yenni & Aji (2016) menyatakan aspek-aspek tersebut ada 

enam yaitu mengajukan dugaan, yaitu merumuskan berbagai kemungkinan 

pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya memberikan 

alasan atau bukti terhadap beberapa solusi, siswa mampu menarik kesimpulan 

terhadap kebenaran solusi melalui penyelidikan. Menarik kesimpulan dari 

pernyataan, merupakan proses berpikir yang memberdayakan pengetahuannya 

sedemikan rupa untuk menghasilkan sebuah peikiran. Selanjutnya memeriksa suatu 

kesahihan argumen, merupakan kemampuan yang membuat siswa agar mampu 

menyelidiki tentang kebenaran dari suatu pernyataan yang ada.  
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Menemukan pola atau sifat untuk membuat generalisasi, kemampuan siswa 

dalam menemukan pola dari suatu pernyataan yang ada sehingga dapat 

mengembangkannya ke dalam kalimat matematika. Pada melakukan manipulasi 

matematika, merupakan kemampuan siswa dalam mengerjakan suatu permasalahan 

dengan menggunakan cara sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki. Dengan 

keenam aspek tersebut dapat kita buat masing-masing indikatornya. Indikator 

kemampuan bernalar akan dibahas pada sub bab berikutnya.  

2.5.2 Indikator Kemampuan Bernalar  

Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bernalar siswa maka dapat 

diukur menggunakan indikator berdasarkan enam aspek diatas berikut penjelasan 

dari setiap indikator, mengajukan dugaan, siswa terlebih dahulu memberikan 

hipotesa dari permasalahan yang ada. Selanjutnya memberikan alasan atau bukti 

terhadap beberapa solusi, siswa memberikan pertanyaan dan disertai alasan atau 

bukti dari hipotesa tadi. Menarik kesimpulan dari pernyataan dimana siswa 

menyimpulkan pernyataan-pernyataan sehingga diperoleh jawaban benar. 

Memeriksa suatu kesahihan argumen, siswa harus memeriksa kebenaran dari suatu 

argumen. Kelima menemukan pola atau sifat untuk membuat generalisasi, yang 

berarti siswa harus menemukan pola atau sifat dari permasalahan sistematis untuk 

membuat suatu gagasan yang lebih sederhana. Terakhir ialah melakukan 

manipulasi matematika, siswa harus bisa memanipulasi bentuk matematika.  

Mengacu pada aspek-aspek kemampuan bernalar menurut Yenni & Aji 

(2016), maka indikator kemampuan bernalar dalam penelitian ini adalah: 
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Tabel 2. 6 Indikator Kemampuan Bernalar 

No. Aspek Kemampuan Bernalar Indikator 

1. Mengajukan dugaan Siswa mampu memberikan hipotesa 

2. Memberikan alasan atau bukti terhadap 

beberapa solusi 

Siswa mampu memberi argumen atau fakta 

dari beberapa solusi 

3. Menarik kesimpulan dari pernyataan Siswa mampu menyimpulkan dari suatu 

pernyataan 

4. Memeriksa suatu kesahihan argumen Siswa mampu memeriksa kebenaran dari 

argumen 

5. Menemukan pola atau sifat untuk membuat 

generalisasi 

Siswa mampu menemukan model atau sifat 

secara sistematis dan mampu membuat 

gagasan yang lebih sederhana 

6. Melakukan manipulasi matematika Siswa mampu melakukan trik matematika 

 Ada enam indikator kemampuan bernalar diatas, namun satu soal tidak 

memuat semua indikator. Indikator yang lain di ukur dengan menggunakan soal 

yang berbeda. Berikut adalah contoh permasalahan yang menjelaskan beberapa 

indikator adalah sebagai berikut. 

Soal 1 Saat diterima bekerja di penerbit buku, Syifa membuat kesepakatan 

dengan pimpinan perusahaan, dimana ia akan mendapat gaji pertama 

Rp.2.100.000,00  dan akan mengalami kenaikan Rp50.000,00 setiap bulannya. Jika 

ia mulai bekerja pada bulan Maret 2018, berapakah gaji yang diterimanya pada 

bulan Mei 2019?. Selanjutnya soal 2 apakah belah ketupat termasuk layang-

layang?. Berikut penjelasannya. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. 7 Contoh Indikator Kemampuan Bernalar 

Soal Penyelesaian 
Indikator Pencapaian Kemampuan 

Bernalar 
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1. Diketahui: 

Gaji pertama syifa Rp. 2.100.000,00 

Kenaikan gaji per bulan Rp. 50.000,00 

Mulai bekerja Maret 2018 – Mei 2019 (15 bulan) 

Ditanya: 

Berapa gaji yang diterima pada Mei 2019? 

Siswa mampu menemukan model atau sifat 

secara sistematis dan mampu membuat 

gagasan yang lebih sederhana 

 Dijawab: 

Gaji syifa Rp. 2.100.000,00 + (50.000 x 15) = 

2.100.000 + 750.000 = 2.850.000,00 

 

Siswa mampu meberikan asumsi sementara 

 Misal gaji syifa adalah “a”, kenaikan gaji 

perbulan adalah “b”, dan lama bekerja adalah “n” 

maka: 

Un = a + (n – 1) x b 

U15 = 2.100.000 + (15 – 1) x 50.000 

U15 = 2.100.000 + 14 x 50.000 

U15 = 2.100.000 + 700.000 

U15 = 2.800.000,00 

 

Siswa mampu melakukan trik matematika 

 Jadi gaji yang akan diterima Syifa pada bulan 

Mei 2019 ialah sebesar Rp. 2.800.000,00 

 

Siswa mampu menyimpulkan dari suatu 

pernyataan 

 Gaji pertama syifa Rp. 2.100.000, ia bekerja 

selama 15 bulan dan mengalami kenaikan gaji 

tiap bulannya, namun pada bulan pertama ia 

tidak menerima kenaiikan gaji, berarti ia 

mendapatkan kenaikan gaji selama 14 bulan. 

Setiap bulannya menerima kenaikan gaji sebesar 

Rp.50.000 x 14 bulan = Rp. 700.000. maka gaji 

yang diterima Syifa pada bulan ke 15 ialah gaji 

awal + kenaikan gaji = Rp. 2.800.000,00           

 

Siswa mampu memeriksa kebenaran dari 

argumen 

2 Jika belah ketupat termasuk layang-layang maka 

sifat layang-layang yang harus dimiliki oleh 

belah ketupat. 

 

Sifat layang-layang yaitu: 

1. Layang-layang mempunyai dua pasang sisi 

sama panjang. 

2. Layang-layang memiliki sepasang sudut 

yang berhadapan sama besar. 

3. Salah satu diagonal pada layang-layang 

merupakan sumbu simetri. 

4. Salah satu diagonal layang-layang membagi 

diagonal lainnya menjadi dua bagian sama 

panjang dan kedua diagonal itu saling tegak 

lurus. 

 

Dengan memperhatikan sifat-sifat belah ketupat 

danlayang-layang, maka dapat disimpulkan 

bahwabelah ketupat juga bisatermasuk laying-

layang 

Siswa mampu memberi argumen atau fakta 

dari beberapa solusi 

 


