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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 Bab II berisi tentang landasan teori penelitian yang akan dilakukan. 

Adapun beberapa teori yang berkaitan yaitu, pembelajaran matematika, 

pemecahan masalah matematika, merancang model dan pemodelan matematika, 

soal cerita, penelitian yang relevan. 

2.1 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang guru 

dalam membentuk tingkah laku yang diinginkan dilingkungan, agar terjadi 

hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku peserta didik (Rifa’i & 

Anni, 2011). Pembelajaran adalah proses komunikasi antara guru dengan siswa, 

siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa yang bertujuan untuk membentuk 

sikap serta pola pikir yang menjadi kebiasaan siswa (Suherman, 2003). 

Matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengkajian bagian-bagian 

yang di kenal menuju kearah yang tidak di kenal. Misalnya dari yang tersusun 

baik (konstruktif), secara bertahap kearah yang rumit (kompleks) dari bilangan riil 

ke bilangan kompleks, bilangan bulat ke bilangan pecahan, penjumlahan dan 

perkalian ke differensial dan integral, atau menuju ke matematika yang lebih 

tinggi (Uno & Kuadrat, 2009). 

Matematika merupakan suatu pola dan hubungan, analisis dan sistesis, dan 

suatu alat untuk memecahkan masalah-masalah abstrak (Runtukahu & Kandou, 

2014). Pembelajaran matematika itu sendiri adalah suatu proses individu siswa 

dengan guru dalam bersosialisasi, sumber belajar, dan teman dalam pengetahuan 
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yang baru. Setelah belajar matematika siswa dengan sendirinya akan mendapatkan 

pengetahuan dan keterampilan yang di mana sebelumnya siswa itu sendiri tidak 

pernah melakukannya (Hudoyo, 2001). Dalam pembelajaran matematika, siswa 

harus mendapatkan pengetahuan yang diperlukan. Hal ini berguna sebagai proses 

siswa dalam menemukan sesuatu yang sudah di temukan untuk mengetahui 

prosedurnya, ataupun sebagai proses siswa dalam menemukan sesuatu yang ada 

pada matematika (Heruman, 2007). 

Sebelum melakukan proses pembelajaran guru harus mampu menciptakan 

minat siswa dalam pembelajaran matematika, karena tanpa adanya minat akan 

mempengaruhi siswa dalam proses pembelajaran. Untuk menumbuhkan minat 

siswa, guru harus mencari strategi yang dapat menarik dan menumbuhkan minat 

siswa dalam proses pembelajaran. Setelah adanya minat siswa untuk belajar, guru 

hanya akan menuntun siswa agar aktif dalam proses pembelajaran, karena tugas 

guru bukan hanya untuk mentransfer ilmu melainkan menciptakan suatu proses 

pembelajaran yang mengkontruksikan pengetahuan siswa tersebut.  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran matematika adalah interaksi dan komunikasi dua arah antara siswa 

dan guru ataupun sebaliknya secara intens dan terarah agar dapat melatih siswa 

berfikir kritis dan logis, serta dapat memecahkan suatu masalah.Pembelajaran 

matematika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.Adapun pelaku 

pembelajaranya itu, guru, dan siswa. 

 

 

2.2 Pemecahan Masalah Matematika 
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Proses pemecahan masalah matematika merupakan kemampuan dasar 

yang harus dimiliki siswa. Pentingnya kemampuan tersebut terdapat dalam 

kutipan (Soemarmo & Hendriana, 2014) menyatakan bahwa pemecahan masalah 

matematika merupakan tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran 

matematika bahkan dapat dikatakan sebagai jantungnya matematika. Kemampuan 

pemecahan masalah dapat membantu siswa dalam mengambil keputusan di 

kehidupan sehari-hari dan untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis di 

situasi yang baru. 

Menurut Sumarmo(2013) ada beberapa indikator dalam penyelesaian 

masalah sebagai berikut. (i) Mengidentifikasi unsur-unsur yang diperlukan 

(diketahui, ditanyakan); (ii) Merumuskan masalah dan menyusun model 

matematika; (iii) Menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah; (iv) 

Menjelaskan hasil sesuai permasalahan; (v) Menggunakan matematika secara 

bermakna.Dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah, ada beberapa langkah 

yang harus di lalui siswa. Adapun langkah-langkah kegiatan menurutSoemarmo & 

Hendriana(2014) adalah sebagai berikut. (i) Memahami permasalahan; (ii) 

Merancang strategi pemecahan masalah; (iii) Melakukan perhitungan; (iv) 

Memeriksa kembali hasil atau solusi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemecahan 

masalah matematika adalah memahami masalah yang meliputi kemampuan 

mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan, membuat rancangan 

pemecahan masalah, melaksanakan rancangan pemecahan masalah, dan 

memaparkan solusi yang diperoleh. 

2.3 Merancang Model dan Kemampuan Membuat Model Matematika 
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Berdasarkan pembelajaran matematika terdapat kemampuan merancang 

model matematika.Kemampuan merancang model matematika sangat penting, 

oleh karena itu guru wajib mengajarkan kepada siswa agar dapat menyelesaikan 

soal pemecahan masalah dengan benar. Setelah siswa mampu memahami soal 

soal, siswa harus dapat mengubahnya dalam bentuk kalimat matematika, hal 

inilah yang merupakan suatu proses membuat model matematika. Dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika, siswa dituntut untuk dapat membuat model 

matematika yang sesuai Depdiknas (Fadjar, 2006). 

Model matematika yang telah didapat, baik yang berbentuk dalam sistem 

persamaan, pertidaksamaan atau berup sekumpulan lambang yang berbentuk 

variabel yang kemudian digunakan didalamnya oprasi matematika, seperti 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian.Dengan demikian model 

matematika yang dihasilkan dapat dilihat apakah telah sesuai dengan rumusan 

sebagaimana formulasi masalah nyata yang dihadapi. Ada beberapa kegunaan 

model dalam penyelesaian masalah matematika (Budhayanti, Ika, Clara, & dkk, 

2008) sebagai berikut. (i) Menambah kecepatan gagasan dalam jangka waktu yang 

relative singkat; (ii) Pendeskripsian permasalahan menjadi pusat perhatian; (iii) 

Digunakan sebagai prediksi yang akan muncul; (iv) Sebagai dasar perencanaan 

dalam permasalahan, dan lain-lain.Model matematika diperoleh dari suatu 

masalah matematika yang diberikan, setelah itu diselesaikan dengan aturan yang 

ada.Apabila telah selesai, penyelesaian tersebut perlu diuji agar mengetahui 

apakah penyelesaiannya valid atau tidak. Jika hasilnya valid maka akan menjawab 

secara tepat model dan solusi matematikanya. Akan tetapi jika penyelesaiannya 
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tidak valid dan tidak memenuhi model maka solusinya belum ditemukan oleh 

karena itu perlu dilakukannya pemecahan ulang atas model matematikanya. 

Membuat model matematika sebagai metode pemecahan masalah yang 

mengharuskan setiap siswa untuk dapat memahami masalah dulu kemudian 

mempresentasikan masalah tersebut kedalam bentuk variabel atau 

gambar.Pemodelan matematika dapat memberi kemudahan kepada siswa utuk 

memecahkan masalah dalam bentuk soal cerita, dikarenakan pemodelan 

matematika ini membuat siswa berfikir konkrit. Kemampuan yang ingin diketahui 

dalam penelitian ini yaitu kemampuan mendefinisikan apa yang diketahui dan 

tidak diketahui, serta penggunaan variabel.  

Menurut Polya dalamAlimuddin (2012) ada 4 langkah pemecahan masalah 

matematika, yaitu: (i) Memahami; (ii) Merencanakan; (iii) Melakukan; (iv) 

Mengoreksi. Berdasarkan langkah pemecahan masalah tersebut, berikut ini 

indikator yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini: 

Tabel 2.1 Indikator Membuat Model Matematika dalam Menyelesaikan Masalah 

dengan Langkah Polya 

Komponen Pemodelan 

Matematika 
Langkah-langkah Polya 

Indikator Pemodelan 

Matematika 

1. Memahami Masalah 

2. Merencanakan 

Pembentukan 

Pemodelan 

Memahami Masalah  Menentukan syarat cukup 

dan syarat perlu 

(informasi yang diketahui 

dan ditanyakan). 

 Mengidentifikasi apakah 

syarat cukup tersebut 

sudah memenuhi untuk 

menjawab syarat perlu. 

3. Melaksanakan Rencana 

Pemodelan 

4. Mengartikan Solusi 

Pemodelan 

5. Menentukan Hasil dari 

Pemodelan 

Melaksanakan Rencana 

Pemecahan Masalah 
 Memahami substansi 

materi. 

 Menggunakan tahapan-

tahapan secara teratur. 

 Siswa terampil 

menggunakan algoritma 

dan ketepatan menjawab 

soal. 
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6. Membuat Kesimpulan 

Penyelesaian Masalah 

7. Pemeriksaan Jawaban 

Menggunakan Cara Lain 

Memeriksa Kembali 

Pemecahan Masalah 
 Meyakini kebenaran dari 

solusi masalah yang 

diperoleh. 

 Mengidentifikasi adakah 

cara lain untuk 

mendapatkan 

penyelesaian masalah. 

                                                                 (Diadaptasi dari (Tetris, 2016)) 

2.4 Soal Cerita 

Soal cerita merupakan soal yang dalam bentuk lisan ataupun tulisan, soal 

cerita yang berbentuk tulisan berupa kalimat yang mencerminkan kegiatan dalam 

kehidupan sehari-hari (Ashlock, 2003). Menurut Raharjo (2009), soal cerita 

adalah soal yang berbentuk cerita pendek dan wujudnya berupa kalimat verbal 

sehari-hari yang dapat dinyatakan dalam simbol atau relasi matematika.  

Soal cerita berguna untuk mengasah pengetahuan awal yang dimiliki 

siswa.Kegiatan pemecahan masalah merupakan penyelesaian soal cerita. 

Pemecahan masalah dalam soal cerita merupakan suatu proses yang memuat 

langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang benar dan logis untuk 

mendapatkan penyelesaian dari soal cerita yang diberikan. Penyelesaian masalah 

dalam soal untuk mengetahui pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. 

Penyelesaian masalah dalam soal cerita adalah suatu proses yang terdiri dari 

langkah-langkah yang benar dan logis dalam penyelesaiannya, dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika yang dilihat tidak hanya dari hasil yang 

berupa jawaban benar atau jawaban salah namun hal yang paling utama yaitu 

siswa harus dapat mengetahui dan memahami proses berfikir dan langkah-langkah 

untuk mendapatkan jawaban tersebut (Jonassen, 2008). 

Kriteria penyusunan soal cerita menurutAshlock(2003) antara lain: (i) Soal 

cerita yang akan disusun adalah soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari; (ii) Soal cerita tersebut merupakan soal yang tidak dapat dijawab dengan 
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prosedur rutinnya siswa. Langkah-langkah penyelesaian soal cerita menurut 

Isdiardi(2004) sebagai berikut. (i) Membaca masalah dan menentukan masalah 

yang akan di cari penyelesaiannya; (ii) Membuat suatu gambar jika memang 

diperlukan; (iii) Merancang bentuk operasi matematikanya; (iv) Menulis kalimat 

matematikanya; (v) Mengestimasi jawaban; (vi) Memulai perhitungan dan 

memeriksa kembali langkah perhitungan; (vii)Membandingkan dan mengestimasi 

jawaban. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka langkah-langkah yang diperlukan 

dalam penyelesaian soal cerita adalah: (i) Membaca soal dengan cermat; (ii) 

Menentukn apa yang diketahui dari soal; (iii) Menentukan apa yang ditanyakan 

dari soal; (iv) Membuat model matematika; (v) Melakukan perhitungan 

(menyelesaikan soal yang ada); (vi) Menuliskan jawaban akhir sesuai dengan apa 

yang ditanyakan dari soal tersebut. 

Jadi soal cerita adalah soal yang memuat masalah kehidupan sehari-hari 

dan membuat siswa berfikir secara kritis dalam menyelesaikan soal 

tersebut.Penyelesaian soal cerita dipermudah dengan adanya langkah-langkah 

dalam menyelesaikan soal cerita.Dalam menyelesaikan soal cerita siswa harus 

menguasai langkah-langkah penyelesaian soal cerita agar tidak membuat 

kesalahan. 

2.5 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Nursyarifah & dkk, (2016) tentang 

penggunaan pemodelan matematik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah aritmatika sosial siswa sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan 

metode pemodelan matematik (mathematical modelling). Pemodelan 
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matematikaadalah proses berpikir dan menggambarkan hubungan matematika 

dengan dunia nyata yang dianggap sulit bisa menjadi lebih mudah dan jelas pada 

saat dituangkan dalam bentuk model ataupun gambar. Dalam penelitian ini 

menggunakan pemodelan matematik menurut Chintia yang memiliki (vii) 

tahapan, yaitu: (i) Memahami masalah; (ii) Merencanakan pembentukan 

pemodelan; (iii) Melaksanakan rencana pemodelan; (iv) Mengartikan solusi 

pemodelan; (v) Menentukan hasil dari proses pemodelan; (vi) Membuat 

kesimpulan penyelesaian masalah; (vii) Pemeriksaan jawaban menggunakan cara 

lain.  

Peneliti ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan quasi experimental 

design.Dalam penelitian ini menggunakan dua kelompok.Kelompok pertama yaitu 

kelompok eksperimen yang mendapatkan pembelajaran dengan pemodelan 

matematika, sedangkan kelompok kedua yaitu kelompok kontrol yang 

mendapatkan pembelajaran dengan tidak menggunakan pemodelan matematika 

atau secara konvensional. Kedua kelompok diberikan permasalahan matematika 

yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD. Kelompok 

IV-B (N=21) sebagai kelompok eksperimen sedangkan kelompok IV-A (N=21) 

sebagai kelompok kontrol. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan 

data yaitu berupa tes dan lembar observasi. 

Dari hasil penelitian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan pemodelan 

matematika secara signifikan memperoleh hasil lebih tinggi dari kemampuan  

pemecahan masalah yang tidak menggunakan pemodelan matematika. 
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan olehHidayati(2012) tentang analisis 

kemampuan siswa SMP dalam menejermahkan soal cerita ke model matematika 

dalam menyelesaikan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

beberapa metode yaitu: (i) metode tes; (ii) metode wawancara; (iii) metode 

dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di salah satu 

sekolah menengah pertama.Langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik perhitungan persentase tes. Besar persentase 

kemampuan siswa diperoleh dengan cara membandingkan jumlah skor aspek yang 

diperoleh siswa dengan jumlah keseluruhan skor aspek yang diberikan.  

Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa persentase 

kemmpuan siswa sekolah menengah pertama dalam menerjemahkan soal cerita 

kedalam model matematika dan penyelesaiannya sebesar 71% tergolong tinggi. 

Persentase kemampuan tiap tahap penyelesaian soal sebesar 82% siswa mampu 

menerjemahkan soal cerita kedalam model matematika, 67% siswa mampu 

menyelesaikan langkah perhitungan, dan 56% siswa mampu menyimpulkan 

jawaban. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya 

kemampuan siswa menerjemahkan soal cerita ke bentuk model matematika 

mengakibatkan siswa kesulitan dalam menyelesaikan masalah. 

Dalam penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan di atas dengan tujuan untuk menganalisis kemampuan siswa membuat 

model matematika dalam menyelesaikan masalah. Penelitian ini menggunakan 

langkah pemecahan masalah menurut  Polya untuk menganalisis kemampuan 
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siswa dalam membuat model matematika pada soal cerita. Hal ini dikarenakan 

soal cerita menuntut siswa agar dapat menyelesaikan masalah dengan benar dan 

logis sesuai langkah-langkah Polya.Penelitian ini dalam menganalisis kemampuan 

membuat model matematika siswa menggunakan indikator yang telah disusun 

sebagai acuan pada tabel 2.1.Penelitian ini menggunakan subjek 6 siswa SMP 

kelas VIII, dengan materi sistem persamaan linear dua variabel 

(SPLDV).Sedangkan beberapa penelitian yang telah di uraikan menggunakan 

subjek penelitian siswa SD kelas IV. Selain itu terdapat penelitian lain yang 

menggunakan subjek siswa SMP dengan materi kubus dan balok. Berdasarkan 

penjelasan di atas menunjukkan bahwa beberapa  penelitian  tersebut relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. 


