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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Kepustakaan merupakan jembatan bagi peneliti untuk mendapatkan 

landasan kontruksi teoritik sebagai pedoman atau pegangan, tolak ukur, dan 

sumber hipotesis. Berdasarkan hal tersebut dalam bab kajian pustaka peneliti akan 

menyajikan beberapa literatur yang relevan untuk menunjang penelitian 

penerapan yang akan dilakukan. 

2.1 Pembelajaran Matematika SMP 

Pendidikan merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan, 

keterampilan, wawasan, dan juga keahlian. Pendidikan salah satu kebutuhan yang 

penting bagi aspek kehidupan. Sehingga tiap individu mampu mengembangkan 

bakat serta kepribadian. Pendidikan manusia mampu mengubah dirinya untuk 

bersaing dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Mahanani & 

Murtiyasa, 2016). Seiring berkembangnya zaman, maka pemerintah 

memberlakukan kurikulum 2013 di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia (2014) Nomer 58 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 2013 dimana yang bertujuan agar 

mempersiapkan manusia indonesia agar tidak kalah saing dengan berkembangnya 

teknologi. Perubahan ini berlaku untuk semua kegiatan pembelajaran tidak 

terkecuali mata pelajaran matematika (Prasetyo & Santosa, 2015). 

Penyajian matematika merupakan suatu kegiatan bernalar dan berpikir, 

bukan sebagai konsep-konsep abstrak tetapi kegiatan yang lebih menarik atau 
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bervariasi untuk mengatasi masalah pada minat siswa terhadap matematika yang 

merupakan kendala berprestasi dalam bidang matematika (Farahsanti & Exacta, 

2016). Matematika adalah ilmu yang mampu mengasah kemampuan daya logika 

berpikir ataupun analisi (Supriyanto, Mardiyana, & Subanti, 2014). Matematika 

adalah salah satu ilmu yang mampu mendasari perkembangan teknologi, sebab 

matematika diajarkan diseluruh jenjang hingga keperguruan tinggi (Windari, 

Dwina, & Suherman, 2014). Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 di jenjang 

SMP atau sederajatnya menggunakan pembelajaran pendekatan, dimana 

prosesnya terdapat tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan(Prasetyo 

& Santosa, 2015) . Sekolah menengah pertama adalah jenjang pendidikan dasar 

yang berguna untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, dan keterampilan hidup mandiri untuk mengikuti pendidikan yang 

lebih lanjut. Pembelajaran matematika di tingkat SMP salah satu materi yang 

cukup essensial dan memiliki tujuan supaya mampu memahami konsep serta 

mengaplikasikan konsep secara akurat, luwes, tepat, dan efisien (Mawaddah & 

Maryanti, 2016; Prasetyo & Santosa, 2015).  

Menurut  Sinaga (2016) tujuan yang dapat dicapai untuk pembelajaran 

matematika pada jenjang SMP adalah : 1. memecahkan masalah meliputi 

merancang model matematika, kemampuan pemahaman masalah, menyelesaikan 

ataupun menafsirkan solusi melalui penalaran. 2. mampu melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, mampu menyusun bukti, serta mampu 

mengkomunikasikan gagasan dan ide-ide matematika. Salah satu pengembangan 

kreativitas pembelajaran matematika ialah dengan cara mengintegrasikan model 
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pengembangan kreativitas dalam suatu proses belajar mengajar matematika (Alan 

& Afriansyah, 2017).  

2.2 Model Pembelajaran AIR 

AIR merupakan singkatan dari Auditory, Intelectually, Repetition, yang 

mana model Auditory artinya mengutamakan berbicara dan mendengarkan. 

Belajar Auditory terutama oleh bangsa yunani sangat diajarkan karena filsafat 

mereka adalah jika anda ingin belajar lebih banyak tentang apa saja, maka 

bicarakanlah tanpa henti (Shoimin, 2014). Model pembelajaran AIR adalah solusi 

untuk diterapkan, model pembelajaran ini berasal dari kata Auditory bermakna 

sebagai belajar itu harus dimulai dari proses mendengarkan, menyimak, berbicara, 

presentasi, hingga argumentasi untuk mengemukakan pendapat maupun 

menanggapi. Intellectually bermakna belajar itu harus menggunakan kemampuan 

berpikir. Repetition bermakna sebagai pengulangan melalui konteks pembelajaran 

(Agustiana, Putra, & Farida, 2018). Menurut Triyanto, Anitah, & Suryani (2013) 

ciri utama pembelajaran ialah mampu adanya interaksi antara siswa dengan 

lingkungan belajarnya, baik dengan teman maupun dengan guru, media 

pembelajaran juga sumber-sumber belajar lainnya. Penerapan model pembelajaran 

untuk memaksimalkan penggunaan indra maupun kemampuan menalar atau 

kemampuan komunikasi maka pembelajaran diharpkan tidak hanya berfokus 

kepada guru sehingga keterlibatan siswa bisa lebih dominan. Salah satu model 

penerapan yang dapat digunakan yaitu model penerapan AIR (Syahliani, Jamal, & 

An’nur, 2014). 

2.2.1 Karakteristik Model Pembelajaran AIR 
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Menurut Kriesti & Kusmanto (2016) dampak menerapkan model Auditory 

Intellectualy Repetition (AIR) mampu membuat kreativitas siswa meningkat, 

dilihat dari tindakan penelitian siswa selama proses belajar berlangsung siswa 

terbiasa untuk memecahkan masalah sendiri maupun kelompok. Menurut Linuwih 

& Sukmawati (2014) bahwa model pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition 

(AIR) mampu secara efektif untuk meningkatkan pemhaman konsep pada siswa 

pokok pembahasan energi dalam. Menurut Fitriana & Ismah (2016) hasil belajar 

matematika siswa dengan menggunakan model pembelajaran Auditory 

Intellectualy Repetition (AIR) lebih baik dari pada menggunakan pembelajaran 

model pembelajaran konvensional dalam pokok materi bangun ruang sisi datar. 

Menurut Syahliani et al (2014) aspek terpenting dari model pembelajaran 

Auditory Intellectualy Repetition (AIR) mampu peningkatan siswa menjadi aktif 

tidak hanya melalui aspek auditory melainkan pada aspek intellectually diamana 

terdapat peningkatan aktivitas siswa sejalan dengan peningkatan yang telah 

diamati melalui keterlaksanaan RPP. 

2.2.2 Langkah – langkah Model Pembelajaran AIR 

Menurut Linuwih & Sukmawati (2014) & Shoimin (2014) langkah - 

langkah strategi pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) meliputi : 

1) pembagian kelompok. Siswa dibagi kelompok secara heterogen terdiri menjadi 

4 - 5 anggota, 2) pemberian materi. Siswa mendengarkan serta memperhatikan 

guru (siswa juga boleh mencatat yang penting ataupun yang pokok), 3) berdiskusi. 

Setiap kelompok mendiskusikan tentang materi yang telah dipelajari lalu 

menuliskan hasil diskusi (Auditory), 4) menyelesaikan permasalahan. Setiap 

kelompok berdiskusi untuk meyelesaikan suatu permasalahan (Intellectualy), 



15 
 

biasanya guru memberikan contoh soal untuk dikejakan secara kelompok, 5) 

presentasi. Perwakilan setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil 

(Intellectualy), sehingga masing-masing kelompok mampu menerapkan ide 

atupun mencari ide untuk menyelesaikan suatu permasalahan, 6) pemberian kuis. 

Setelah selesai diskusi, maka siswa mendapat pengulangan materi dengan cara 

kuis secara individu (Repetition).  

2.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran AIR 

Kelebihan model pembelajaran air ialah mampu melatih keberanian maupun 

pendengaran siswa yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu pendapat, mampu 

memecahkan masalah secara kreatif, mampu mengingat kembali materi yang telah 

dipelajarai serta siswa mampu lebih aktif maupun kreatif (Widyawati, 

Sulistyaningsih, & Suprayitno, 2016). Menurut Shoimin (2014) kelebihan model 

pembelajaran AIR adalah peserta didik lebih berpartisipasi aktif dipembelajaran 

dan sering melakukan mengekspresikan idenya, peserta didik yang merasa 

berkemampuan rendah dapat merespons dengan baik permasalahan melalui 

caranya mereka sendiri, peserta didik mempunyai peluang lebih luas dalam 

memanfaatkan pengetahuan maupun keterampilan secara komprehensif, peserta 

didik berpeluang menemukan suatu permasalahan yang ada, peserta didik secara 

intrinsik termotivasi melakukan bukti ataupun penjelasan dalam suatu 

permasalahan. 

Menurut Shoimin (2014) kekurangan model pembelajaran air yaitu peserta 

didik yang memiliki kemampuan yang tinggi akan merasa ragu dengan jawaban 

diri sendiri, mengemukaan permasalahan secara langsung bagi peserta didik 

merupakan permasalahan yang sangat sulit sehingga banyak peserta didik merasa 
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kesulitan dalam bagaimana merespon suatu permasalahan yang diberikan, bagi 

peserta didik membuat maupun menyiapkan masalah yang bermakna bukan 

pekerjaan yang mudah, untuk mengantisipasi permasalahan ini gurulah 

mempunyai peluang besar merancang, untuk pempermudah menemukan 

permasalahan tersebut. 

2.3 Media Pembelajaran Puzzle 

2.3.1 Definisi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang 

mempunyai peranan penting dalam kegiatan dengan bertujuan untuk 

mempermudah ketika siswa merasa sulit untuk mencerna penjelasan guru (Eny, 

Rizky, & Maya, 2015).  Media pembelajaran sangalah populer dalam bidang 

komunikasi sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang mampu menyalurkan 

informasi mapun sumber informasi dengan pada dasarnya suatu proses 

komunikasi (Falahudin, 2014). Media merupakan salah satu komponen 

pembelajaran, media ini tidak bisa lepas dari pembahasan sistem dikarenakan 

bagian terpenting atau pusat pehatian disetiap jenjang kegiatan pembelajaran 

(Falahudin, 2014). Menurut Falahudin (2014) penggunaan media bukan hanya 

sebagai proses belajar menjadi efisien melainkan mampu meningkatkan, 

menyerap materi secara utuh, bila dengan mendengarkan informasi secara verbal 

namun dapat diperkaya dengan suatu kegiatan melihat, merasakan, menyentuh 

atau mengalami sendiri, makapembelajaran pemahaman ini akan menjadi lebih 

baik. Menurut Rumakhit (2017) Adanya interaksi dan media yang menari dapat 

membuat siswa mempermudah, memahami maupun menghafal serta disukai oleh 

siswa. 
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2.3.2 Puzzle Sebagai Media Pengajaran 

Media puzzle merupakan salah satu media visual, sedangkan media visual 

merupakan salah satu media yang disukai siswa (Rumakhit, 2017). Menurut 

Rumakhit (2017) media yang mampu dikembangkan untuk menjadi media yang 

menarik ialah media puzzle. Media puzzle bermanfaat sebagai menghidupkan 

kreatifitas rasa ingin tau siswa, sehingga mampu menambah pengetahuan. Media 

puzzle adalah media pembelajaran yang mampu memberikan kesan nyaman 

berfikir melalui permainan. Media puzzle mampu dikembangkan menjadi tiga 

dimensi yang berfungsi untuk menarik perhatian siswa agar mampu memberikan 

kesan bermain dengan belajar melalui cara yang menarik.  

Media yang akan diajarkan saat pembelajaran adalah media puzzle yang 

terdiri dari dua buah bentuk bangun datar, dimana masih-masing bangun datar 

merupakan persegi melambangkan segitiga melambangkan” ” (variabel), dan 

layang-layang melambangkan “ konstanta”. Media puzzle ini mempunyai dua 

warna yang berbeda , dimana warna yang pertama yaitu merah melambangkan 

nilai positif dan warna kedua yaitu biru melambangkan nilai negatif. Media ini 

memiliki ketentuan dimana ketika satu lambang positif bertemu satu lambang 

negatif akan menghasilkan Nol. Cara pemakaian pertama, untuk mencari solusi, 

carilah bentuk dan warna sama, jika berada di sisi kanan dan kiri, maka bangun 

tersebut di ambil. Kedua, jika berada di satu sisi dengan satu bentuk sama tetapi 

warna berbeda maka bisa di ambil dengan pemisalan . Ketiga, jika ingin 

mencari solusi dengan cara menambah yaitu menambah bangun datar dengan 

jumlah yang sama misal menambah 2 bangun warna merah d sisi kanan maka di 

sisi kiri menambah dengan jumlah dan warna yang sama. Cara bermainnya ketika 



18 
 

mendapatkan soal  maka kita akan mengambil lima bentuk 

segitiga berwarna merah, delapan bentuk layang-layang warna merah, satu bentuk 

segitiga berwarna biru dan satu bentuk layang-layang berwarna biru, setelah itu 

kita akan menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara ketentutuan yang di atas 

dimana satu lambang positif bertemu satu lambang negatif akan mengghasilkan 

nol, kemudian mengambail bentuk yang sama, warna yang sama dari ruas kiri dan 

ruang kanan, setelah mendapatkan solusi, selanjutnya menyusun hasil solusi dari 

puzzle sehingga membentuk suatu bangun datar yang lebih utuh. Bangun datar 

yang utuh adalah bagun sebuah rumah dimana atap rumah berbentuk trapesium 

dan badan rumah berbentuk persegi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Media Puzlle 

2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Media Puzzle Matematika 

Kelebihan media puzzle diantaranya mampu menarik perhatian siswa serta 

efektif digunakan dalam satu kelas, memiliki warna maupun gambar yang 

menarik, memiliki bentu 3 dimensi sehingga menarik saat terlihat langsung oleh 

mata (penglihatan), kejelasan gambar, puzzle mampu digerakkan sesuka hati, dan 

puzzle dilepas maupun ditempel kembali (Rumakhit, 2017). 
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Kekurangan media puzzle yaitu : siswa kesulitan jika menyusun kembali 

potongan puzzle, pembuatan media yang cukup rumit sehingga membutuhkan 

waktu yang lama, membutuhkan biaya yang relatif besar karenakan membutuhkan 

ketelitian dan sebaran dalam pembuatan, memiliki ukuran puzzle yang tidak 

presisi (Rumakhit, 2017). 

2.3.4 Pembuatan Puzzle Matematika 

Pembuatan puzzle matematika peneliti ini telah melihat dari berbagai 

referensi yaitu dari jurnal, artikel, koran, maupaun youtube. Maka pembuatan 

puzzle matikamatika ini terdiri dari berbagai bahan yaitu : 1) kayu, 2) besi, 3) 

magnet, 4) gunting, 5) paku, 6) engsel, 7) obeng, 8) palu, 9) Gunting, 10) gergaji. 

Setelah bahan yang diatas tersedia maka kita akan melakukan pembuatan puzzle 

matematika. Cara pembuatan yaitu : pertama memotong kayu menjadi persegi 

sebanyak sembilang potong, kemudian  menghaluskan dengan amplas. Setelah itu 

gabungkan kayu dengan besi dipermukaannya dengan fungsi membuat magnet 

pada tiap persegi. Ketiga mari menggabungkan potongan-potongan persegi 

menjadi satu sehingga membentuk suatu papan yang utuh. Terakhir membuat tiga 

bentuk bangun datar yaitu persegi, segitiga dan belah ketupat, dimana bangun 

datar ini merupakan bentuk dengan ukuran 3x3 dengan media magnet , mewarnai 

bentuk bangun datar menjadi dua warna yaitu putih  dan hitam. 
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2.4 Model Pembelajaran AIR dan Media Puzzle 

Subbab model pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition (AIR) 

dengan menggabungkan media pembelajaran puzzle. 

Tabel 2.1 Sintak Model Pembelajaran AIR dengan Media Puzzle 

Model Pembelajaran AIR 

1. Pembentukan Kelompok 

2. Pemberian Materi 

3. Membuat Ringkasan dan Berdiskusi 

(Auditory) 

4. Menyelesaikan Masalah 

(Intellectualy) 

5. Presentasi  

6. Pengulangan Materi Kuis (Repetition) 

  

 

 

 

Media Puzzle 

 

 

 Setelah mengetahui sintak model pembelajaran Auditory Intellectualy 

Repetition AIR dengan media puzzle diatas, berikut penjabaran langkah-langkah 

kegiatan model pembelajaran AIR berbantuan media puzzle sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Langkah – langkah Kegiatan Model Pembelajran AIR dengan 

Media Puzzle 

Deskripsi Kegiatan 

Guru Siswa 

a. Membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok dan membagikan puzzle 

(Pembentukan kelompok) 
b. Memberikan wacana/materi ke tiap siswa 

(Pemberian materi) 
c. Meminta siswa mendengarkan materi dan 

membuat ringkasannya (Auditory) 

d. Menyelesaikan suatu permasalahan. 

e. Meminta siswa mempresentasikan hasil 

diskusi dengan menggunakan media 

(Intellectualy) 
f. Pengulangan materi dengan memberikan 

kuis (Repetition) 

a. Siswa berkumpul dengan kelompoknya 

masing-masing  

 

 

b. Menerima wacana materi dari guru 

c. Menyimak, membaca, memperlajari, dan 

memahami wacana/ materi. 

d. Menerima tugas yang diberikan oleh guru 

e. Mempresentasikan hasil diskusi dengan 

menggunakan media 

 

 

f. Mengerjakan kuis.  

2.5 Kemampuan Pemecahan Masalah 

2.5.1 Definisi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kerlinger (2006) masalah adalah sebuah kalimat tanya atau pernyataan yang 

menanyakan dan jawabannya di cari melalui penelitian. Pemecahan masalah 
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adalah bagian dari pembelajaran matematika untuk menemukan proses 

penyelesaian, siswa dikemungkinkan memperoleh malalui pengalaman 

pengetahuan yang telah dimiliki (Surtato Hadi & Radiyatul, 2014). Pemecahan 

masalah adalah topik terpenting dalam mempelajari matematika dikarenakan 

prinsip dasar memecahkan masalah ada dalam mempelajari matematika 

(Purwaaktari, 2015). Pemecahan masalah adalah bagian terpenting dalam 

pelajaran matematika sebab siswa dituntut memiliki kemampuan meliputi 

memecahkan masalah, merancang, menyelesaikan, dan menafsirkan solusi 

(Akramunnisa & Sulestry, 2016). Pemecahan masalah adalah bagian terpenting 

dalam kurikulum matematika karena dalam proses penyelesaian matematika siswa 

sudah dikemungkinan dapat memperolah pengelaman menggunakan pengetahuan 

maupun keterampilan yang telah dimiliki untuk diterapkan dalam suatu masalah 

(Agustina, 2016). Pemecahan masalah matematika adalah suatu kegiatan untuk 

mencari suatu penyelesaian yang dihadapi dengan menggunakan bekal 

pengetahuan yang dimiliki (Cahyani & Setyawati, 2016). 

Teknik yang dapat mendorong motivasi diantaranya mampu menunjukkan 

kegunaan maupun pentingnya, kerugiannya, manfaat atau relevansinya kegiatan 

belajar sekarang ataupun masa yang akan datang. Motivasi dapat ditingkatkan 

dengan memberikan pujian dan hadiah maupun hukuman (reward and 

punishment) (Gafur, 2003). 

2.5.2 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dalam Menyelesaikan 

Permasalahan  Matematika 

Masalah matematika adalah pertanyaan yang harus dijawab atau direspon 

dengan meunjukkan adanya suatu tantangan (chalange) yang tidak mampu 
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dipecahkan oleh suatu prosedur rutin (routine procedure) menggunakan metode 

matematika (Lestari & Sofyan, 2014). Kemampuan pemecahan masalah 

matematika dapat diajarkan sejak dini , sehingga anak mampu mencari solusi atau 

pemecahan masalah sehari-hari dikehidupannya. Semakin sering berlatih maka 

semakin banyak pengalaman anak memperoleh pengetahuan pemecaham masalah 

dengan baik (Purwaaktari, 2015). Kemampuan pemecahan masalah matematika 

merupakan kemampuan belajar memecahkan masalah sehari-hari melalui bantuan 

konsep serta berbagai strategi maupun merefleksikan proses pemecahan masalah 

(Suharti, 2013). Kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat melalui tidak 

terlepasnya dari kemampuan penalaran dikarenakan untuk memecahkan suatu 

permasalahan dibutuhkan kemampuan menalar agar mampu terpecahkan. Oleh 

karena itu kemampuan pemecahan masalah dan penalaran dapat diukur bersamaan 

walau memiliki tujuan maupun indikator yang berbeda (Sinaga, 2016).  

Menurut Polya (1973) terdapat langkah-langkah dalam pemecahan masalah 

yaitu : 1) memahami masalah, 2) membuat rencana penyelesaian, 3) menjalankan 

rencana, 4) memeriksa kembali jawaban . Untuk dapat menyelesaikan suatu 

masalah maka siswa harus mampu menghubungkan struktur berpikir berupa 

konsep matematika dengan permasalahan. Sehingga siswa mampu menyelesaikan 

suatu permasalahan dengan kemampuan awal yang mereka miliki. Jika kita 

melihat permasalahan matematika yang tersusun secara hirarkis dan matematika 

yang berkorelasi membentuk suatu konsep (Akramunnisa & Sulestry, 2016). 

Langkah-langkah proses menemukan jawaban yang berdasakan pemecahan 

masalah merupakan dasar kemampuan siswa pemecahan masalah matematika 

(Noor & Norlaila, 2014). Kemampuan pemecahan masalah terdapat pada 
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kemampuan siswa untuk memahami soal cerita, merencanakan penghitungan 

model matematika, menyajikannya maupun menyelesaikan perhitungan. 

Pencapaian pemecaham masalah ini memerlukan interaksi yang seimbang pada 

siswa kepada siswa, dan siswa kepada guru (Anisa, 2014). Untuk dapat 

menyelesaikan masalah matematika disini guru harus memperhatikan gaya 

kognitif pada siswa sehingga guru mampu membuat proses belajar yang 

diharapkan dan mampu membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara 

maksimal (Akramunnisa & Sulestry, 2016). Bahwa kurikulum 2013 menuntut 

pembelajaran saintifik dimana rasa ingin tau adalah faktor kunci dalam 

keberhasilan. sehingga siswa dituntut untu dapat menemukan pengetahuan sendiri, 

namun dorongan akan hal ini masih terbilang rendah (Hidayati & Widjajanti, 

2015). 

2.5.3 Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Indikator kemampuan pemecahan masalah matematis menurut Polya (1973) 

terdapat empat aspek sebagai berikut.  

Tabel 2.3 Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah siswa di atas, maka 

berikut ini contoh permasalahan yang akan menjelaskan masing-masing indikator. 

Siswa akan mendapatkan persoalan seperti berikut umur ibu 2 kali umur anaknya 

anaknya. Selesih umur mereka adalah 5 tahun. Tentukan umur masing-masing. 

No. Pemecahan Masalah Indikator  Pemecahan Masalah 

1. Memahami masalah Siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan pada sebuah soal. 

2. Menyusun rencana Siswa mampu menentukan strategi pengerjaan yang 

sesuai atau yang terbaik dalam menyelesaikan 

pengerjaan soal. 

3. Melaksanakan rencana Siswa menyelesaikan permasalahan menggunakan 

strategi atau rencana yang dibuat. 

4. Melakukan pengecekan Siswa mengkoreksi kebenaran pada setiap detail 

pengerjaan. 
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Selesaikanlah persamaan linier satu variabael tersebut menggunakan media 

puzzle. 

No. Penyelesaian 
Indikator  Kemampuan Pemecahan 

Masalah 

1. Pemisalan  

Umur  

Anak tahun  

Umur  

Ibu tahun 

Selisih umur mereka 5 tahun 

Siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang 

diketahui yang ada pada sebuah soal. 

2. Untuk menyelesaikan masalah ini dapat 

dilakukan antara lain melalui teknik 

terka dan uji kembali dengan 

pemanfaatan tabel 

Siswa mampu menentukan strategi 

pengerjaan yang sesuai atau yang terbaik 

dalam menyelesaikan pengerjaan soal. 

3. Siswa akan menyusun bangun datar 

sesuai soal yang diberikan. Untuk 

menyelesaikan masalah ini dengan 

menyiapkan 2 buah bangun datar 

segitiga berwarna merah, 1 buah 

segitiga berwarna biru dan 5 layang-

layang berwarna biru dan terdapat dua 

warna yang akan membedakan nilai 

positif dan    negatif. 

 

 
 

Jadi umur anaknya 5 tahun  

Maka umur ibu  

tahun = 10 tahun 

 

PETUNJUK 

 

Positif         Negatif 

                                   

Variabel 
 

 

       Konstanta 

 

 Untuk mencari solusi, betuk dan 

warna yang sama jika berada di 

sisi kanan dan kiri,maka bangun 

tersebut di ambil. 

 Jika berada di satu sisi, dengan 1 

bentuk sama tetapi warna berbeda 

Siswa menyelesaikan permasalahan 

menggunakan strategi atau rencana yang 

dibuat. 
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maka bisa di ambil atau 

. 

 Jika ingin mencari solusi dengan 

cara menambahkah bangun datar, 

maka sisi kanan maupun kiri 

jumlah yang ingin di masukkan 

harus sama. 

4. Kita misalkan jawaban benar. Ketika 

siswa telah menjawab seperti ini  

 
 

 

 

           =  

===  

 

 

 

 
 

 

=  

 

 

 

Jadi umur anaknya 5 tahun  

Maka umur ibu  

tahun = 10 tahun  

Selanjutnya siswa akan membentuk 

bangun datar diatas ini menjadi sebuah 

bangun datar yang utuh, contoh  

 

 

  

 

 

 

Sehingga siswa menemukan bentuk 

bangun datar seperti yang diatas. 

Bangun datar akan dibedakan menjadi 

dua, yaitu bilangan positif akan di 

gabung dengan bilangan positif dan 

negatif dengan negatif. 

 

Siswa mengkoreksi kebenaran pada setiap 

detail pengerjaan. 
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2.6 Pemahaman Konsep  

2.6.1 Definisi Pemahaman Konsep 

Konsep-konsep dasar matematika harus dipahami terlebih dahulu dan 

dikuasai sejak awal, agar siswa dikemudian hari mampu menerima materi dengan 

mudah (Sumaryati & Hasanah, 2015). Menurut Bahri yang di kutip oleh Suroto 

(2012) konsep adalah ide abstrak dari serangkaian pengalaman sebagai suatu 

kelompok objek atau kejadian. Pemahan konsep matematis yang berada di siswa 

merupakan pemikiran siswa untuk memahami pernyataan ulang suatu konsep, 

mengklarifikasi objek, menyajikan kosep kedalam representasi matematis, dan 

menggunakan secara prosedur matematis (Mawaddah & Maryanti, 2016) 

Pemahaman konsep matematika adalah suatu landasan terpenting agar 

mampu berpikir menyelesaikan permasalahan, adanya pemahaman konsep disini 

siswa mampu dengan mudah menggunakan, menyusun maupun mengingat serta 

dapat menyelesaikan menggunakan variasi yang diinginkan (Sutarto Hadi & 

Kalsum, 2015). Pemahaman konsep matematika ialah salah satu di seriat materi 

yang disampaikan oleh guru, karena guru mampu membimbing peserta didik 

untuk mencapai konsep yang diharapkan (Murizal, Yarman, & Yerizon, 2012). 

Pemahaman pada konsep merupakan modal yang cukup penting dalam melakukan 

pemecahan masalah, sebab untuk dapat menentukan strategi pemecahan masalah 

diperlukan penguasaan konsep yang mendasari permasalahan tersebut (Agustina, 

2016). Pemahaman konsep adalah kompetensi yang ditunjukan mahasiswa untuk 

memahami pembelajaran matematika dengan melakukan prosedur secara akurat, 

luwes,efisien, dan tepat (Sari, 2017). 
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Keberhasilan penguasaan konsep matematika terdapat pada siswa yang 

mampu menyampaikan konsep-konsep matematika pada materi hal ini merupakan 

konsep awal (Sutarto Hadi & Kalsum, 2015). Rendahnya pemahaman konsep 

salah satunya pada guru. Guru yang kurang mampu memilah maupun memilih 

model pembelajar sehingga sangat berpengaruh terhadap siswa (Sutarto Hadi & 

Kalsum, 2015). Jika konsep pembelajaran dipahami dengan benar oleh guru maka 

mendesain pembelajaran bukanlah suatu beban, melainkan pekerjaan yang 

menantang. Disini peranan guru tidak lebih dari sebagai fasilitator dimana akan 

memiliki peranan penting seperti pelatih, merancah, model, dan pembimbing 

(Santyasa, 2007). Pengetahuan siswa dalam pemahaman suatu konsep dapat 

diukur melalui empat cara , yaitu 1) mendefinisikan konsep, 2) mengidentifikasi 

karakteristik - karakteristik konsep, 3) menghubungan konsep dengan konsep 

yang lain, 4) memberikan soal atau mengidentifikasi contoh dari konsep yang 

pernah dipelajari (Mawaddah & Maryanti, 2016) .  

Siswa mampu dikatakan peka terhadap matematika jika mereka memahami 

konsep dan mampu menginterpretasikan, sehingga untuk mengetahui siswa 

memahami suatu konsep apabila seseorang dapat menyatakan pengertian konsep 

dengan bahasanya sendiri (Fatqurhohman, 2010) . Semakin tinggi kemampuan 

pemahaman konsep yang dimiliki oleh siswa, maka akan semakin tinggi pula 

kemampuan memahami, menyelesaikan maupun menafsirkan solusi suatu 

masalah. Hal ini kemampuan pemahaman konsep akan berdampak positif 

terhadap kemampuan pemecahan masalah maupun sebaliknya (Hartati, Abdullah, 

& Haji, 2017). 

 



28 
 

2.6.2 Indikator Pemahaman Konsep 

Menurut Kilpatrick yang dikutip oleh Fatqurhohman (2010) indikator 

pemahaman konsep matematika sebagai berikut. 

Tabel 2.4 Indikator Pemahaman Konsep 

 

 

 

 

 

Berdasarkan indikator pemahaman konsep, berikut merupakan contoh soal 

permasalahan yang akan menjelaskan masing-masing indikator. Buatlah contoh 

soal tentang kalimat terbuka dan tertutup serta selesaikanlah sistem persamaan 

linier satu variabel secara seksama menggunakan puzzle. 

No. Pemahaman Konsep Indikator Pemahaman Konsep 

1. Pengubahan  Kemampuan untuk mengubah simbol/kalimat 

tanpa mengubah makna 

2. Pemberian arti Kemampuan menafsirkan, menjelaskan, 

membandingkan, membedakan, dan 

mempertentangkan makna yang terdapat di 

dalam simbol 

3. Pembuatan ekstrapolasi Kemampuan untuk melihat kecenderungan 

atau arah kelanjutan dari suatu temuan 

(menghitung) 

No. Pemahaman Konsep Indikator Pemahaman Konsep 

1.  Pemisalan  

 

 

Menyatakan ulang sebuah konsep yang dipelajari. 

Kemampuan untuk mengelompokkan 

menyelesaikan suatu permasalahan 

2.  
               kalimat tertutup 

 
                 kalimat terbuka 

 

Menggunakan, memanfaatkan dan memilih 

prosedur. Kemampuan menafsirkan, menjelaskan, 

membandingkan, membedakan, dan 

mempertentangkan makna yang terdapat di dalam 

simbol 
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3. 

  kalimat tertutup 

      kalimat terbuka 

Maka 

-3  =  5 

    = 

Agar menemukan solusi, maka 

sisi kiri dan kita tambahkan 3 

buah layang-layang. 

-3  =  5 

      = 

Sehingga solusinya adalah 

   =         8 

   = 

Kemampuan untuk melihat kecenderungan atau 

arah kelanjutan dari suatu temuan (menghitung) 



 

 

 


