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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap kegiatan pendidikan formal, pelajaran matematika selalu diajarkan dan merupakan mata 

pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa, menakutkan dan akhirnya mengganggap 

matematika sebagai momok.  Matematika sering dikeluhkan sebagai bidang studi yang sulit dan 

membosankan sehingga tidak heran apabila niilai matematika siswa rendah dibandingkan dengan nilai 

pelajaran lain dan penguasaan siswa terhadap matematika juga kurang.  Salah satu saran dari 

pakar pendidikan matematika, untuk meningkatkan mutu pembelajaran matematika dalah dengan 

menekankan pengembangan kemampuan siswa dalam pembentukan soal.  Karena dengan 

membentuk soal merupakan inti kegiatan matematis dan merupakan komponen penting dalam 

kurikulum matematika (English, 1998).  Sebenarnya sudah sejak lama para ahli pendidikan matematika 

menunjukkan bahwa pembentukan soal merupakan bagian yang penting dalam pengalaman matematis 

siswa dan menyarankan agar dalam pembelajaran matematika ditekankan kegiatan pembentukan soal 

(Silver et,al, 1996). 

Kaitan antara tujuan pembelajaran matematika di sekolah dan pengembangan kemampuan 

membentuk soal matematika paling sedikit ada dua hal yang berhubungan yaitu pengembangan 

kemampuan menggunakan pola pikir matematika dan keterampilan menyelesaikan soal serta 

memecahkan masalah.  Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika di sekolah yaitu 

mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan (Depdikbud, 1993). Hasil 

penelitian Silver dan Cai (1996) menunjukkan bahwa kemampuan dalam pembentukan soal berkorelasi 

positif dengan kemampuan memecahkan soal. Atas dasar ini pengembangan kemam-puan 

pembentukan soal sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika di sekolah.   

Menurut Ruseffendi (1998), untuk membantu siswa dalam memahami soal dilakukan dengan 

menulis kembali soal tersebut dengan kata-katanya sendiri, menuliskan soal dalam bentuk lain atau 

dalam bentuk yang operasional.  Sedangkan Cars (dalam Sutawidjaya, 1998) menyatakan secara 

umum untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah adalah setiap siswa atau 

kelompok siswa harus diberanikan membuat soal atau pertanyaan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa disamping mengaktifkan 

siswa, problem posing dan problem solving juga merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang 

dapat mengembangkan kemampuan pola pikir matematika dan keterampilan menyelesaikan soal, 

memecahkan masalah serta menumbuhkan sikap positif siswa terhadap matematika.  Apabila siswa 

dapat mengembangkan proses berpikir matematika sejak dibangku sekolah berarti pola pikir kritisnya 
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sudah mulai terbentuk, sehingga dapat dipastikan bahwa siswa akan tumbuh menjadi manusia 

pembangun yang tekun, kreatif, cerdas, bertanggung jawab serta mampu menyelesaikan masalah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa yang menjadi 

permasalah dalam makalah ini, dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan problem posing pada pembelajaran matematika? 

2. Bagaimana penerapan problem solving pada pembelajaran matematika. 

C. Tujuan Penulisan 

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan makalah ini adalah : 

1. Untuk mengetahui  penerapan problem posing pada pembelajaran matematika. 

2. Untuk mengetahui  penerapan problem solving pada pembelajaran matematika 

D. Manfaat 

Untuk kepentingan praktis, makalah ini diharapkan dapat: 

1. Bermanfaat bagi rekan – rekan guru sebagai masukan dalam program pengajaran dalam 

rangka mengoptimalkan keaktifan dan ccara berpikir siswa melalui pembelajran 

matematika 

2. Bermanfaat sebagai sumber yang dapat digunakan dan dikembangkan dalam praktik 

mengajar disekolah. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Problem Posing 

1. Pengertian Problem Posing 

Pembelajaran Problem Posing Problem posing mulai dikembangkan pada tahun 1997 oleh 

Lynn D. English dan awal mulanya diterapkan dalam mata pelajaran matematika (Suyitno Amin, 2004). 

Kemudian model ini dikembangkan pada mata pelajaran yang lain. Model pembelajaran problem 

posing mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2000.  

Problem posing merupakan istilah asing sebagai padanan istilah dalam bahasa indonesia 

“pembentukan soal” atau “pengajuan soal”.  Kata soal dapat diartikan sebagai masalah.  Sedangkan 

yang dimaksud dengan masalah adalah segala sesuatu yang perlu dilakukan atau segala sesuatu yang 

memerlukan pengertian (Webster  Dictionary dalam Asari 1989). 

Problem Posing mempunyai beberapa arti, problem posing adalah perumusan masalah yang 

berkaitan dengan syarat-syarat soal yang telah dipecahkan atau alternatif soal yang masih relevan 

(Suharta, 2000: 93). “problem posing essentially means creating a problem with solutions unknown to 

the target problem solver the problem create for” (Leung, 2001). “Dunker describe problem posing in 

mathematics as the generation of a new problem or the formulation of a given problem (Dunker, 1945)” 

(dalam Abu-Elwan).  

Pada prinsipnya, model pembelajaran problem posing adalah model pembelajaran yang 

mewajibkan para siswa untuk mengajukan soal sendiri melalui belajar (berlatih soal) secara mandiri 

(Suyitno Amin, 2004). Problem posing adalah perumusan soal sederhana atau perumusan ulang 

masalah yang ada dengan perubahan agar lebih sederhana dan dapat dikuasai.  

2. Problem Posing dalam Pembelajaran Matematika  

Dalam pembelajaran matematika, sebenarnya pengajuan masalah (problem posing) 

menempati posisi yang strategis. Dalam hal ini siswa harus menguasai materi dan urutan penyelesaian 

soal secara mendetail. Hal tersebut akan tercapai jika siswa memperkaya khazanah pengetahuannya 

tidak hanya dari guru melainkan perlu belajar mandiri. 

Menurut Silver (1994), masalah yang dibentuk oleh siswa dikelompokkan dalam tiga bentuk 

yaitu pertanyaan matematika, pernyataan non matematika, dan pernyataan.  Pertanyaan matematika 

adalah pertanyaan yang mengandung masalah matematika dan mempunyai kaitan dengan informasi 

yang ada pada situasi inti.  Pertanyaan matematika dibagi lagi menjadi pertanyaan yang dapat 

diselesaikan dan pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan.  Pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan 

adalah pertanyaan yang memiliki informasi yang tidak cukup atau tujuan pertanyaan tidak sesuai 

dengan informasi yang diberikan.  Seorang siswa dikatakan sudah dapat membentuk soal jika siswa 
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tersebut sudah dapat membuat pertanyaan matematika yang dapat diselesaikan dan yang sesuai 

dengan situasi yang diberikan.  

Selain itu Silver (1994) mengelompokkan kesukaran masalah yang dibuat siswa dalam dua 

jenis.  Pertama kesukaran yang berkaitan dengan struktur bahasa (sintaksis), dan kedua kesukaran 

yang berkaitan dengan struktur matematika (simantik) dalam masalah yang dibuat siswa.  Kesukaran 

yang berkaitan dengan struktur bahasa dapat dilihat dari proposisi yang terkandung pada masalah 

yang dibentuk siswa.   

Brown dan Walter (1990) menyatakan bahwa pembuatan soal dalam pembelajaran matematika 

memiliki dua tahap kognitif yaitu Accepting (menerima) dan Chalenging (menantang).  Tahap menerima 

adalah suatu kegiatan dimana siswa dapat menerima situasi – situasi yang diberikan guru atau 

siatuasi-situasi yang sudah ditentukan.  Tahap menantang adalah suatu kegiatan dimana siswa 

menantang situasi yang diberikan guru dalam rangka pembentukan atau perumusan soal.  Pada tahap 

menantang ini dilakukan dengan empat kegiatan, yaitu (1) membuat daftar atribut yang ada pada 

situasi, (2) menantang atribut pada daftar dengan atribut lain yang relevan dengan atribut tersebut, (3) 

membuat/mengajukan pertanyaan, dan (4) menganalisis pertanyaan.   

Sebagai ilustrasi tentang perumusan soal, berikut disajikan contoh pembelajaran objek 

matematika yang berupa teorema, ( Brown dan Walter :1990). 

Guru (G): “ Anak-anak, perhatikan persamaan x2 + y2 = z2”. 

      “ Carilah nilai x, y, dan z yang memenuhi persamaan tersebut”. 

Siswa (S): “ Oh,…saya ingat,… itu seperti persamaan dalam Pythagoras”. 

       “ Ya,… tentu nilai x = 3, y = 4, dan z = 5”. 

 G : “Bagus! Sekarang apakah ada x, y, dan z yang lain?” 

 S : “Ada! Berapa ya ….?” 

 G: “Nah, sekarang tulis nilai x, y, dan z sebanyak-banyaknya di buku kalian!” 

 (Setelah siswa menulis hasilnya, guru melanjutkan pertanyaan) 

G:  “Anak-anak, setelah kita menentukan x, y, dan z yang sesuai, sekarang buatlah satu 

pertanyaan dari persamaan tersebut”. 

S: “Bagaimana caranya pak?” 

G: “Baik, sekarang Bapak akan menunjukkan contoh merumuskan soal” 

     “Misalnya, siapakah penemu pertama pesamaan itu?, atau Apakah nilai x, y, dan z selalu 

bilangan bulat?”. Bagaimana…,mudah bukan”. 

S: Baik pak, kami akan mencobanya”. 
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Dalam contoh ilustrasi di atas, tahap accepting: Siswa menerima situasi berupa persamaan x2 

+ y2 = z2, sedangkan tahap challenging: Siswa menantang situasi persamaan tersebut dengan 

merumuskan soal. 

Amin Suyitno menjelaskan bahwa problem posing diaplikasikan dalam tiga bentuk aktifitas 

kognitif matematika sebagai berikut.  

a. Presolution posing, siswa membuat pertanyaan berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh guru.  

Contoh penerapan dalam soal, jika guru memberikan pernyataan sebagai berikut.  

“Dari 85 anak diketahui hanya 12 anak yang tidak menyukai biskuit dan cokelat, 45 anak 

menyukai cokelat, dan 38 anak menyukai biskuit” . 

Kemungkinan pertanyaan yang dibuat oleh siswa sebagai berikut.  

1) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai biskuit?  

2) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai cokelat?  

3) Berapakah banyaknya anak yang menyukai biskuit dan cokelat?  

b. Within solution posing, siswa memcah pertanyaan tunggal dari guru menjadi sub-sub pertanyaan 

yang relevan dengan pertanyaan guru.  

Contoh penerapan dalam soal, jika guru memberikan pernyataan sebagai berikut.  

“Dari 85 anak diketahui hanya 12 anak yang tidak menyukai biskuit dan cokelat, 45 anak 

menyukai cokelat, dan 38 anak menyukai biskuit. Berapakah banyaknya anak yang menyukai 

biskuit dan cokelat?”  

Kemungkinan pertanyaan yang dibuat oleh siswa sebagai berikut.  

a) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai cokelat?  

b) Berapa banyaknya anak yang hanya menyukai biskuit?  

c.  Post solution posing, siswa membuat soal yang sejenis, seperti yang dibuat oleh guru.  

Jika guru memberikan pertanyaan sebagai berikut.  

“Dari 85 anak diketahui hanya 12 anak yang tidak menyukai biskuit dan cokelat, 45 anak 

menyukai cokelat, dan 38 anak menyukai biskuit  

1) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai biskuit?  

2) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai cokelat?  

3) Berapakah banyaknya anak yang menyukai biskuit dan cokelat?”  

Kemungkinan pertanyaan yang dibuat oleh siswa sebagai berikut.  

Dari 42 siswa, 45 siswa menyukai atletik, 38 siswa menyukai senam, dan hanya 8 siswa yang 

tidak menyukai atletik dan senam.  

1) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai atletik?  

2) Berapakah banyaknya anak yang hanya menyukai senam?  
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3) Berapakah banyaknya anak yang menyukai atletik dan senam?  

3. Beberapa Petunjuk Pembelajaran dengan Problem Posing 

a. Petunjuk Pembelajaran yang Berkaitan dengan Guru 

1) Guru hendaknya membiasakan merumuskan soal baru atau memperluas soal dari soal-

soal yang ada di buku pegangan. 

2) Guru hendaknya menyediakan beberapa situasi yang berupa onformasi tertulis, benda 

manipulatif, gambar, atau lainnya, kemudian guru melatih siswa merumuskan soal dengan 

situasi yang ada. 

3) Guru dapat menggunakan soal terbuka dalam tes. 

4) Guru memberikan contoh perumusan soal dengan beberapa taraf kesukaran, baik isi 

maupun bahasanya. 

5) Guru menyelenggarakan reciprocal teaching, yaitu pembelajaran yang berbentuk dialog 

antara guru dan siswa mengenai isi buku teks, yang dilaksanakan dengan cara menggilir 

siswa berperan sebagai guru. (Sutiarso, 2000). 

b. Petunjuk Pembelajaran yang Berkaitan dengan Siswa 

1) Siswa dimotivasi untuk mengungkapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya terhadap 

situasi yang diberikan. 

2) Siswa dibiasakan mengubah soal-soal yang ada menjadi soal yang baru sebelum mereka 

menyelesaikannya. 

3) Siswa dibiasakan untuk membuat soal-soal serupa setelah menyelesaikan soal tersebut. 

4) Siswa harus diberi kesempatan untuk menyelesaikan soal-soal yang dirumuskan oleh 

temannya sendiri. 

5) Siswa dimotivasi  untuk menyelesaikan soal-soal non rutin. (Sutiarso, 2000).  

 

B. Model Pemecahan Masalah 

 Sebagian besar ahli pendidikan matematika menyatakan bahwa masalah merupakan 

pertanyaan yang harus dijawab atau direspon.  Mereka juga menyatakan bahwa tidak semua 

pertanyaan otomatis akan menjadi masalah. Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang 

mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang 

harus dikerjakan untuk menyelesaikannya.  Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan 

anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak 

dapat dikatakan sebagai masalah.   
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 Suatu masalah dapat dipandang sebagai “masalah”, merupakan hal yang sangat relatif.  Suatu 

soal yang dianggap sebagai masalah bagi seseorang, bagi orang lain mungkin hanya merupakan hal 

yang rutin belaka. 

Langkah – langkah dalam model pemecahan masalah 

 John Dewey dalam bukunya How We Think, 1910 (dalam Posamentier, 1999), menyebutkan 

lima langkah dasar untuk problem solving (pemecahan masalah) adalah sebagai berikut: 

a. Menyadari bahwa masalah itu ada. 

b. Identifikasi masalah. 

c. Penggunaan pengalaman sebelumnya atau informasi yang relevan utuk menyusun hipotesis. 

d. Pengujian hipotesis untuk beberapa solusi yang mungkin. 

e. Evaluasi terhadap solusi dan penyusun kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. 

Sementara itu terkait dengan pembelajaran matematika, Ismail (2003) menyebutkan langkah–

langkah dan peran guru – siswa pada model pembelajaran berdasarkan masalah sebagai berikut: 

Fase Ke Indikator Peran guru 

1 Orientasi siswa kepada masalah Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan 

peralatan yang dibutuhkan, 

memotivasi siswa terlibat 

pada aktivitas pemecahan 

masalah yang dipilih. 

2 Mengorganisasikan siswa untuk belajar Guru membantu siswa 

mendefenisikan dan 

mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut 

3 Membimbing penyelidikan individu 

maupun kelompok 

Guru mendorong siswa 

untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan 

masalah 

4 Mengembangkan dan menyajikan hasil Guru membantu siswa 
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karya dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang 

sesuai seperti laporan video, 

dan model dan membantu 

mereka untuk berbagi tugas 

dengan temannya. 

5 Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi, atau 

evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka 

gunakan 

 

Beberapa kiat yang sering digunakan 

Pada saat memecahkan masalah, ada beberapa cara atau langkah yang sering digunakan.  

Cara yang sering digunakan orang dan sering berhasil pada proses pemecahan masalah inilah yang 

disebut dengan kiat/strategi pemecahan masalah.  Setiap manusia akan menemui masalah, karenanya 

strategi ini akan sangat bermanfaat jika dipelajari para siswa agar dapat digunakan dalam kehidupan 

nyata mereka. 

 Menurut Posamentier (1999), beberapa strategi yang sering digunakan dalam pemecahan 

masalah matematika sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Membuat gambar diagram 

Strategi ini terkait dengan pembuatan sketsa atau gambar corat – coret guna mempermudah 

dalam memahami maslah dan mendapatkan penyelesaian. 

b. Bergerak dari Belakang 

Dengan strategi ini, kita mulai dengan menganalisa bagaimana cara mendapatkan tujuan yang 

hendak dicapai.   Dengan strategi ini, kita bergerak dari yang diinginkan lalu menyesuaikan 

dengan yang kita ketahui. 

c. Memperhitungkan setiap kemungkinan 

Strategi ini terkait dengan penggunaan aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh sipelaku selama 

proses pemecahan masalah sehingga tidak akanada satupun alternatif yang terabaikan. 

d. Mencobakan pada soal yang lebih sederhana 
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Strategi ini terkait dengan penggunaan contoh khusus tertentu pada masalah tersebut agar 

lebih mudah dipahami atau dipelajari, sehingga gambaran umum penyelesaian yang 

sebenarnya dapat ditemukan. 

e. Membuat tabel 

Strategi ini digunakan untuk membantu menganalisis permasalahan atau jalan pikiran kita, 

sehingga segala sesuatunya tidak dibayangkan hanya oleh otak yang kemampuannya 

terbatas. 

f. Memecah tujuan 

Strategi ini berkait dengan pemecahan tujuan umum yang hendak dicapai menjdai satu atau 

beberapa tujuan bagian.  Tujuan bagian ini dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk 

mencapai tujuan yang sesungguhnya. 

g. Menemukan pola 

Strategi ini terkait dengan pencapaian keteraturan-keteraturan pola.  Keteraturan tersebut akan 

memudahkan kita menemukan penyelesaiannya. 

h. Berpikir logis 

Strategi ini berkaitan dengan penggunaan penalaran maupun penarikan kesimpulan yang sah 

atau valid dari berbagai informasi atau data yang ada. 

i. Mengabaikan hal yang tidak mungkin 

Dari berbagai alternatif yang mungkin, alternatif yang sudah jelas-jelas tidak mungkin agar 

dicoret atau diabaikan sehingga perhatian dapat tercurah sepenuhnya untuk hal – hal yang 

tersisa dan masih mungkin saja. 

j. Mencoba-coba 

Strategi ini biasanya digunakan untuk mendapatkan gambaran umum pemecahan masalahnya 

dengan mencoba-coba dari yang diketahui. 

 Mencermati model pembelajaran pemecahan masalah diatas, maka kelebihannya dapat 

dikemukakan antara lain : 

 Siswa lebih terlatih dalam problem solving skills 

 Mendorong siswa untuk berpikir alternatif 

 Melatih keruntutan berpikir logis siswa 

Sedangkan kekurangannya antara lain : 

 Kadang siswa belum menyadari danya masalah 

 Siswa sering mengalami kebingungan strategi atau kiat mana yang akan digunakan 
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Berikut ini disajikan  sederhana penggunaan model pemecahan masalah. 

Contoh bagian (e. Dengan membuat sketsa/gambar): 

Sebuah katak berada di dasar sebuah galian tanah sedalam 3 meter, setiap hari 

katak tersebut melompat ke atas setinggi 90 cm dan malamnya turun 60 cm.  

Dalam berapa hari katak tersebut berhasil keluar dari lubang galian tersebut?. 

 

Penyelesaian: (dengan membuat sketsa/gambar) 

Untuk menyelesaikan masalah ini, kalau sekedar dibayangkan akan terasa sulit.  

Akan tetapi terasa mudah kalau menggunakan sketsa atau gambar.  Buatlah 

sketsa atau gambar dari galian tanah tersebut.  Berilah tanda posisi katak pada 

penghujung hari, juga pada akhir malam. 

 

   
 

   

   

   

   

   

  Hari 2 

  Hari 1 

Malam 2   

Malam 1   

 

Dengan memperhatikan sketsa gambar ini, pada hari ke – 8 katak sudah berhasil meloncat keluar 

dan tidak turun lagi ke dalam galian tersebut. 

 

Contoh  bagian (g. Dengan menggunakan pola):  

Tentukan tiga bilangan pada barisan bilangan berikut: 

3, 7, 15, 31, 63, 127, ... 

Penyelesaian : (Dengan menggunakan pola) 
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Degan menemukan pola bilangan yang terbentuk, akan membantu menentukan barisan 

berikutnya. 

Pola yang terbentuk : 

2 (3)      + 1 = 7               2 (31)    +  1  =   63  2 (255)  +  1 = 511 

2 (7)      + 1 = 15 2 (63)    +  1  =  127  2 (511)  +  1 = 1023 

2 ( 15)   + 1 = 31 2 (127)  +  1 =   255 

 

Jadi Jawabannya adalah: 255, 511,dan  1023 

Contoh (b. Bergerak dari belakang) 

Kahar dan Ahmad berencana untuk makan di warung Pak Natsir dan pergi latihan sepak bola 

bersama. Latihan sepak bola dimulai pukul 10.00. Kahar memerlukan waktu ¾ jam untuk 

menjemput Ahmad dan pergi ke warung Pak Natsir dekat lokasi latihan sepak bola. Untuk makan 

dan berjalan ke lokasi latihan diperlukan waktu 1 ¼ jam. Mereka ingin tiba di lokasi latihan 15 menit 

sebelum di mulai. Pukul berapa Kahar seharusnya meninggalkan rumahnya? 

 

Penyelesaian (Bergerak dari belakang) 

Dimulai pukul 10.00. Tiba di lokasi 10.00-15 menit = 9.45 

Makan dan berjalan 9.45 – 1.15 = 8.30 

Menjemput ahmad dan ke warung 8.30-45 menit = 7.45 

Jadi Kahar meninggalkan rumah pukul 7.45 

Jenis Masalah Matematika 

Menurut George Polya (1962:119) ada dua jenis masalah dalam matematika adalah sebagai berikut: 

a. Masalah untuk menemukan (problem to find) 

Dalam hal ini dapat teoritis atau praktis, abstrak atau konkret termasuk 

soal-soal teka-teki. Bagian utama masalah ini adalah apa yang dicari?. Bagaimana dapat data 

diketahui ?,  Bagaimana syaratnya? ketiga bagian 

utama ini merupakan landasan untuk dapat menyelesaikan masalah. 

b. Masalah membuktikan 

Jenis masalah ini pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran suatu pernyataan. Bagian 

utama dari jenis masalah hipotesis dan konklusi dari suatu teorema. 
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Metode Polya 

George Polya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunjukkan kepada guru bagaimana cara 

memberikan bantuan dan petunjuk khusus, sehingga siswa terbimbing untuk mengetahui tentang 

pemecahan masalah matematika. Saran-saran yang diberikan berupa seperangkat pertanyaan atau 

langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. 

George Polya menyarankan empat langkah rencana yang terurut untuk menyelesaikan masalah.  

Empat langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Memahami masalah 

2. Menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah 

3. Pelaksanaan rencana untuk menyelesaikan masalah 

4. Memeriksa masalah 

Keempat langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Memahami masalah 

Dalam langkah ini yang harus dilakukan adalah membaca soal dengan seksama sehingga 

benar-benar dimengerti arti dari semua kata dalam soal. Buat tanda khusus untuk beberapa 

istilah yang digunakan kalimat dalam soal. Tentukan apa yang diketahui dan apa yang tidak 

diketahui. 

2. Menyusun rencana 

Langkah kedua ini merupakan kunci dari empat langkah ini. Dalam menyusun rencana 

penyelesaian banyak strategi dan teknik yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. 

Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk merancang penyelesaian masalah adalah 

sebagai berikut: 

a. Adakah gambar, diagram, chart atau tanda bantu lainnya yang dapat membantu 

menyusun data dalam soal ? 

b. Apakah terdapat hubungan dari keterangan – keterangan yang dapat digunakan sebagai 

petunjuk dalam menyelesaikan masalah ? 

c. Adakah rumus yang dapat digunakan ? 

d. Apakah masalah ini pernah diselesaikan sebelumnya tapi dengan kalimat yang berbeda ? 

e. Apakah masalah perhitungan ini dibutuhkan untuk menyusun proses perhitungan ? 

f. Dapatkah kamu menyempurnakan masalah yang sama dengan lebih sederhana dan 

mempelajari sesuatu dari penyelesaiannya yang mungkin digunakan dalam masalah ini ? 

g. Jika pertanyaannya merupakan tipe pertanyaan umum, dapatkah kamu mencoba soal 

yang lebih spesipik ? 
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h. Apakah terdapat hubungan masalah yang dapat kamu selesaikan sehingga dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah ini ? 

i. Sudahkah kamu menggunakan proses “trial and learn from your error”? 

3. Pelaksanaan rencana 

Jika dalam langkah kedua telah berhasil dirinci dengan lengkap, maka dalam pelaksanaan 

rencana penyusunan soalnya menjadi bentuk yang sederhana dan melakukan prhitungan yang 

diperlukan. Perancangan yang mantap membuat pelaksanaan rencana lebih baik. 

4. Memeriksa kembali 

Langkah keempat ini penting, walaupun sering dilupakan dalam menyelesaikan masalah. 

Beberapa pertanyaan yang muncul dalam langkah ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah jawabannya sudah tepat? 

b. Adakah cara untuk memeriksa jawaban ? 

c. Periksa jawaban sekali lagi, apakah ditemukan cara lain yang mungkin dapat digunakan 

dalam penyelesaian masalah? 

d. Apakah kamu menemukan cara dalam bentuk umum untuk masalah ini yang dapat 

digunakan dalam menyelesaikan masalah lain dengan tipe yang sama? 

e. Apakah kamu melihat bahwa masalah ini berhubungan dengan masalah lain yang pernah 

diselesaikan sebelumnya ? 

Memeriksa kembali dari penyelesaian masalah yang ditemukan dapat menjadi dasar yang penting 

untuk penyelesaian masalah yang akan datang. 

Contoh soal cerita yang penyelesaiannya menggunakan langkah Polya: 

Jumlah dua bilangan cacah adalah 75 dan selisih kedua bilangan itu adalah 25. Tentukan kedua 

bilangan tersebut ? 

 

Jawab: 

A. Memahami masalah 

1. Diketahui : dua bilangan cacah berjumlah 75 dan selisih kedua bilangan 25. 

2. Ditanya : Tentukan bilangan tersebut 

 

B. Menyusun Rencana 

1. Misal bilangan pertama adalah x dan bilangan kedua adalah y 

2. kalimat matematikanya adalah 

               x + y = 75 

               x – y = 25 
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C. Pelaksanaan rencana 

Dengan metode eliminasi 

x + y = 75 

x – y = 25  

2x = 100 

x = 50 

substitusi x = 50 ke persamaan  x + y = 75, diperoleh   50 + y = 75   

atau   y = 75 – 50,   Jadi    y = 25 

Jadi, bilangan pertama adalah 50 dan 

Bilangan kedua adalah 25 

D. Memeriksa kembali 

Dari hasil pada langkah C didapat x = 50 dan y = 25, maka akan 

diperiksa apakah memenuhi kalimat matematikanya. 

x + y = 75 

50 + 25 = 75 dan 

x – y = 25 

50 – 25 = 25 ( benar) 

Contoh yang lain: 

Keliling sebuah persegi panjang adalah 80 cm. Sedangkan panjangnya 10 cm lebih dari lebarnya. 

Tentukan panjang dan lebar persegi panjang tersebut 

Jawab : 

A. Memahami masalah 

1. Diketahui : Keliling persegi panjang 80 cm, panjang 10 cm lebih dari lebarnya. 

2. Ditanya : Tentukan panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut 

B. Menyusun Rencana 

1. Misal Panjang persegi panjang adalah p, maka p = l – 10 Lebar persegi panjang adalah l 

2. Kalimat matematikanya adalah 

Keliling = 2 (panjang + lebar) 

80 = 2 (p + l) 

80 = 2 {(l-10) + l} 

C. Pelaksanaan rencana 

Keliling = 2 (panjang + lebar) 

80 = 2 (p + l) 

80 = 2 ( p + l) 
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p + l = 40………..(i) 

p = l + 10 

p – l = 10………..(ii) 

Dari persamaan (i) dan (ii) didapat 

p + l = 40 

p – l = 10   + 

2p = 50 

p = 25 

Substitusi nilai p pada persamaan p + l = 40 

25 + l = 40 , maka l = 40 – 25,  sehingga diperoleh l = 15    

Jadi, panjang = 25 cm dan lebar = 15 cm 

D. Memeriksa kembali 

Dari hasil pada langkah C didapat p = 25 dan l = 15, maka akan diperiksa apakah memenuhi kalimat 

matematikanya. 

Keliling = 2 ( p + l) 

80 = 2 (25 + 15) (benar) 
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