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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian  Yang Relevan 

Penelitian yang relavan memuat uraian sistematis tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu yang 

terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian hasil penelitian 

terdahulu diperlukan untuk melihat adanya unsur-unsur yang dapat 

mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 

Hasil penelitian dari Karatas & Baki (2013) tentang the effect of 

learning environments based on problem solving on students’ 

achievements of problem solving  menyimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pemecahan 

masalah  siswa dapat mempraktikkan kegiatan  pemecahan masalah polya 

(1945)  dalam lingkungan belajar berbasis pemecahan masalah. 

Pada tahun 2013, Bicer et al melakukan penelitian yang berjudul  

integrating writing into mathematics classroom to increase students’ 

problem solving skills. Adapun penelitian menyimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa, hal pertama yang 

perlu dikembangkan yaitu mengembangkan  pemikiran penalaran 

matematika siswa. Tingkat berpikir kognitif yang tinggi sangat penting 

untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, hal ini berfungsi 

sebagai elemen kunci bagi siswa di kelas matematika pada saat ini. 

Anwar (2013) melaksanakan penelitian tentang penggunaan 

langkah pemecahan masalah polya dalam menyelesaikan soal cerita pada 

materi perbandingan di kelas VI MI Al-Ibrohmy Galis Bangkalan.  

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa siswa telah mampu 

menggunakan langkah pemecahan masalah polya dalam menyelesaikan 

soal cerita dengan baik, hal ini ditandai dengan hasil tes tulis dan 

wawancara siswa. Siswa sudah mampu memahami soal dengan 

menuliskan apa yang diketahui dan  ditanya, lalu menyusun rencana 

dengan menentukan rumus yang digunakan  untuk menyelesaikan soal dan 
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kemudian melaksanakan rencananya dengan mengerjakan soal 

menggunakan cara yang telah ditentukan serta mengecek kembali hasil 

kerjanya .  

Marlina (2013) melakukan penelitian yang mengkaji tentang 

penerapan langkah polya dalam menyelesaikan soal cerita keliling dan 

luas persegi panjang, kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan 

langkah Polya dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

menyelesaikan pemecahan masalah berbentuk soal cerita materi keliling 

dan luas persegi panjang di kelas VII A SMP Negeri 19 Palu.  

 Lestari & Sofyan (2014)  membandingkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa dalam matematika yang mendapat Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR) dengan pembelajaran  konvensional. Hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

siswa yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran matematika di 

sekolah saat ini menghendaki memulai pembelajaran dengan 

menggunakan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual 

problem). Salah satu pendekatan yang sesuai adalah Pembelajaran 

Matematika Realistik (PMR). Tujuan dari peneliti adalah untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran 

matematika yang mendapat PMR lebih baik daripada dengan pembelajaran 

konvensional pada umumnya. 

Hasil penelitian Lee (2015) tentang an appropriate prompts sistem 

based on the polya method for mathematical problem-solving 

menyimpulkan bahwa metode pemecahan masalah Polya dapat 

memberikan cara dasar yang beragam untuk pemecahan masalah bagi 

siswa, dan juga membantu siswa untuk menemukan jawaban mereka 

sendiri, sehingga mampu membantu siswa untuk belajar lebih efektif. 

Pada tahun 2015, Mawaddah & Anisah melakukan penelitian yang 

berjudul kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

generatif (generative learning) di SMP,  Adapun penelitian menyimpulkan 
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bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pemecahan masalah 

matematis untuk aspek memahami masalah berada pada kualifikasi sangat 

baik, untuk aspek membuat rencana pemecahan masalah berada pada 

kualifikasi baik, kemudian untuk aspek melaksanakan rencana pemecahan 

masalah dan menafsirkan hasil yang diperoleh pada kualifikasi cukup. 

Menurut penelitian ini pembelajaran matematika dengan model 

pembelajaran generatif  mampu membuat siswa lebih aktif dalam belajar 

dan mudah dalam mengingat materi pelajaran. 

 Netriwati melaksanakan penelitian tentang analisis kemampuan 

pemecahan masalah matematis berdasarkan teori polya ditinjau dari 

pengetahuan awal mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 

2016. penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa mahasiswa 

dalam menyelesaiakn soal pemecahan masalah matematis memiliki tingkat 

pengetahuan awal tinggi, sedang, dan rendah. Mahasiswa dengan tingkat 

pengetahuan awal tinggi memiliki kemampuan berpikir secara algoritmik, 

mampu memahami masalah dengan benar dan lancar. Untuk Mahasiswa 

dengan tingkat pengetahuan awal sedang mereka memiliki kemampuan 

berpikir secara algoritmik dan belum sempurna dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah yang diberikan. Untuk mahasiswa dengan tingkat 

pengetahuan awal rendah memiliki kemampuan berpikir secara heuristik 

dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah tersebut . 

Hasil penelitian dari Gopinath & Lertlit (2017) tentang the 

implementation of polya’s model in solving problem-questions in 

mathematics by grade 7 students menyimpulkan bahwa kinerja siswa 

dalam menyelesaikan pemecahan masalah meningkat secara drastis 

dengan menggunakan empat langkah George Polya , dan peneliti 

menyarankan pengajaran tentang model pemecahan masalah matematika 

yang mengharuskan siswa berpikir analitis dengan mencoba berbagai 

model untuk menyelesaikan pertanyaan. Sehingga  menurut peneliti 

menggunakan langkah penyelesaian polya dalam pemecahan masalah 

membuat siswa lebih mudah dalam belajar. 



9 
 

 
 

Carera et al melaksanakan penelitian pada tahun 2017 tentang 

efforts to increase ability to make solutions of mathematical stories 

through discovery learning model on elementary school students, hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

siswa dalam memecahkan masalah kata melalui model pembelajaran telah 

meningkat. Tingkatan kemampuan pemecahan masalah siswauntuk 

menyelesaikan permasalahan meningkat, dilihat dari rata-rata siklus 

pertama diperoleh 68,6 dan siklus kedua menjadi 83,5.  

Hidayat & sariningsih melakukan penelitian yang berjudul 

kemampuan pemecahan masalah matematis dan adversity quotient siswa 

smp melalui pembelajaran open ended pada tahun 2018. Penelitian 

tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa SMP pada materi keliling dan luas persegi 

panjang mencapai ketuntasan belajar. Tipe Adversity Quotient (AQ) siswa 

dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah berbeda-beda. Siswa AQ 

pada tingkat quitters dalam  memecahkan permasalahan mampu 

menuliskan dengan baik apa yang diketahui dan ditanyakan serta mampu 

menjelaskan masalah  dengan kalimatnya sendiri. Untuk siswa AQ pada 

tingkat campers dalam memecahkan permasalahan mampu melaksanakan 

tiga tahapan Polya.  Sedangkan untuk siswa AQ climbers dalam 

memecahkan permasalahan mampu melakukan keempat tahapan Polya. 

 Pada tahun 2018 Akbar et al menganalisis kemampuan pemecahan 

masalah dan disposisi matematika siswa kelas xi sma putra juang dalam 

materi peluang, adapun penelitian menyimpulkan bahwa pencapaian 

indikator dari kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi 

peluang belum tercapai sepenuhnya, hal ini diketahui dari kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan soal pemecahan masalah, 

diperoleh hasil dari penelitian yaitu dalam proses pencapaian kualifikasi 

dalam memahami masalah 48,7% (rendah), merencanakan penyelesaian 

40% (rendah), menyelesaikan masalah 7,5% (sangat rendah), melakukan 

pengecekan 0% (sangat rendah).    
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Penelitian ini akan mendeskripsikan  kemampuan pemecahan 

masalah siswa dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan teori Polya. 

Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa, peneliti 

mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita berdasarkan empat langkah Polya yaitu langkah pertama 

memahami permasalahan, langkah kedua membuat rencana, langkah 

ketiga melaksanakan rencana, dan langkah keempat meninjau kembali 

hasil pekerjaan yang telah dilakukan (Gopinath & Lertlit, 2017:50) pada 

bahasan soal cerita materi SPLTV.  
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Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Variabel Penelitian 

Tahun Peneliti 
Variabel 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

2013 Karatas & 

Baki 
√  √  

         

2013 Bicer et al √             

2013 Anwar √ √ √  √         

2013 Marlina √ √ √   √        

2014 Lestari & 

Sofyan 
√    

  √ √      

2015 Lee  √  √           

2015 Mawaddah 

& Anisah 
√    

         

2016 Netriwati √  √      √     
2017 Gopinath & 

Lertlit 
√  √  

         

2017 Carera et al √             

2018 Hidayat & 

Sariningsih 
√  √  

     √ √   

2018 Akbar et al √           √ √ 

2020 Peneliti √ √ √ √          

 

Keterangan: 

X1 : Kemampuan Pemecahan Masalah 

X2 : Soal Cerita 

X3 : Teori Polya 

X4 : Materi SPLTV 

X5 : Materi Perbandingan 

X6 : Materi Persegi Panjang 

X7 : Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 

X8 : Pembelajaran Konvensional 

X9 : Pengetahuan Awal 

X10 : Adversity Quotient 

X11 : Open Ended 

X12 : Disposisi Matematika 

X13 : Materi Peluang  
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B. Landasan Teori 

1. Matematika 

Kata “matematika” berasal dari Bahasa Yunani Kuno “mathēma” 

yang memliki arti pengkajian, pembelajaran, ilmu yang ruang lingkupnya 

menyempit. Secara khusus, “mathēmatikē tekhnē" jika dalam Bahasa latin 

ars mathematica, yang memiliki makna sebagai seni matematika. 

Matematika adalah suatu alat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan (misalnya dalam bidang pemerintahan, sains, dll). 

Berikut beberapa pengertian matematika menurut ahli : 

 Menurut Akbar et al (2018:144) matematika merupakan suatu mata 

pelajaran yang memiliki peranan penting dalam pendidikan, dan 

matematika sangat diperlukan dalam kehidupan. 

 Netriwati (2016:181) berpendapat bahwa matematika itu harus 

dikuasai dengan kuat sejak dini, karena matematika sangat diperlukan 

untuk  menciptakan dan mengembangkan teknologi di masa depan. 

Matematika merupakan suatu ilmu dasar  logika tentang bentuk, 

susunan, besaran dan konsep yang saling berhubungan dengan jumlah 

yang tidak sedikit, dan matematika terbagi menjadi tiga bidang kajian 

yaitu aljabar, analisis dan geometri (Hidayat et al, 2018:110). 

Menurut Marlina (2013:43) matematika merupakan ilmu yang 

memiliki peran sentral dalam membentuk pola pikir siswa, karena 

matematika mampu memberikan siswa kemampuan berpikir logis, 

sistematis, analitis, dan kemampuan dalam pemecahan masalah. 

Matematika selama ini dipandang sebagai suatu produk atau sesuatu  yang 

siap dipakai, pandangan tersebut menjadi salah satu alasan yang 

menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran matematika (Lestari & 

Sofyan, 2014:95). 

Matematika merupakan suatu mata pelajaran yang perlu diberikan 

kepada siswa sejak sekolah dasar untuk membekali siswa  kemampuan 

berpikir logis, analitis, kritis, kreatif dan kemampuan dalam memecahkan 

suatu permasalahan (Rudtin, 2013:17). Dan saat ini matematika 
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merupakan kebutuhan dan prioritas tinggi dalam persyaratan di setiap 

bidang, yang membutuhkan praktik pengajaran matematika untuk 

memfasilitasi siswa pembelajaran yang permanen dan pragmatis Menurut 

(Altintas, 2018 : 250). 

 

2. Kemampuan Pemecahan masalah 

Kemampuan pemecahan masalah dalam matematika merupakan 

suatu kemampuan matematika yang wajib dimiliki dan dikuasai oleh siswa 

yang mempelajari matematika, dan menurut peneliti pembelajaran 

pemecahan  masalah matematika itu sangat penting (Akbar et al, 

2018:145). 

Netriwati (2016:182) berpendapat bahwa pemecahan masalah 

merupakan suatu usaha untuk mencari penyelesaian dari suatu kesusahan 

atau permasalahan. pemecahan masalah merupakan suatu proses 

mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki pada 

situasi yang berbeda (Husna et al, 2013 :82). Kegiatan pemecahan masalah 

mampu untuk mengembangkan kemampuan berpikir, menyelesaikan suatu 

permasalahan dan meningkatkan keterampilan intelektual siswa ( Safrida 

et al, 2015 : 26). Kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki siswa 

meliputi kemampuan dalam memahami suatu permasalahan, membuat 

rancangan model matematika, melaksanakan model yang telah dirancang, 

dan menjelaskan solusi yang telah diperoleh  (Mawaddah & Anisah, 

2015:166). 

Beberapa indikator dalam kemampuan pemecahan masalah yaitu 

menyusun strategi dalam menyelesaikan permasalahan baik di luar atau 

dalam matematika, menyelesaikan model matematika serta masalah dalam 

kehidupan, menjelaskan hasil yang telah diperoleh, mengidentifikasi 

unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan , membuat model matematika 

(Hidayat & Sarningsih, 2018:111). 
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Menurut Lestari & Sofyan  (2014:96) pemecahan masalah 

merupakan suatu aktivitas yang memiliki tingkatan intelektual yang tinggi, 

dan dapat menjadikan siswa lebih kreatif. 

Bicer et al  pada tahun 2013 mengemukakan pendapat bahwa 

pemecahan masalah adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari 

sebagian besar ruang kelas dalam matematika, namun menurut peneliti 

siswa memiliki kesulitan dalam memahami, menyelesaikan dan 

menafsirkan suatu permasalahan. Pemecahan masalah diakui suatu 

keterampilan hidup yang penting serta melibatkan berbagai proses 

termasuk menganalisis, menafsirkan, menalar, memperkirakan, 

mengevaluasi dan merefleksikan (Karatas et al, 2013:249).  

 

3. Teori Polya 

Strategi polya terdiri dari : memahami yang diketahui dan tidak 

diketahui, koneksi yang diketahui dan tidak diketahui, membuat rencana, 

dan memeriksa serta menafsirkan hasilnya. Menurut peneliti dengan 

mengikuti dan menuliskan setiap langkah dari beberapa prosedur 

penyelesaian masalah seperti Polya, siswa dapat mengatasi beberapa 

kompleksitas masalah (Bicer et al, 2013:367).   

Menurut Gopinath & Lertlit (2017:49) Polya membedakan 

pemecahan masalah menjadi 4 model / fase yang berbeda. Yang pertama 

adalah memahami masalah sehingga tugas dapat dilihat dengan jelas, yang 

kedua adalah menyusun rencana, yang ketiga adalah untuk melaksanakan 

rencana dan yang keempat adalah memeriksa persamaan atau solusi yang 

sudah selesai. 

Pada tahun 2015 Lee berpendapat bahwa strategi pemecahan 

masalah polya terdiri dari 4 langkah, yang pertama memahami 

masalahnya, harus benar-benar memahami arti dari pertanyaan dan 

mengetahui jawabannya itu akan seperti apa. Pertama-tama perlu 

menyadari titik kunci dan konteks masalah, kemudian dapat menemukan 

jawabannya. Langkah kedua menyusun rencana, mengetahui dengan jelas 
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hubungan antara titik-titik masalah, memilih pendekatan yang sesuai dan 

membuat rencana untuk memecahkan masalah, yang merupakan tugas 

paling utama dalam pemecahan masalah. Langkah ketiga menjalankan 

rencana, mengikuti langkah kesatu dan kedua, kemudian menghitungnya 

dan menemukan jawaban. Langkah keempat melihat kembali, melihat 

kembali seluruh proses pemecahan masalah yang telah dilakukan, 

memeriksa perhitungan dan jawabannya, kemudian mendiskusikan makna 

dari permasalahn tersebut.  

 

4. Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV)  

Banyak permasalahan dalam kehidupan nyata yang menyatu 

dengan fakta dan lingkungan budaya kita terkait dengan sistem persamaan 

linear. Permaslahan tersebut akan menjadi bahan inspirasi menyususn 

model matematika yang ditemukan dari proses penyelesaiannya. Model 

matematika tersebut, akan dijadikan bahan abstraksi untuk membangun 

konsep sistem persamaan linear dan konsep persamaan linear tiga variabel. 

Model matematika dari permasalahan sehari-hari sering menjadi 

sebuah model sistem persamaan linear. Konsep sistem persamaan linear 

tersebut didasari oleh konsep persamaan dalam sistem bilangan real, 

sehingga sifat-sifat persamaan linear dalam sistem bilangan real banyak 

digunakan seagai pedoman dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan 

linear. 

Dua persamaan atau lebih dikatakan membentuk sistem sistem 

persamaan linear jika dan hanya jika variabel-variabelnya saling terkait 

dan variabel yang sama memiliki nilai yang sama sebagai penyelesaian 

setiap persamaan linear pada sistem tersebut. 

Himpunan penyelesaian sistem persaman linear dengan tiga 

variabel adalah suatu himpunan semua pasangan terurut (x,y,z) yang 

memenuhi setiap persamaan linear pada sistem persamaan tersebut. 

Perbedaan antara sistem persamaan linear dua variabel(SPLDV)  

dan sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV) terletak pada banyak 
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persamaan dan variabel yang digunakan. Oleh karena itu, penentuan 

himpunan penyelesaian SPLTV dilakukan dengan  metode yang sama 

dengan penentuan penyelesaian metode SPLDV yaitu metode substitusi 

dan eliminasi. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Matematika merupakan suatu mata pelajaran yang penting dalam 

dunia pendidikan. Dengan mempelajari matematika dengan baik maka 

akan membantu dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. Matematika memiliki banyak materi didalamnya, sehingga banyak 

konsep dan pembahasan yang harus dipahami dan dikuasai oleh siswa 

namun pada kenyataannya kemampuan matematika siswa di Indonesia 

masih rendah. Salah satu faktor ini disebabkan oleh rendahnya 

kemampuan pemecahan masalah siswadalam pemecahan masalah soal 

cerita. Pada penelitian ini peneliti menggunakan soal dengan materi sistem 

persamaan linear tiga variabel. Soal tersebut akan diujikan kepada siswa 

kelas X MA Abadiyah Gabus Pati. 

Langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu memvalidasi soal 

yang akan diujikan kepada siswa. Terdapat tiga buah soal pada materi 

SPLTV yang divalidasi oleh dosen matematika UMS dan Guru di MA 

Abadiyah Gabus Pati, setelah soal valid dan siap diujikan peneliti 

melakukan penelitian dikelas, yaitu memberikan soal kepada beberapa 

siswa kelas X sebagai sampel. Setelah peneliti mendapatkan hasil kerja 

siswa, peneliti menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

matematika yang sesuai dengan langkah polya yaitu memahami maksud 

dari soal itu seperti apa, menyusun rencana mengerjakan, melaksanakan 

rencana dengan cara mengerjakan soal tersebut, dan langkah yang terakhir 

memeriksa kembali langkah penyelesaian soal tersebut dan memberikan 

sebuah kesimpulan.  Selanjutnya peneliti memilih subjek untuk 

diwawancarai guna memperkuat hasil analisis dengan pertimbangkan dari 

guru matematika. Subjek dipilih berdasarkan nilai yang diperoleh, terdiri 
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dari yang mendapatkan nilai rendah, sedang, dan tinggi. Setelah semua 

langkah telah dilaksanakan maka peneliti dapat mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah siswakelas X dalam pemecahan masalah soal cerita 

materi sistem persamaan linear tiga variabel berdasarkan teori Polya di 

MA Abadiyah Gabus Pati. 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

  

Memberikan Soal Tes 

Matematika SPLTV 

Hasil Pekerjaan Soal Tes 

Matematika SPLTV Siswa 

Menganalisis Hasil Pekerjaan Siswa 

Berdasarkan Teori Polya dan 

Menyusun Kategori Nilai Siswa 

Hasil Analisis Kemampuan 

pemecahan masalah siswadalam 

Pemecahan Masalah  menyelesaiakan 

Soal cerita Materi SPLTV 

Teori Polya: 

1. Kemampuan Memahami 

Soal 

2. Kemampuan Menyusun 

Rencana 

3. Kemampuan Melaksanakan 

Rencana 

4. Kemampuan Memeriksa 

Kembali 

Memilih Beberapa Subjek 

Berdasarkan Kategori Kemampuan 
Pemecahan Maslah Baik Sekali, Baik, 

Cukup, Kurang, dan Kurang Sekali 

untuk Melakukan Wawancara 

 

Menyusun Laporan Kemampuan pemecahan masalah 

siswadalam Menyelesaikan Soal Cerita Berdasarkan 
Teori Polya Materi SPLTV pada Siswa Kelas X MA 

Abadiyah Gabus Pati 

Siswa Mengerjakan Soal Tes 

Matematika SPLTV 


