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Abstrak— Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan 

pembelajaran matematika. Bahkan kemampuan pemecahan masalah dianggap sebgai 

pusat pembelajaran matematika. Memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik 

akan membantu siswa tidak hanya dalam pembelajaran matematika tetapi juga dalam 

menghadapi permasalahan sehari-hari. Siswa dengan kemampuan pemecahan masalah 

yang baik akan terbiasa mengjadapi masalah secara kritis dan logis. Hasil Ujian 

Nasional siswa SMP tahun 2014/2015 menunjukkan bahwa rata-rata persentase 

penguasaan siswa terhadap soal-soal pemecahan masalah masih rendah. Dalam artikel 

ini, dikaji mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa SMP.  

Kata kunci: Kemampuan pemecahan masalah matematis, Siswa SMP 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Tujuan pembelajaran matematika menurut NCTM adalah untuk mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah, kemampuan komunikasi, kemampuan koneksi, kemampuan penalaran, dan 

kemampuan representasi [1]. Berdasarkan Permendiknas No 22 tahun 2006 tujuan mata pelajaran 

matematika untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah agar siswa mampu: (1) 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) Menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh; (4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperkelas keadaan atau masalah. Hal ini berarti kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu 

tujuan pembelajaran matematika tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. 

Kemampuan pemecahan masalah menjadi tujuan utama di antara beberapa tujuan belajar matematika 

[2]. Pemecahan masalah matematika merupakan pusat pembelajaran matematika [3]. Pemecahan masalah 

merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan matematika [4]. Selain itu orang yang mampu 

memecahkan masalah akan mampu berpacu dengan kebutuhan hidupnya, menjadi pekerja yang lebih 

produktif, dan memahami isu-isu kompleks yang berkaitan dengan masyarakat global [5]. Pemecahan 

masalah akan menjadi hal yang akan sangat menentukan juga keberhasilan pendidikan matematika, 

sehinngga pengintegrasiann peecahan masalah selama proses pembelajaran berlangsung hendaknya 

menjadi suatu keharusan [6]. Kemampuan pemecahan masalah membantu siswa untuk merefleksikan 

pemikirannya sehingga mereka dapat menerapkan dan mengadopsi stratei mereka dalam menyelesaikan 

masalah lain dengan konteks yang berbeda. Memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika yang 

baik akan membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan dikehidupan sehari-hari.  

Data hasil PISA tahun 2012 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 negara yang 

berpartisipasi [7]. Data hasil Ujian Nasional SMP Tahun 2014/2015 menunjukkan bahwa persentase 

penguasaan soal-soal pemecahan masalah siswa masihlah rendah. Rata-rata persentase penguasaan materi 

untuk soal-soal pemecahan masalah adalah 55,2 [8]. Berikut disajikan persentase penguasaan materi ujian 

nasional SMP Tahun 2014/2015 untuk soal-soal pemecahan masalah.  
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TABEL 1. PERSENASE PENGUASAAN MATERI SOAL PEMECAHAN MASALAH UN SMP TAHUN 2014/2015 

Kemampuan Yang Diuji Persentase 

Penguasaan Materi 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret. 50,31 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan 

berpangkat atau bentuk akar. 

61,17 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan oeprasi tambah, kurang, 

kali, atau bagi pada bilangan. 

62,60 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan 64,24 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi 

dalam aritmatika sosial sederhana. 

65,88 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. 56,85 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. 61,09 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 

atau pertidaksamaan linear satu variabel. 

52,54 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 

dua variabel. 

57,71 

Menyelesaikan masalah menggunakan teorema Pythagoras. 54,06 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan dua garis; besar 

sudut (penyiku atau pelurus). 

44,55 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan atau 

kongruensi. 

55,60 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar. 46,21 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. 59,98 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis-garis istimewa pada 

segitiga. 

55,29 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur/bagian-bagian 

lingkaran atau hubungan 2 lingkaran.  

51,30 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kerangka atau jaring-jaring 

bangun ruang. 

49,84 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun 

ruang. 

46,91 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang. 56,67 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian atau penafsiran 

data. 

57,30 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. 56,25 

 

Siswa di usia SMP dikategorikan masuk ke usia remaja. Pada masa ini siswa memiliki energi fisik yang 

berlimpah, tidak sedikit siswa SMP yang cenderung bosan dengan aktivitas yang hanya duduk atau 

melakukan aktivitas yang sama dalam periode waktu panjang [9]. Dalam pembelajaran matematika di kelas 

siswa akan mudah bosan dan mudah terpecah fokusya ketika hanya duduk dan mendengarkan guru. Secara 

intelektual siswa berada pada tahap akhir operasional konkrit memasuki tahap operasional formal [9]. Pada 

tahap ini siswa sudah melakukan pengklasifikasian masalah dan mulai melakukan analisis kombinasi.  

Berdasarkan urgensi tersebut, kemampuan pemecahan masalah matematika harus dikembangkan sejak 

dini. Upaya mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika bisa dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran. Dalam artikel ini penulis memberikan alternatif-alternatif solusi guna mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa SMP, dengan harapan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa dapat dikembangkan sedini mungkin.  

 

 

II. PEMBAHASAN 

 

A. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Pemecahan masalah adalah menemukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan [10]. Kemampuan 

pemecahan masalah merupakan kemampuan untuk memahami apa tujuan dari sebuah permasahalan dan 
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pengetahuan apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut [11]. Orang yang 

mampu memecahkan masalah akan mampu berpacu dengan kebutuhan hidupnya, menjadi pekerja yang 

lebih produktif, dan memahami isu-isu kompleks yang berkaitan dengan masyarakat global [5]. Pemecahan 

masalah dipandang sebagai suatu proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat 

diterapkan dalam upaya mengatasi situasi yang baru [12].  

Terdapat empat langkah umum dalam menyelesaikan masalah matematika, yaitu: (1) Memahami 

masalah; (2) Membuat rencana pemecahan masalah; (3) Melaksanakan rencana pemecahan masalah; (4) 

Memeriksa ulang jawaban [13]. Sedangkan indikator kemampuan pemecahan masalah adalah: (1) 

Menunjukkan pemahaman masalah; (2) Mengorganisir data dan memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah; (3) Menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk; (4) Memilih 

pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat; (5) Mengembangkan strategi pemecahan 

masalah; (6) Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah [14].  

 

Terdapat empat aspek kemampuan memecahkan masalah [13], yaitu: 

1. Memahami masalah 

Aspek memahami masalah melibatkan pendalaman situasi masalah, melakukan pemilahan fakta-fakta, 

menentukan hubungan diantara fakta-fakta dan membuat formulasi pertanyaan masalah. 

2. Membuat rencana pemecahan masalah 

Rencana pemecahan masalah dibangun dengan mempertimbangkan struktur masalah dan pertanyaan 

yang harus dijawab. 

3. Melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan hati-hati.  

4. Melihat kembali 

Solusi harus tetap cocok terhadap akar masalah meskipun kelihatan tidak beralasan. 

Menurut Kesumawati [15] indikator kemampuan pemecahan masalah matematis adalah sebagai 

berikut: 

1. Menunjukkan pemahaman masalah, meliputi kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, 

ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. 

2. Mampu membuat atau menyusun model matematika, meliputi kemampuan merumuskan masalah 

situasi sehari-hari dalam matematika. 

3. Memilih dan mengembangkan strategi pemecahan masalah, meliputi kemampuan memunculkan 

berbagai kemungkinan atau alternatif cara penyelesaian rumus-rumus atau pengetahuan mana yang 

dapat digunakan dalam pemecahan masalah tersebut. 

4. Mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh, meliputi kemampuan 

mengidentifikasi kesalahan-kesalahan perhitungan, kesalahan penggunaan rumus, memeriksa 

kecocokan antara yang telah ditemukan dengan apa yang ditanyakan, dan dapat menjelaskan kebenaran 

jawaban tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah meliputi intelektual siswa, 

kemampuan membaca, kemampuan dan pengalaman guru, pendidikan yang dimiliki guru, lingkungan 

kelas, siswa menjadi kreatif, pembinaan dari orang tua dan waktu tambahan untuk belajar [16]. Beberapa 

kendala umum untuk memecahkan masalah adalah fiksasi, kurangnya motivasi atau ketekunan, dan 

pengendalian emosi yang tidak memadai [10].  

 

B. Karakteristik Siswa SMP 

Siswa di usia SMP dapat dikategorikan masuk ke masa remaja, yaitu peralihan dari masa anak-anak 

menuju masa dewasa. Secara fisik, siswa SMP memiliki energi fisik yang cukup berlimpah, tidak sedikit 

siswa SMP yang cenderung bosan dengan aktivitas yang hanya duduk atau melakukan aktivitas yang sama 

dalam periode waktu panjang [9]. Karena itulah energi yang cukup berlimpah ini harus dapat dimanfaatkan 

secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran. 

Secara psikologis, siswa SMP berada dalam tahap perkembangan sangat pesat dari segala aspek 

perkembangan baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik [17]. 

1. Perkembangan aspek kognitif 
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Piaget membagi perkembangan intelektual anak-anak dan remaja menjadi empat tahap, yaitu: sensori-

motori, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Siswa SMP berada pada tahap 

akhir operasional konkrit memasuki tahap operasional formal [9]. Ciri pokok pada tahap operasional 

konkrit yaitu: (1) anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis; (2) anak tidak 

perlu coba-coba dan membuat kesalahan karena anak sudah berfikir dengan “kemungkinan”; (3) anak 

telah melakukan pengklasifikasian dan pengaturan masalah. Sedangkan pada tahap operasional formal, 

kondisi berfikir anak yaitu: (1) bekerja secara efektif dan inovatif; (2) menganalisis secara kombinasi; 

(3) berfikir secara isi; (4) menarik generalisasi secara mendasar pada satu macam isi. 

2. Perkembangan aspek psikomotorik. 

Aspek psikomotorik merupakan salah satu aspek yang penting untuk diketahui oleh guru. 

Perkembangan aspek psikomotorik siswa SMP sudah pada tahap otonomi tinggi dalam artian di dalam 

fase ini siswa tidak memerlukan lagi kehadiran instruktur untuk melakukan gerakan-gerakan [17]. 

 

 

3. Perkembangan aspek afektif 

Ranah afektif mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap siswa. Pada masa ini anak 

banyak berminat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat sehingga disebut sebagai periode 

social [17]. Secara psikologis, siswa memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing baik perbedaan 

minat, bakat maupun potensi yang dimiliki sesuai dengan tahapan perkembangan. 

 

C. Pengembangan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan 

salah satu kemampuan penting yang harus dikuasai dalam pembelajaran matematika. Kemampuan 

pemecahan masalah menjadi tujuan utama di antara beberapa tujuan belajar matematika [2]. Orang yang 

mampu memecahkan masalah akan mampu berpacu dengan kebutuhan hidupnya, menjadi pekerja yang 

lebih produktif, dan memahami isu-isu kompleks yang berkaitan dengan masyarakat global [5]. 

Nyatanya, banyak siswa masih yang kesulitan dalam memecahkan masalah. Meskipun memahami 

pengetahuan dasar pada materi tertentu, siswa belum tentu mampu untuk memecahkan masalah yang 

terkait materi tersebut. Siswa perlu difasilitasi untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

matematikanya. Guru memiliki peran untuk menyediakan fasilitas bagi siswa untuk mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalahnya.  

Dalam pembelajaran guru harus mengenalkan berbagai strategi dalam memecahkan masalah 

matematika. Kemudian siswa diberi pula kesempatan mengenal, memilih, dan menerapkan sendiri 

berbagai strategi untuk memecahkan masalah matematika [18]. Beberapa strategi yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah [19], yaitu:  

1. Membuat gambar 

Strategi ini membantu siswa untuk mengungkapkan pemahamannya terkait hubungan dari berbagai 

informasi yang ada pada suatu masalah.  

2. Menebak dan memeriksa 

Beberapa masalah dapat lebih dipahami dan bahkan dipecahkan dengan prosedur trial-and-error.  

3. Membuat tabel 

Masalah terkadang dapat dipecahkan dengan mencantumkan beberapa atau semua kemungkinan. 

Membuat tabel adalah salah satu cara yang efektif untuk mengorganisasi daftar kemungkinan yang ada. 

4. Menggunakan model 

Model merupakan salah satu alat bantu yang penting untuk memvisualisasikan suatu masalah dan 

menentukan sebuah solusi. 

5. Bekerja mundur 

Penggunaan kelima strategi tersebut tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa 

serta tingkat kerumitan soal. Strategi menebak dan memeriksa sangat tepat jika diterapkan pada siswa 

sekolah dasar karena menempatkan banyak masalah dalam jangkauan mereka [19]. Maka strategi menebak 

dan memeriksa kurang cocok diterapkan bagi siswa SMP terutama bagi kelas VIII dan IX dimana siswa 

telah memiliki banyak pengetahuan dasar tentang matematika yang dapat digunakan dalam menyelesaikan 
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masalah. Selain itu, untuk beberapa soal pemecahan masalah yang kompleks, siswa mungkin 

membutuhkan lebih dari satu strategi. Maka tugas guru adalah memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mencoba hingga akhirnya menemukan strategi yang cocok untuk diterapkan pada tipe soal tertentu. 

Misalnya strategi membuat gambar akan sesuai diterapkan pada soal-soal pemecahan masalah materi 

geometri, sedangkan menggunakan model cocok diterapkan pada soal pemecahan masalah materi aljabar. 

Guru harus dapat memilih metode yang dapat memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalahnya. Metode yang digunakan guru untuk memfasilitasi siswa mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah juga harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Siswa SMP 

memiliki energi fisik yang melimpah sehingga siswa akan mudah bosan apabila hanya duduk dan 

melakukan aktivitas yang sama. Maka guru harus dapat memilih metode pembelajaran yang mengaktifkan 

siswa (students centered) dan metode pembelajaran yang beragam. Metode-metode yang dapat digunakan 

antara lain:  

1. Open ended 

Menurut Shimada [18], open ended merupakan suatu metode yang menyajikan suatu permasalahan 

yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu, sehingga memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan/pengalaman menemukan, mengenali, dan memecahka 

masalah dengan beberapa teknik. Hasil penelitian Ahmad Afandi menunjukkan bahwa pendekatan 

open ended efektif ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP [20]. 

 

 

 

2. Problem based learning 

Problem based learning merupakan metode pembelajaran dimana siswa belajar dengan difasilitasi 

pemecahan masalah [21]. Terdapat lima fase dalam problem based learning yaitu: (1) Menyajikan 

masalah; (2) Merencanakan investigasi; (3) Melakukan investigasi; (4) Mendemontrasikan 

/Mempresentasikan; (5) Refleksi dan tanya jawab [arennds].
 
Hasil penelitian Nurma Angkosan 

menunjukkan bahwa model problem based learning efektif ditinjau dari kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa [22]. 

3. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) 

Pada pembelajaran PMRI, sifat-sifat, definisi, teorema diharapkan ditemukan kembali oleh siswa 

melalui kegiatan pembelajaran pemecahan masalah [23]. PMRI adalah pendekatan pemebelajaran yang 

diadopsi dari Realistic Mathematics Education (RME), sehingga memiliki ciri-ciri yang hampir sama 

dengan ciri-ciri yang dimiliki RME [23], yaitu: (1) Penggunaan masalah konstektual; (2) Penggunaan 

model; (3) Pemanfaatan hasil konstruksi siswa; (4) Interaktif; (5) Keterkaitan.  

Selain metode-metode diatas, terdapat banyak metode-metode lain yang dapat dikembangkan oleh guru 

untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Guru juga dapat menggunakan permainan atau 

game di sela-sela kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan fokus siswa dan agar siswa tidak merasa 

jenuh. Selain itu guru juga perlu untuk mengembangkan lembar kerja siswa dan media pembelajaran yang 

sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan dan materi yang diiajarkan. 

Guru juga harus dapat memilih masalah yang disajikan dalam pembelajaran. Masalah yang digunakan 

haruslah bukan sebarang masalah tetapi masalah yang efektif. Masalah yang efektif memiliki beberapa 

karakteristik umum [24], yaitu:  

1. Autentik 

Autentik, artinya masalah berkaitan dengan situasi dunia nyata [24]. Masalah dunia nyata menjadikan 

matematika dekat dengan siswa. Siswa akan jauh lebih termotivasi untuk memecahkan masalah yang 

dapat berhubungan dengan kehidupan pribadi mereka daripada masalah buku yang tidak memiliki 

makna pribadi bagi mereka [10]. Dengan memiliki motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan masalah 

maka siswa akan banyak berlatih menyelesaikan soal pemecahan masalah sehingga membuat siswa 

memiliki banyak pengalaman terkait strategi penyelesaian masalah. Memiliki banyak pengalaman 

dalam menyelesaikan masalah akan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa.  

2. Tidak terstruktur 

Artinya masalah yang disajikan rumit dengan beberapa pilihan solusi yang tersedia [24]. Soal-soal yang 

rumit akan membantu siswa untuk berpikir kritis dalam menentukan strategi penyelesaian masalah. 
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Soal yang rumit juga akan memberikan tantangan tersendiri bagi siswa untuk mencoba menyelesaikan 

soal tersebut menggunakan pengetahuan yang dimilikinya sehingga siswa tidak merasa jenuh dengan 

suatu jenis soal. Sedangkan soal-soal yang memiliki beberapa pilihan solusi memberikan siswa 

kesempatan untuk lebih mengeksplorasi sebuah soal. Ketika merencanakan strategi penyelesaian 

masalah siswa akan melihat secara lebih mendetail dan mendalam untuk kemudian menentukan strategi 

mana yang dianggap lebih efektif untuk menyelesaikan masalah tersbut. 

3. Relevan 

Artinya masalah yang disajikan bermakna dan penting bagi kehidupan siswa dan masyarakat [24]. 

Memberikan soal yang relevan akan membuat siswa lebih termotivasi untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dierikan karena mereka merasa bahwa masalah tersebut penting bagi kehidupannya.  

4. Ketat secara akademis 

Artinya masalahnya memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, dan untuk 

mempraktikkan penelitian, penulisan, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan kemampuan 

berkomunikasi [24]. Masalah yang ketat secara akademis akan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mempraktikkan kemampuan pemecahan masalahnya sehingga siswa memiliki lebih banyak 

pengalaman dalam menyelesaikan masalah. 

5. Interdisipliner dalam kenyataan 

Masalah mengacu pada pengetahuan dan pengalaman dari berbagai disiplin ilmu dan perspektif [24]. 

Masalah yang terkait dengan disiplin ilmu lain akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih 

memahami hubungan antara matematika dengan ilmu lain. Masalah seperti ini juga akan memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan matematika dalam disiplin ilmu lain. 

Selain hal-hal diatas, guru juga dapat membantu mengembangkan kemampuan pemecahan siswa 

dengan membimbing siswa menyelesaikan masalah mengikuti langkah-langkah penyelesaian masalah 

menurut Polya. Langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Polya meliputi: (1) Memahami masalah; 

(2) Membuat rencana pemecahan masalah; (3) Melaksanakan rencana pemecahan masalah; (4) Memeriksa 

ulang jawaban [13]. Berikut contoh soal pemecahan masalah yang dapat diberikan kepada siswa beserta 

langkah-langkahnya. 

 

Contoh : 

Andi dan Bagas berencana untuk pergi ke perpustakaan dan pergi latihan bulutangkis bersama. Latihan 

bulutangkis dimulai pukul 09.30. Bagas memerlukan waktu ¾ jam untuk menjemput Andi dan pergi ke 

Perpustakaan. Mereka berencana menghabiskan waktu 1 jam di perpustakaan dan untuk berjalan ke lokasi 

latihan bulutangkis diperlukan waktu 14 menit. Mereka ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum di 

mulai. Pukul berapa Bagas seharusnya meninggalkan rumahnya? 

Jawab : 

1. Memahami masalah 

Dari masalah diketahui bahwa : 

a. Latihan bulutangkis dimulai pukul 09.30 

b. Menjemput Andi ¾ jam 

c. Di perpustakaan 1 jam 

d. Perjalanan ke tempat latihan 15 menit 

e. Ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai 

f. Ditanyakan pukul berapa Bagas seharusnya meninggalkan rumahnya 

2. Membuat rencana pemecahan masalah 

Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan bekerja mundur yaitu dimulai dari pukul 09.30 kemudian 

dikuranggi 15 menit, dukurangi 15 menit, dikurangi 15 menit, dikurangi 1 jam, dikurangi ¾ jam. 

3. Melaksanakan rencana pemecahan masalah 

Dengan memperhatikan rencana pemecahan masalah yang telah dibuat maka dapat dihitung sebagai 

berikut. 

Dimulai dari pukul 09.30. Tiba 15 menit sebelum latihan dimulai berarti tiba dilokasi 09.30 – 15 menut 

= 9.15 

Perjalanan dari perpustakaan ke lokasi 09.15 – 15 menit = 09.00 

Di perpustakaan 09.00 – 1 jam = 08.00 
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Menjemput Andi dan perjalanan ke perpustakaan 08.00 – 45 menit = 07.15 

Jadi Bagas meninggalkan rumah pukul 07.15. 

4. Memeriksa ulang jawaban 

Setelah mendapatkan hasilnya kemudian dicek kebenarannya. Berangkat dari rumah pukul 07.15 

kemudian ditambah ¾ jam = 07.15 + 45 menit = 08.00. Selanjutnya ditambah 1 jam = 08.00 + 1 jam = 

09.00, selanjutnya ditambah 15 menit = 09.00 + 15 menit = 09.15. Benar bahwa Andi dan Bagas tiba 

15 menit sebelum pukul 09.30. 

 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP. Upaya yang dapat dilakukan guru untuk 

memfasilitasi siswa mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya antara lain: (1) Mengajarkan 

strategi pemecahan masalah dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasinya; (2) 

Menggunakan metode-metode yang dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa dan 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa SMP; (3) Mengembangkan lembar kegiatan siswa (LKS) 

dan media pembelajaran yang sesuai dengan metode pembelajaran yang diguankan dan materi yang 

disampaikan; (4) Menggunakan soal-soal yang efektif yaitu soal yang autentik, tidak terstruktur, relevan, 

ketat secara akademis, dan interdisipliner dalam kenyataan. Melalui beberapa upaya yang dilakukan guru 

tersebut siswa dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematisnya.  

B. Saran 

Sebagai tindak lanjut dari kajian mengenai upaya mengembangkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa SMP dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu perlu tindak lanjut guru untuk mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Selain itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang variabel-

variabel yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa SMP dan keefektifan berbagai 

metode untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa SMP pada berbagai materi dan 

berbagai macam karakteristik siswa. 
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