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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Pemecahan masalah merupakan aktivitas yang sangat penting 

dalam pembelajaran matematika. Menurut Erman Suherman, dkk bahwa 

suatu masalah biasanya memuat situasi yang dapat mendorong seseorang 

untuk menyelesaikannya. Masalah dalam matematika adalah suatu 

persoalan yang ia sendiri mampu menyelesaikan tanpa menggunakan 

cara, dan prosedur yang rutin.
1
 

“Menurut Conney dalam Herman Hudoyono yang dikutip oleh 

Risnawati mengajar penyelesaian masalah kepada siswa, memungkinkan 

siswa itu lebih analitik dalam mengambil keputusan dalam hidupnya”.
2
 

Untuk menyelesaikan masalah seseorang harus menguasai hal-hal yang 

telah dipelajari sebelumnya dan kemudian menggunakan dalam situasi 

baru. Karena itu masalah yang disajikan kepada peserta didik harus 

sesuai dengan kemampuan dan kesiapannya serta proses penyelesaiannya 

tidak dapat dengan prosedur rutin. Cara melaksanakan kegiatan mengajar 

dalam penyelesaian masalah ini, siswa diberi pertanyaaan-pertanyaan 

dari yang mudah ke yang sulit berurutan secara hiarki. Salah satu fungsi 

                                                           
1
 Erman Suherman, Strategi Pembelajaran matematika Kontemporer, (Bandung: JICA, 

2003), h. 92 
2
 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 110 
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utama pembelajaran matematika adalah untuk mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah.  

Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ditekankan 

pada berpikir tentang cara menyelesaikan masalah dan memproses 

informasi matematika. Menurut Kennedy yang dikutip Mulyono 

Abdurrahman menyarankan empat langkah proses pemecahan masalah, 

yaitu: “memahami masalah, merancang pemecahan masalah, 

melaksanakan pemecahan masalah dan memeriksa kembali”.
3
 

Selain itu C.Jacob menjelaskan bahwa pemecahan masalah terbagi 

menjadi tiga interpretasi yaitu:
4
 

1) Pemecahan masalah sebagai tujuan 

Wirtz Braunfield menyatakan bahwa pembelajaran matematika 

adalah pembelajaran yang bertujuan untuk pemecahan masalah dan 

sebagai suatu sarana dan wahana untuk menghasilkan dan melatih 

kemampuan pemecahan masalah. Dalam hal ini pemecahan masalah 

merupakan tujuan dari pembelajaran matematika, itu sendiri. 

2) Pemecahan masalah sebagai suatu proses 

Le Blanc menyatakan bahwa dalam pemecahan masalah 

seorang individu membutuhkan susunan proses untuk menunjangnya 

dalam situasi yang dihadapinya. The National Council of supervisors 

of Mathematics mendefinisikan pemecahan yang diperoleh 

                                                           
3
 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak yang Berkesulitan Belajar, (Jakarta: 

Rineka Cipta.2009), h. 257 
4
 C. Jacob, Pemecahan Masalah Sebagai Suatu Tujuan, Proses dan Keterampilan Dasar, 

(Jakarta: Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, 2011),  h. 2-4 



13 
 

 

 

sebelumnya untuk situasi baru dan tak rutin. Dalam interpretasi ini, 

menjelaskan bahwa  pemecahan masalah itu adalah sebuah proses 

dengan metode, prosedur, strategi dalam menyelesaikan masalah. 

3) Pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar 

Pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar terbagi 

menjadi keterampilan dalam memperhatikan spesifik konten masalah, 

tipe masalah dan metode solusi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

harus belajar, dan kebutuhan memilih kesulitan berkenaan dengan 

masalah teknik yang digunakan. 

Berdasarkan defenisi pemecahan masalah yang diuraikan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah adalah usaha 

individu untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan dan 

pemahamannya untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Jadi, 

kemampuan pemecahan masalah adalah suatu kemampuan individu 

untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahamannya 

dalam rangka menemukan solusi dari suatu masalah. 

b. Komponen Kemampuan Pemecahan Masalah  

Menurut Glass dan Holyoak mengungkapkan empat komponen 

dasar dalam menyelesaikan masalah:
5
 

1) Tujuan, atau deskripsi yang merupakan suatu solusi terhadap 

masalah. 

                                                           
5
 Jacob,  Matematika Sebagai Pemecahan Masalah, (Bandung:Setia Budi, 2010), h. 6 
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2) Deskripsi objek-objek yang relevan untuk mencapai suatu solusi sebagai 

sumber yang dapat digunakan dan setiap perpaduan atau pertantangan yang 

dapat tercakup. 

3) Himpunan operasi, atau tindakan yang diambil untuk membantu mencapai 

solusi 

4) Himpunan pembatas yang tidak harus dilanggar dalam pemecahan masalah. 

Jadi, dari komponen-komponen tersebut, jelaslah bahwa dalam suatu 

penyelesaian masalah itu mencakup adanya informasi keterangan yang jelas 

untuk menyelesaikan masalah matematika, tujuan yang ingin dicapai, dan 

tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan, agar penyelesaian 

masalah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Faktor-Faktor Kemampuan Pemecahan Masalah 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah 

matematika yaitu:
6
 

1) Latar belakang pembelajaran matematika. 

2) Kemampuan siswa dalam membaca. 

3) Ketekunan atau ketelitian siswa dalam mengajarkan soal matematika. 

4) Kemampuan ruang dan faktor umur. 

d. Manfaat Kemampuan Pemecahan Masalah 

Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh siswa melalui pemecahan 

masalah yaitu:
7
 

                                                           
6
  Ibid, h. 8 

7
  Amri Sofan, dkk. Proses Pembelajaran Kreatif dan Inofatif dalam Kelas. (Jakarta. 

Prestasi Pustaka. 2010),  h. 49 
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1) Siswa akan belajar bahwa ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah 

suatu soal dan ada lebih dari satu solusi yang mungkin dari suatu soal. 

2) Siswa terlatih untuk melakukan eksplorasi, berpikir komprehensif dan 

bernalar secara logis. 

3) Mengembangkan kemampuan komunikasi, dan membentuk nilainilai 

sosial melalui kerja kelompok. 

4) Membantu murid-murid yang pencapaiannya rendah agar memahami 

konsep dan mahir dalam pembelajaran matematika. 

5) Membinbing mereka untuk memahami matematika dalam menyelesaikan   

masalah. 

e. Indikator-indikator Pemecahan Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dapat dilihat dari 

indikator berikut:
8
 

1) Memahami masalah, yaitu menentukan (mengidentifikasi) apa yang  

diketahui, apa yang ditanyakan, syarat-syarat apa yang diperlukan, apa 

syarat yang bisa dipenuhi, memeriksa apakan syarat-syarat yang diketahui, 

dan menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih 

operasional (dapat dipecahkan) 

2) Merencanakan penyelesaian, memeriksa apakah sudah pernah melihat 

sebelumnya atau melihat masalah yang sama dalam bentuk yang berbeda, 

memeriksa apakah sudah mengetahui soal lain yang terkait, mengaitkan 

teorema yang mungkin berguna, memperhatikan yang tidak diketahui dari 

                                                           
8
 Dina Agustina, Edwin Musdi, Ahmad Fauzan.2014. Penerapan Strategi Pemecahan 

Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa kelas VIII 

SMP. Jurnal pendidikan matematika. Volume 3(2):20-24 
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soal dan mencoba memikirkan soal yang sudah dikenal yang mempunyai 

unsur yang tidak diketahui yang sama.  

3) Melaksanakan penyelesaian, yaitu melaksanakan rencana penyelesaian, 

mengecek kebenaran setiap langkah dan membuktikan bahwa langkah 

benar. 

4) Memeriksa kembali, yaitu meneliti kembali hasil yang telah dicapai, 

mengecik hasilnya, mengecek argumennya, mencari hasil itu dengan cara 

lain, dan menggunakan hasil atau metode yang ditemukan untuk 

menyelesaikam masalah lain. 

f. Langkah-langkah Kemampuan Pemecahan Masalah 

Menurut polya ada 4 langkah, yaitu: 

1) Kegiatan memahami masalah. Kegiatan ini dapat diidentifikasi melalui 

beberapa pertanyaan: 

a) Data apa yang tersedia? 

b) Apa yang tidak diketahui dan apa yang ditanyakan? 

c) Bagaimana kondisi soal? Mungkinkah kondisi dinyatakan dalam 

bentuk persamaan atau hubungan lainnya?apakan kondisi yang 

ditanyakan cukup untuk mencari yang ditanyakan? Apakan kondisi itu 

tidak cukup untuk kondisi itu berlebihan atau kondisi itu saling 

bertentangan? 

2) Kegiatan merencanakan atau merancang strategi pemecahan masalah. 

Kegiatan ini dapat diidentifikasi melalui beberapa pertanyaan: 

a) Pernahkah ada soal serupa dengannya? 
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b) Pernahkah ada soal serupa atau mirip dalam bentuk lain? 

c) Teori mana yang dapat digunakan dalam masalah ini? 

d) Pernahkah ada pertanyaan yang sama atau serupa? Dapatkah 

pengalaman dan cara lama digunakan untuk masalah baru yang 

sekarang? Dapatkah metode yang cara lama digunakan untuk masalah 

baru? Apakah harus dicari unsurlain? Kembalilah pada defenisi. 

e) Andaikan masalah baru belum dapat diselesaikan, coba pikirkan soal 

serupa dan selesaikan. 

3) Kegiatan melaksanakan perhitungan. Kegiatan ini meliputu: 

a) Melaksanakan rencana strategi pemecahan masalah pada butir b) 

b) Memeriksa kebenaran tiap langkahnya. Periksalah bahwa apakah tiap 

langkah perhitungan sudah benar? Bagaimana menunjukkan atau 

memeriksa bahwa langkah yang dipilih sudah benar? 

4) Kegiatan memeriksa kembali kebenaran hasil atau solusi. Kegiatan ini 

diidentifikasi melalui pertanyaan: 

a) Bagaimana memeriksa kebenaran hasil yang diperoleh? 

b) Dapatkah diajukan sanggahannya? 

c) Dapatkah solusi itu dicari dengan cara lain? 

d) Dapatkah hasil atau cara itu digunakan untik masalah lain? 

Kenyataan pada saat sekarang, banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal. Adanya langkah-langkah dalam 

penyelesaian masalah diharapkan siswa bisa menemukan jawaban dari 

persoalan matematika yang diberikan oleh guru dalam proses 
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pembelajaran. Setiap permasalahan yang dihadapi pasti ada solusi untuk 

menyelesaikannya. 

g. Kelebihan dan Kekurangan Pemecahan Masalah 

Kelebihan dan kekurangan dalam pemecahan masalah sebagai 

berikut: 
9
 

1)  Kelebihan Pemecahan masalah 

a) Membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan 

kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. 

b) Membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara 

terampil. 

c) Meransang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif 

dan menyeluruh. 

2)  Kekurangan Pemecahan Masalah  

a) Memerlukan kemampuan dan keterampilan yang baik dalam 

menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan 

tingkat berpikir siswa. 

b) Mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan 

menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak 

Dalam penelitian ini, kemampuan pemecahan masalah yang diukur 

melalui kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam setiap 

permasalahan, aspek memahami masalah diukur melalui menuliskan unsur 

yang diketahui dan unsur yang ditanya, aspek merencanakan pemecahan diukur 

                                                           
9
 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

h. 92-93 
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melalui menuliskan teori atau metode yang dapat digunakan dalam masalah ini, 

aspek melakukan perhitungan diukur melalui melaksanakan rencana 

pemecahan sesuai dengan teori atau metode yang dipilih, aspek memeriksa 

kembali diukur melalui memeriksa kebenaran hasil yang diperoleh. 

2. Strategi Pembelajaran The Power of Two 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran The Power of Two 

Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalm 

pencapaian kompetensi suatu mata pelajaran adalah bagaimana cara seorang 

guru melaksanakan berbagai strategi pembelajaran. Menurut Sulistyono 

yang dikutip oleh Trianto strategi belajar adalah tindakan khusus yang 

dilakukan oleh seorang untuk mempermudah, mempercepat, lebih 

menikmati, lebih mudah memahami secara langsung. Lebih efektif, dan 

lebih mudah ditransfer ke dalam situasi yang baru.
10

 Dalam proses 

pembelajaran, seorang guru diharapkan dapat menyampaikan materi 

pendidikan dengan strategi yang bervariasi serta melibatkan siswa secara 

aktif hal ini dimaksudkan agar siswa mempunyai jiwa kemandirian dalam 

belajar dan mempunyai kreatifitas dalam membuat inovasi-inovasi. 

Menurut Hisyam Ziani dkk pembelajaran aktif adalah pembelajaran 

yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan 

aktif, berarti mereka yang mendominasi aktifitas pembelajaran. Dengan ini 

mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok 

                                                           
10

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 140 
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dari materi yang disampaikan.
11

 Dengan cara ini biasanya siswa akan 

merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat 

dimaksimalkan. Selain itu, juga bertujuan untuk menjaga perhatian siswa 

agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan bukti dari 

beberapa penelitian yang menyatakan bahwa perhatian siswa akan 

berkurang bersamaan dengan berlalunya waktu yaitu penelitian Pollio 

(1984) menunjukkan bahwa siswa dalam ruang kelas hanya memperhatikan 

pelajaran sekitar 40% dari waktu pembelajaran yang tersedia, sementara 

penelitian Mc Keachie menyebutkan bahwa dalam sepuluh menit pertama 

perhatian siswa dapat mencapai 70% dan berkurang sampai menjadi 20% 

pada waktu 20 menit terakhir.
12

 Salah satu startegi pembelajaran aktif yang 

dapat mengajak siswa untuk belajar secara aktif adalah strategi The Power 

of Two (kekuatan berdua). 

Strategi The Power of Two yang berarti menggabungkan kekuatan 

dua kepala, yang dalam hal ini dimaksudkan membentuk kelompok kecil, 

yaitu masing-masing siswa berpasangan sehingga dengan dilakukan 

kegiatan tersebut akan muncul suatu sinergi yakni dua kepala lebih baik dari 

satu. Strategi pembelajaran aktif The Power of Two ini merupakan jenis 

pembelajaran yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa 

yang mempunyai tujuan membiasakan belajar aktif secara individu dan juga 

membiasakan belajar aktif dalam kelompok (belajar bersama hasilnya lebih 

berkesan).  

                                                           
11

 Hisyam Zaini, Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: CTSD,2011), h. 17 

   
12

 Hartono, dkk., PAIKEM: Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan, 

(Pekanbaru:Zanafa, 2008), h. 39 
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b. Langkah-Langkah Strategi Pembelajaran The Power Of Two 

Langkah-langkah strategi pembelajaran the power of two adalah 

sebagai berikut: 

1) Ajukan pertanyaan satu atau lebih yang menuntut perenungan dan 

pemikiran 

2) Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut secara individual 

3) Siswa diminta berpasangan dan saling menukar jawaban dan 

membahasnya  

4) Mintalah pasangan tersebut membuat jawaban baru untuk setiap 

pertanyaan dan sekaligus memperbaiki jawaban individual 

5) Minta masing-masing pasangan untuk menjawab dan bandingkan 

jawaban setiap pasangan tersebut.
13

 

c. Kelebihan dan Kekurangan Strategi The Power of Two 

Kelebihan dan kekurangan dalam strategi pembelajaran The Power of 

Two sebagai berikut: 

1) Kelebihan Strategi The Power Of Two 

a) Siswa tidak terlalu bergantung kepada guru, akan tetapi dapat 

menambah kepercayaan kemampuan berfikir sendiri, menemukan 

informasi dari berbagai sumber dan belajar dari siswa lain. 

b) Mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan 

dengan kata-kata secara verbal dan membandingkan ide-ide atau 

gagasan orang lain. 

                                                           
13

 Hartono, dkk., Op. Cit., h. 103 
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c) Membantu anak agar dapat bekerja sama dengan orang lain, dan 

menyadari segala keterbatasannaya serta menerima segala 

kekurangannya. 

d) Membantu siswa agar lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya. 

e) Meningkatkan motivasi dan meningkatkan ransangan untuk berfikir. 

f) Meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. 

2) Kekurangan Strategi The Power of Two 

a) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. 

b) Agar proses pembelajaran berjalan lancar, maka dibutuhkan fasilitas 

alat dan biaya. 

c) Pada saat diskusi kelas terkadang hanya dikuasai oleh beberapa 

orang saja, sehingga guru harus pandai dalam memimpin diskusi. 

d. Hubungan Strategi Pembelajaran The Power Of Two dengan 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

Strategi the Power of Two mempunyai prinsip bahwa berpikir 

berdua jauh lebih baik daripada berpikir sendiri. Dari prinsip tersebut 

terlihat bahwa di dalam pembelajaran the Power of Two akan terjalin 

kerjasama dan komunikasi yang baik diantara siswa sehingga akan dapat 

menambah kepercayaan dan kemampuan berfikir siswa.  

Menurut Hamzah B. Uno salah satu ciri dari pembelajaran aktif 

sebagaimana dikemukakan dalam panduan pembelajaran model ALIS 

(Active Learning In School, 2009) yaitu: pembelajaran mendorong anak 

untuk berpikir lebih tinggi. Sedangkan menurut Perkins, pembelajaran 
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kolaboratif adalah pembelajaran yang dilaksanakan peserta didik secara 

bersama-sama, kemudian memecahkan suatu masalah secara bersama-

sama pula dan bukan belajar secara individu, pembelajaran ini 

menunjukkan akan adanya distribusi kecerdasan antara peserta didik satu 

kepada peserta didik yang lainnya ataupun sebaliknya selama proses 

pembelajaran kolaboratif berlangsung.
14

 

Strategi the Power of Two yang merupakan pembelajaran aktif 

sekaligus kolaboratif akan memberi pengaruh yang baik terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa karena seperti yang 

ungkapkan oleh polya bahwa “kemampaun dalam pemecahan suatu 

masalah matematika bergantung dengan tahap pemikiran seorang 

pelajar”
15

. 

 Dengan penggunaan strategi the Power of Two yaitu dengan 

menempatkan siswa dalam kelompok kecil dan memberinya tugas dimana 

mereka saling kerjasama satu dengan yang lainnya dan berusahan berpikir 

untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru sehingga terbentuk 

kerjasama dan komunikasi yang baik yang akan menimbulkan sinergi 

yakni dua kepala lebih baik dari satu.  

Jadi, jelas bahwa Strategi the Power of Two mempunyai pengaruh 

yang positif dalam proses pembelajaran khususnya terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa, karena melibatkan partisipasi aktif 

dari setiap siswa sehingga proses pembelajaran tidak membosankan dan 

                                                           
14

 Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jambi: Gaung Persada Press, 2011), h. 25 
15

 Noraini Idris, Pedagogi dalam Pendidikan Matematika, (Kuala Lumpur: Utusan Publications 

& Distributors SDN BHD, 2005), h. 135 
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sikap kerja sama yang baikpun dapat terjadi antar anggota kelompok, 

sehingga pengetahuan yang didapat oleh siswa baik dari dirinya sendiri, 

teman maupun gurunya dapat tertanam dengan baik dan dapat memberikan 

hasil belajar yang baik pula. 

3. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dipunyai 

oleh peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. 

Kemampuan awal ini menggambarkan kesiapan siswa dalam menerima 

pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Kemampuan awal siswa 

penting untuk diketahui guru sebelum ia memulai dengan 

pembelajarannya, karena dengan demikian dapat di ketahui apakah siswa 

telah mempunyai pengetahuan yang merupakan prasyarat untuk mengikuti 

pembelajaran sejauh mana siswa telah mengetahui materi apa yang akan 

disajikan.
16

 Seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila belajar 

itu didasari kepada apa yang telah diketahui orang itu. 

Pembelajaran matematika bersifat berkesinambungan antara materi 

yang lalu dengan materi yang baru. Oleh karena itu guru harus mengetahui 

dan menilai apakah siswa telah paham terhadap materi yang telah 

diajarkan sehingga untuk memasuki atau mengajarkan materi baru tidak 

mengalami kesulitan.
17

 Sehingga dapat dikatakan, seseorang akan lebih 

                                                           
16

 Siwi Puji Astuti, Pengaruh Kemampuan Awal Dan Minat Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Fisika, Jurnal Formatif 5(1): 68-75, 2015 ISSN: 2088-351X. 
17

 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 13 
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mudah mempelajari sesuatu bila belajar itu didasari kepada apa yang telah 

diketahui orang itu.  

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa kemampuan awal sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran matematika di dalam kelas. Oleh 

sebab itu setiap guru harus mengetahui kemampuan awal yang dimiliki 

masing-masing siswa untuk mempermudah terjadi proses pembelajaran 

yang baik. 

Ada tiga langkah yang perlu dilakukan dalam menganalisis 

kemampuan awal siswa, yaitu : 

1. Melakukan pengamatan (observasi) kepada siswa secara perorangan. 

Pengaamatan ini bias dilakukan dengan menggunakan tes kemampuan 

awal. Tes (lisan atau tulis) kemampuuan awal digunakan untuk 

mengetahui konsep-konsep, prosedur-prosedur, atau prinsip-prinsip 

yang telah dikuasai oleh pebelajar yang terkait dengan konsep, prosedur 

atau prinsip yang akan diajarkan. 

2. Tabulasi karakteristik perseorangan siswa. Hasil pengemasan yang 

dilakukan pada langkah pertama ditabulasi untuk mendapatkan 

klasifikasi dan rinciannya. Hasil tabulasi akan digunakan untuk daftar 

klasifikasi karakteristik menonjol yang perlu diperhatikan dalam 

penetapan strategi pengelolaan. 

3. Pembuatan daftar strategi karakteristik siswa. Daftar ini perlu dibuat 

sebagai dasar menentukan strategi pengelolaan pembelajaran. Satu hal 

yang perlu diingat dalam pembuatan daftar ini adalah daftar harus selalu 
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disesuaikan dengan kemajuan-kemajuan belajar yang dicapai pebelajar 

secara perorangan.
18

 

Pada penelitian ini digunakan tes tertulis untuk menentukan 

kemampuan awal siswa. Untuk itu peneliti mengambil suatu kriteria 

untuk menentukan kemampuan awal siswa. Kriteria pengelompokan 

kemampuan awalnya bisa dilihat pada Tabel II.1 berikut ini:
19

 

TABEL II.1 

KRITERIA PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN AWAL 

Kriteria Kemampuan Awal Keterangan 

     ̅      Tinggi 

  ̅         ̅      Sedang 

      ̅      Rendah 

            Diadopsi dari tesis Ramon Muhandaz 

 Keterangan : 

  = Skor pemahaman konsep matematis masing-masing siswa 

 ̅ = Rata-rata skor pemahaman konsep matematis siswa 

   = Simpangan baku skor pemahaman konsep matematis siswa 

 

B. Konsep Operasional 

Berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian ini, maka penulis akan 

menguraikan konsep operasional dari variabel tersebut dan diantaranya 

adalah: 

1. Strategi Pembelajaran the Power of Two 

Pembelajaran dengan strategi pembelajaran the Power of Two. 

merupakan variabel bebas. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan 

model pembelajaran the Power of Two ini sebagai berikut: 

                                                           
18

Noviarni, Perencanaan Pembelajaran Matematika dan Aplikasinya ,(Pekanbaru: Benteng 

Media, 2014), h. 35-36 
19

 Ramon Muhandaz, Tesis, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi 

Kelompok terhadap Kemampuan Representasi dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas 

VIII MTsN Kota Padang. 
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a. Tahap Persiapan 

1) Kegiatan yang dilakukan adalah mempersiapkan perangkat 

pembelajaran seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) , lembar kerja siswa (LKS) , dan soal evaluasi. 

2) Mempersiapkan dan menyusun instrumen pengumpulan data yaitu 

kisi-kisi tes kemampuan awal, soal tes kemampuan awal, kunci 

jawaban tes kemampuan awal, kisi-kisi tes akhir, soal tes akhir, 

kunci jawaban tes akhir. Tes kemampuan awalnya berupa tes materi 

yang akan dipelajari. 

3) Menentukan siswa yang mempunyai kemampauan awal tinggi, 

sedang, dan rendah pada kelas eksperimen dan kelas kontrol melalui 

tes kemampuan awal. 

b. Tahap Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru masuk kekelas dengan mengucapkan salam. 

b) Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa. 

c) Guru menanyakan kehadiran siswa/i. 

d) Guru memberika motivasi kepada siswa. 

e) Guru menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

f) Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran the Power of Two. 
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2) Kegiatan Inti 

a) Guru membagikan LKS kepada siswa. 

b) Guru menjelaskan materi pelajaran yang akan dipelajari siswa. 

c) Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa. 

d) Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut 

secara individu. 

e) Setelah semua siswa selesai membuat jawaban, guru mempersilahkan 

siswa untuk berpasangan dan saling berbagi mengenai jabawan individu 

yang telah dikerjakan tadi. 

f) Guru meminta pasangan tersebut membuat jawaban baru untuk setiap 

pertanyaan dan sekaligus memperbaiki jawaban individu tadi. 

g) Ketika semua pasangan telah menulis jawabannya, guru 

membandingkan jawaban dari masing-masing pasangan lain. 

h) Guru bersama siswa mengukuhkan jawaban yang benar. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan pelajaran dan memberi 

kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum 

dimengerti. 

b) Guru membagikan hadiah atau penghargaan kepada kelompok yang 

mendapat skor tertinggi. 

c) Guru memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari. 

d) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 
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2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu 

kemampuan matematis yang menuntut siswa untuk lebih biasa berpikir dan 

menyelesaikan masalah matematika. Badan Standar Nasional Pendidikan 

menyatakan bahwa indikator yang menunjukkan pemecahan masalah 

matematika, yakni  sebagai berikut:
20

 

a. Menunjukkan pemahaman masalah (1). 

b. Mengorganisasikan data dan memilih informasi yang relevan (2). 

c. Menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk (3). 

d. Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat (4). 

e. Mengembangkan strategi pemecahan masalah (5). 

f. Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu permasalahan (6). 

g. Menyelesaikan masalah yang tidak rutin (7). 

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan indikator masalah BSNP 

dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu: 

a. Indikator 1 (memahami masalah) 

b. Indikator 2, 3 dan 4 (merencanakan penyelesaian masalah) 

c. Indikator 5 dan 7 (melaksanakan penyelesaian masalah atau perhitungan) 

d. Indikator 6 (kesimpulan) 

Penilaian tes dilakukan dengan teknik penskoran, Skorsing bisa 

digunakan dalam berbagai skala seperti 1-4, 1-10, bahkan 1-100.
21

 Tes 

                                                           
20

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penelitian Kelas, (Jakarta : Depdiknas, 

2006), h. 59-60 
21

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 41 
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pemecahan masalah matematika berbentuk uraian dengan pemberian skor 

berdasarkan Tabel II.2: 

TABEL II. 2 

PEDOMAN PENSKORAN INDIKATOR PEMECAHAN MASALAH 

MATEMATIS 

Respon Siswa terhadap Soal Skor 

1. Memahami masalah 

a. Tidak ada/salah dalam mengidentifikasi unsur-unsur yang 

diketahui, ditanyakan 

b. Hanya mengidentifikasi sebagian unsur-unsur yang diketahui, 

ditanyakan 

c. Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan ditanya 

secara lengkap (memahami masalah sepenuhnya). 

 

0 

 

1 

 

2 

2. Membuat rencana (model) penyelesaian pemecahan masalah 

a. Tidak ada rencana pemecahan masalah  

b. Membuat rencana yang tidak relevan 

c. Membuat rencana yang benar, tapi belum lengkap 

d. Membuat rencana yang benar dan lengkap 

 

0 

1 

2 

3 

3. Melaksanakan rencana pemecahan masalah atau melakukan 

perhitungan 

a. Tidak ada jawaban  

b. Melaksanakan prosedur yang salah karena rencana yang tidak 

relevan 

c. Melaksanakan prosedur yang benar dan mungkin jawaban 

benar, tetapi salah perhitungan 

d. Melaksanakan prosedur yang benar dan mendapatkan hasil 

benar 

 

0 

1 

 

2 

 

3 

4. Menafsikan hasil/membuat kesimpulan 

a. Tidak ada membuat kesimpulan atau tidak ada keterangan 

(penjelasan) 

b. Ada kesimpulan atau penjelasan tetapi tidak tuntas atau salah 

c. Kesimpulan atau penjelasan dibuat secara tuntas dan benar 

 

0 

 

1 

 

2 

Sumber: Modifikasi dari langkah-langkah Fadjar Shadiq (2004) 

3. Kemampuan Awal Siswa 

Kemampuan awal siswa merupakan kemampuan prasyarat yang harus 

dimiliki siswa dengan cara melakukan tes materi yang berhubungan dengan 

materi yang akan diajarkan. Hasilnya berupa nilai 0-100 dan membagi 
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kemampuan awal siswa yang terdiri dari tiga kelompok yaitu kemampuan awal 

tinggi, sedang, dan rendah. 

C. Penelitian Relevan 

1. Penelitian oleh Abdul Hanif seorang mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2009 yang 

berjudul Penerapan model The power of two dalam pembelajaran 

matematika untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan 

masalah ( PTK pada siswa kelas VSD Muhammadiyah IKudus ). Hasil 

penelitian menyatakan bahwa model The Power of Two dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

2. Penelitian oleh Ade Putra seorang mahasiswa fakultas keguruan dan 

ilmupendidikan Universitas Wiralodra Indramayu pada tahun 2011 yang 

berjudul Pengaruh model pembelajaran The Power of Two terhadap prestasi 

belajar matematika siswa(Penelitian Eksperimen Terhadap Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 2 Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun Ajaran 

2010/2011). Hasil penelitian menyatakan bahwa model pembelajaran The 

Power of Two dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 

3. Penelitian oleh yusmawati seorang mahasiswa fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan yang berjudul pengaruh penggunaan strategi pembelajaran aktif 

tipe The Power of Two terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 kampar timur kabupaten 

kampar. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan dengan menggunakan strategi pembelajaran The Power of 
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Two terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika kelas XI IPA 

SMA Negeri 1 kampar timur yaitu sebesar 16,74 %. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, strategi pembelajaran 

The Power of Two telah diterapkan untuk meningkatkan prestasi belajar dan 

kemampuan pemecahan masalah. Perbedaan penelitian yang penulis 

lakukan adalah pada variabel terikatnya yaitu variabel moderatornya yaitu 

kemampuan awal siswa. 

D. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ha : Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis  

  siswa yang mengikuti strategi Pembelajaran The Power Of Two  

 dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.  

H0 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah  

matematis siswa yang mengikuti strategi Pembelajaran The 

Power of Two dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional.  

2. Ha : Ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa   

  yang mengikuti pembelajaran The Power of Two  dengan siswa   

  yang mengikuti pembelajaran konvensional jika ditinjau dari   

  kemampuan awal.  

H0 :Tidak ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa yang mengikuti pembelajaran The Power of Two  dengan 
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siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional jika ditinjau dari 

kemampuan awal. 

3. Ha :  Terdapat interaksi antara strategi pembelajaran The Power of Two     

 yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan   

pemecahan masalah matematis siswa. 

  H0: Tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran The Power of  

Two yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa. 

 

 


