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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Matematika 

Belajar merupakan tindakan dan prilaku siswa yang kompleks. 

Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah 

penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi 

berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar (Dimyanti 

dan Mudjiono 2009: 7). 

Menurut Slameto (2010: 2), belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Sedangkan menurut Nana (2004: 28), belajar adalah suatu 

proses yang menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam 

tingkah laku atau  kecakapan. 

Berdasarkan berbagai definisi para ahli maka secara umum, belajar 

dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi akibat tindakan atau tingkah 

laku siswa secara sadar untuk memperoleh pengalaman dari pengetahuan yang 

ada di sekitar. 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut 

meliputi : tujuan, materi, metode dan evaluasi (Rusman 2011: 1). Menurut 

Isjoni (2011: 11), pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik 

untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar.  
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Istilah matematika berasal dari bahasa latin yaitu ‘mathein’ atau 

‘mathenein’ yang artinya mempelajari. Secara etimologi kata matematika 

berarti “ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui bernalar”. Dalam kamus 

besar Bahasa Indonesia, matematika diartikan sebagai ilmu tentang bilangan-

bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan 

dalam penyelesaian mengenai bilangan. Sedangkan menurut Soedjadi (2000: 

11), mendefinisikan pengertian matematika yaitu: 

a. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan 

terorganisir secara sistemik. 

b. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi. 

c. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logis, dan 

berhubungan dengan bilangan. 

d. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif, dan 

masalah tentang ruang dan bentuk. 

e. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang 

logis.  

f. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

Maka dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian di atas bahwa 

pembelajaran matematika merupakan suatu upaya pendidik untuk mencari 

suatu sistem yang dapat memfasilitasi, mendorong dan mendukung siswa 

dalam berfikir nalar untuk bilangan-bilangan operasional dan objek tujuan 

yang abstrak. 
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B.  Tujuan Pembelajaran Matematika 

Wardhani (2008: 8) mengatakan bahwa tujuan mata pelajaran 

matematika di sekolah adalah agar siswa memiliki kemampuan: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep, dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh 

d. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta 

sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

C. Strategi Pembelajaran 

Sebelum kita mendeskripsikan pengertian dari suatu strategi 

pembelajaran secara umum, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari 

kedua kata yang menyusunnya yaitu kata strategi dan kata belajar tersebut 

secara terpisah dan jelas. Slameto (dalam Riyanto, 2010: 113), mengatakan 

stategi adalah suatu rencana tentang pendayagunaan dan penggunaan potensi 
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dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengajaran. 

Maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara pendayagunaan 

potensi dan sarana dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran. 

Menurut Muhaimin (dalam Riyanto, 2010: 113) mengatakan, bahwa 

pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. Kegiatan 

pembelajaran akan melibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan cara efektif 

dan efisien pengajaran. Sedangkan menurut Hamalik (2001: 148), 

pembelajaran adalah suatu proses interaksi (hubungan timbal balik) antara guru 

dengan siswa. Dalam proses tersebut guru memberikan bimbingan dan 

menyediakan berbagai kesempatan yang dapat mendorong siswa belajar dan 

untuk memperoleh pengalaman sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

Sehingga dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa 

pembelajaran adalah suatu upaya untuk membelajarkan siswa melalui 

hubungan timbal balik antara guru dan siswa untuk memperoleh pengalaman 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Riyanto (2010: 132) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran 

adalah siasat guru dalam mengefektifkan, mengefisienkan, serta 

mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara siswa dengan komponen 

pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pengajaran. Sedangkan menurut Kemp (dalam Sanjaya, 2010: 126) 

mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif dan efisien. 
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Dari semua pengertian tentang strategi pembelajaran maka dapat 

disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah siasat guru untuk 

mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara siswa dengan komponen 

pembelajaran sehingga upaya yang dilakukan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

 

D.  Strategi Pembelajaran PQ4R 

Sebelum memaparkan tentang strategi pembelajaran PQ4R, penulis 

akan memaparkan terlebih dahulu tentang strategi elaborasi yang masih ada 

kaitannya dengan strategi PQ4R. Puspitasari (2003) mengemukakan bahwa 

strategi-strategi elaborasi adalah suatu strategi pembelajaran yang membantu 

siswa dalam proses pengembangan makna informasi baru dengan penambahan 

rincian dan penemuan hubungan-hubungan. Strategi elaborasi terdiri dari 

analogi, catatan matriks, dan PQ4R. Strategi elaborasi yang telah lama dikenal 

adalah metode PQ4R. Metode ini digunakan untuk membantu siswa mengingat 

apa yang mereka baca. 

Sedangkan strategi elaborasi menurut Trianto (2007: 146) adalah 

proses penambahan perincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih 

bermakna, oleh karena itu membuat pengkodean mudah dan lebih memberikan 

kepastian. Strategi ini membantu memindahkan informasi baru dari memori 

jangka pendek ke memori jangka panjang, melalui penciptaan gabungan 

dengan informasi baru dan apa yang telah diketahui. 

Strategi PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) 

bersumber pada prinsip belajar dan penemuan dari psikologi kognitif. Sejumlah 
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studi tentang strategi PQ4R menyimpulkan bahwa metode ini dapat membuat 

perbedaan dalam sejumlah informasi pada tes. Strategi ini dapat mengarahkan 

siswa kepada terciptanya lingkungan pembelajaran yang aktif, dan memproses 

informasi lebih dalam lagi. Sebagian besar siswa menggunakan strategi belajar 

yang pasif. Membaca pasif akan membentuk karakter saat bekerja nanti 

menjadi seorang pekerja keras tapi lemah dalam ingatannya. 

Trianto (2010: 150) mengatakan bahwa strategi PQ4R merupakan 

salah satu bagian dari strategi elaborasi. Strategi ini digunakan untuk 

membantu siswa mengingat apa yang mereka baca, dan dapat membantu 

proses belajar mengajar di kelas yang dilaksanakan dengan kegiatan membaca 

buku. 

Strategi PQ4R merupakan suatu strategi belajar yang meminta siswa 

untuk melakukan Preview, yaitu tugas membaca cepat dengan memperhatikan 

judul-judul dan topik utama, tujuan umum dan rangkuman serta rumusan isi 

bacaan. Question yang mempunyai arti mendalami topik dan judul utama 

dengan mengajukan pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan dalam 

bacaan tersebut, kemudian mencoba menjawabnya sendiri. Read adalah tugas 

membaca bahan bacaan secara cermat dengan mengajukan pengecekan pada 

langkah kedua. Reflect, yaitu melakukan refleksi sambil membaca dengan cara 

menciptakan gambaran visual dari bacaan dan menghubungkan informasi baru 

di dalam bacaan tentang apa yang telah diketahui. Sedangkan Recite 

melakukan resitasi dengan menjawab pertanyaan melalui suara keras yang 

diajukan tanpa membuka buku. Dan terkhir adalah Review yaitu, meminta 

siswa untuk mengulang kembali seluruh bacaan kemudian membaca ulang bila 
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diperlukan dan sekali lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

pada materi yang dipelajari. 

Strategi pembelajaran ini disebut juga sebagai strategi membaca. 

Menurut Trianto (2007: 146), aktivitas membaca yang terampil akan membuka 

pengetahuan yang luas, gerbang kearifan yang dalam, serta keahlian dimasa 

yang akan datang. Kegiatan dan keterampilan membaca itu tidak dapat diganti 

dengan metode-metode pengajaran lainnya. Dengan membaca kita dapat 

berkomunikasi dengan orang lain melalui tulisan. Membaca dapat dipandang 

sebagai sebuah proses interaktif, maka keberhasilan membaca akan 

dipengaruhi oleh faktor pengetahuan yang melatar belakangi dan strategi 

membaca.  

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penerapan PQ4R 

(Trianto, 2007: 147) adalah sebagai berikut:  

1)  Preview, langkah pertama ini dimaksudkan agar siswa, membaca selintas 

dengan cepat sebelum mulai membaca bahan bacaan siswa yang memuat 

tentang materi ekosistem peran dan interaksinya. 

2)  Question, langkah kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

diri sendiri untuk setiap pasal yang ada pada bahan bacaan siswa. 

Penggunaan “judul dan sub judul atau topic dan sub topic utama”. Awali 

pertanyaan dengan menggunakan kata “apa, siapa, mengapa, dan 

bagaimana”.  Kalau pada akhir bab telah ada daftar pertanyaan yang dibuat 

oleh pengarang, hendaklah baca terlebih dahulu. Pengalaman telah 

menunjukkan bahwa apabila seseorang membaca untuk menjawab sejumlah 
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pertanyaan, maka akan membuat dia membaca lebih hati-hati serta seksama 

serta akan dapat membantu mengingat apa yang dibaca dengan baik. 

3) Read, baca karangan itu secara aktif, yakni dengan cara pikiran siswa harus 

memberikan  reaksi terhadap apa yang dibacanya. Janganlah membuat 

catatan-catatan panjang. Cobalah mencari jawaban terhadap semua 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya. 

4) Reflect, Reflect bukanlah suatu langkah terpisah dengan langkah ketiga 

(read), tetapi merupakan suatu komponen esensial dari langkah ketiga 

tersebut. Selama membaca, siswa tidak hanya cukup mengingat atau 

menghafal, tetapi cobalah untuk memahami informasi yang dipresentasikan 

dengan cara (1) menghubungkan informasi itu dengan hal-hal yang telah 

anda ketahui; (2) mengaitkan subtopic-subtopic di dalam teks dengan 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip utama; (3) cobalah untuk memecahkan 

kontradiksi di dalam informasi yang disajikan; dan (4) cobalah untuk 

menggunakan materi itu untuk memecahkan masalah-masalah yang 

disimulasikan dan dianjurkan dari materi pelajaran tersebut. 

5) Recite, pada langkah kelima ini, siswa diminta untuk merenungkan 

(mengingat) kembali informasi yang telah dipelajari dengan menyatakan 

butir-butir penting dengan nyaring dan dengan menanyakan dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan. Siswa dapat melihat kembali catatan yang telah 

dibuat dari menggunakan kata-kata yang ditonjolkan dalam bacaan. Dari 

catatan-catatan yang telah dibuat pada langkah terdahulu dan berdasarkan 

ide-ide yang ada pada siswa, maka mereka diminta membuat intisari materi 

dari bacaan. 
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6) Review, pada langkah terakhir ini siswa diminta untuk membaca catatan 

singkat (intisari) yang telah dibuatnya, mengulangi kembali seluruh isi 

bacaan bila perlu dan sekali lagi jawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan. 

Menurut Arends (dalam Trianto, 2007: 152) mengatakan bahwa 

strategi-strategi belajar merujuk kepada perilaku dan proses-proses pikiran 

yang digunakan siswa yang mempengaruhi apa yang dipelajarinya, termasuk 

ingatan dan proses metakognitif. Contoh tujuan kognitif tradisional yang 

diharapkan dicapai siswa adalah pemahaman suatu wacana dalam sebuah buku. 

Weinstein dan Meyer dalam Arends (dalam Trianto, 2007: 152) mengatakan 

bahwa mengajar yang baik mencakup mengajari siswa bagaimana belajar, 

bagaimana mengingat, bagaimana berfikir, dan bagaimana mendorong diri 

sendiri. 

 

E. PISA (Program for International Student Assessment) 

Dwi (2012: 68) menjelaskan PISA (Programme For International 

Student Assessment) adalah suatu studi bertaraf internasional yang 

diselenggarakan oleh OECD (Organization For Economic Corporation And 

Development) yang mengkaji kemampuan  literasi siswa pada rentang usia 15-

16 tahun yang diikuti oleh beberapa negara peserta termasuk Indonesia.  

Hayat dan Yusuf (2011: 10) manyatakan bahwa PISA bertujuan 

meneliti secara berkala tentang kemampuan siswa sekitar usia 15 tahun dalam 

membaca (reading literacy), matematika (mathematic literacy), IPA (scientific 

literacy) dan mengukur kemampuan siswa untuk mengetahui kesiapan siswa 
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menghadapi tantangan masyarakat pengetahuan (knowledge society) dewasa 

ini. Penelitian yang dilakukan PISA berorientasi ke masa depan, yaitu menguji 

kemampuan anak muda untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuan 

mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan nyata, tidak semata-mata 

mengukur kemampuan yang dicantumkan dalam kurikulum sekolah. 

Menurut Hayat dan Yusuf (2011: 200) bagi negara-negara peserta 

PISA, studi PISA dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut: 

a. membandingkan tingkat literasi siswa suatu negara dengan negara 

lain untuk mengetahui posisi masing-masing negara dan 

memperbaiki prestasi para siswanya,  

b. menetapkan batas perbandingan atau rujuk-mutu (bencmark) 

untuk peningkatan upaya perbaikan dalam bidang pendidikan, 

misalnya dengan membandingkan nilai rata-rata yang diperoleh 

siswa masing-masing negara peserta dan mengukur daya-mampu 

(capacity) negara dalam pencapaian tingkat literasi yang tinggi 

dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan 

mutu pendidikan, dan  

c. memahami kekuatan dan kekurangan sistem pendidikan masing-

masing negara peserta. 

Literasi matematika secara umum diartikan sebagai suatu kesatuan 

dari pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dibutuhkan manusia 

untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan modern. Secara khusus, literasi 

matematika pada era sekarang tetap memuat kompetensi yang ditumbuhkan 

dalam pendidikan matematika sekolah yang lampau seperti pengoperasian 
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bilangan, bekerja dengan nominal uang, dan sebagainya. Namun demikian, 

literasi matematika menambahkan dua kompetensi lainnya lagi di dalamnya. 

Kompetensi lain yang ditambahkan ke dalam literasi matematika adalah 

bernalar dan bekerja dengan matematika (Hayat dan Yusuf, 2011: 43). 

Definisi literasi matematika menurut draft assessment framework 

PISA 2012:  

Mathematical literacy is an individual’s capacity to formulate, 

employ, and interpret mathematics in a variety of contexts. It includes 

reasoning mathematically and using mathematical concepts, procedures, facts, 

and tools to describe, explain, and predict phenomena. It assists individuals to 

recognise the role that mathematics plays in the world and to make thewell-

founded judgments and decisions needed by constructive, engaged and 

reflective citizens.  

 

Berdasarkan definisi tersebut, Literasi matematika diartikan sebagai 

kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan dan menafsirkan 

matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan 

penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, dan fakta 

untuk menggambarkan, menjelaskan atau memperkirakan fenomena/kejadian. 

Literasi matematika membantu seseorang untuk memahami peran atau 

kegunaan matematika di dalam kehidupan sehari-hari sekaligus 

menggunakannya untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat (Wardani 

dan Rumiati, 2011: 11). 

Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang konsep 

matematika sangatlah penting, tetapi lebih penting lagi adalah kemampuan 

untuk mengaktifkan literasi matematika itu untuk memecahkan permasalahan 

yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, soal-soal yang 

diberikan dalam PISA disajikan sebagian besar dalam konteks situasi dunia 
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nyata sehingga dapat dirasakan manfaat matematika itu untuk memecahkan 

permasalahan kehidupan keseharian. 

Berbeda dengan soal-soal yang biasa kita temukan dalam buku-buku 

pelajaran matematika, menurut Rustaman salah seorang dosen tetap FMIPA 

Universitas Pendidikan Indonesia (2003: 10) soal-soal PISA memiliki beberapa 

karakteristik tertentu. Pertama, soal-soal yang mengandung konsep tidak 

langsung terkait dengan konsep-konsep dalam kurikulum manapun, tetapi lebih 

diperluas. Kedua, soal-soal tipe PISA menyediakan sejumlah informasi atau 

data dalam berbagai bentuk penyajian untuk diolah siswa yang akan 

menjawabnya. Ketiga, soal-soal PISA meminta siswa mengolah (menghubung-

hubungkan) informasi dalam soal. Keempat, pernyataan yang menyertai 

pernyataan dalam soal perlu dianalisis dan diberi alasan saat menjawabnya. 

Kelima, soal-soal tersebut disajikan dalam bentuk yang bervariasi bentuk 

pilihan ganda, isian singkat atau esai. Keenam, soal PISA mencakup konteks 

aplikasi (personal-komunikasi global, kehidupan kesehatan-bumi dan 

lingkungan-teknologi) yang kaya. 

Hayat dan Yusuf (2011: 203) menjelaskan bahwa kriteria penulisan 

soal sesuai standar PISA adalah harus memuat dimensi isi, proses, dan situasi 

yang disesuaikan berdasarkan setiap literasi (literasi matematika, literasi ipa, 

dan literasi membaca).  Literasi Matematika memiliki kriteria sebagai berikut : 

1) Dimensi Isi 

Bidang dan konsep matematika terdiri atas ruang dan bentuk, 

perubahan dan hubungan, bilangan, dan probabilitas . ketidak 

pastian.  
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2) Dimensi Proses 

Keterampilan yang menggambarkan proses matematika adalah 

reproduksi (operasi matematika sederhana), koneksi 

(menggabungkan gagasan untuk memecahkan masalah secara 

langsung), dan refleksi (berpikir matematika lebih luas).  

3) Dimensi Situasi 

Situasi beragam sesuai dengan hubungan yang ada dalam 

lingkungan, situasi tersebut yaitu pribadi, pendidikan dan 

pekerjaan, masyarakat luas/umum, dan  ilmiah.  

 

Ilma (2012) menjelaskan konten dalam PISA yaitu 4 overarching 

ideas yang terdiri dari change and relationships, space and shape, quantity, 

uncertainty. Ruang dan bentuk (change and relationships) berkaitan dengan 

pokok pelajaran geometri, perubahan dan hubungan (space and shape) 

berkaitan dengan pokok pelajaran aljabar, bilangan (quantity) berkaitan dengan 

hubungan bilangan dan pola bilangan, probabilitas dan ketidakpastian 

(uncertainty) berhubungan dengan statistik dan probabilitas yang sering 

digunakan dalam masyarakat. 

Armanto dalam  seminar dan lokakarya PISA tanggal 29 September 

2012 menyatakan bahwa bentuk tes PISA dapat berupa multiple choice, short 

answer, extended response, multiple short answer, and complex multiple 

choice. Ilma (2012) menyebutkan bahwa soal-soal PISA dapat berupa 
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gabungan antara pilihan ganda dan pertanyaan yang menuntut kemampuan 

siswa untuk membangun tanggapan mereka sendiri. Soal ini dibuat berdasarkan 

situasi nyata. 

 

F. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Menurut Wardhani (2008:18) pemecahan  masalah  adalah  proses  

menerapkan  pengetahuan  yang  telah diperoleh  sebelumnya  ke  dalam  

situasi baru yang belum dikenal.  Dengan demikian  ciri  dari  pertanyaan  atau  

penugasan  berbentuk  pemecahan masalah  adalah:  (1)  ada  tantangan  dalam  

materi  tugas  atau  soal,  (2)  masalah tidak dapat diselesaikan dengan 

menggunakan prosedur rutin yang sudah diketahui penjawab.  

Ruseffendi (dalam Nuraeni, 2011: 12) mengemukakan bahwa suatu 

persoalan  itu merupakan masalah bagi siswa jika : (1) siswa memiliki 

kemampuan untuk menyelesaikannya, baik kemantapan mentalnya maupun 

ilmunya, (2) persoalan itu tidak dikenalnya sehingga belum mempunyai 

prosedur untuk menyelesaikannya, (3) sesuatu itu merupakan masalah baginya, 

jika ia ada niat untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, soal-soal yang 

merupakan masalah adalah soal-soal yang tidak rutin. Menurut Suherman 

(dalam Nuraeni, 2011: 12) masalah dalam  matematika adalah persoalan tidak 

rutin, artinya metode solusinya belum diketahui.  

Menurut Polya (dalam Suherman, 2003: 91), solusi soal pemecahan 

masalah memuat empat langkah fase penyelesaian, yaitu memahami masalah, 

merencanakan permasalahan, menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan 

melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan.  
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Darhim (2004: 18) menyatakan bahwa indikator pencapaian 

kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat dari tujuan pembelajaran khusus 

(TPK) dalam kegiatan belajar mengajar. Indikator-indikator dari topik tersebut 

merupakan dasar untuk menyusun tes matematika yang digunakan untuk 

menentukan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.  

Indikator pemecahan  masalah menurut NCTM (2000) untuk 

pendidikan menengah yaitu : 

1. Apply and adapt a variety of appropriate strategies to solve problems. 

2. Solve problems that arise in mathematics and those involving mathematics 

in other contexts. 

3. Build new mathematical knowledge through problem solving. 

4. Monitor and reflect on the process of mathematical problem solving. 

 

Menurut Polya (dalam Rohima, 2009 :11), untuk memecahkan suatu 

masalah ada empat langkah yang dapat dilakukan, yakni: 

a. Memahami Masalah 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah ini adalah: apa (data) 

yang diketahui, apa yang tidak diketahui (ditanyakan), apakah 

informasi cukup, kondisi (syarat) apa yang harus dipenuhi, 

menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih 

operasional (dapat dipecahkan). 

b. Merencanakan Pemecahannya 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah ini adalah: mencoba 

mencari atau mengingat masalah yang pernah diselesaikan yang 

memiliki kemiripan dengan masalah yang akan dipecahkan, mencari 

pola atau aturan, menyusun prosedur penyelesaian (membuat 

konjektur). 

c. Menyelesaikan Masalah sesuai Rencana 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah ini adalah menjalankan 

prosedur yang telah dibuat pada langkah sebelumnya untuk 

mendapatkan penyelesaian. 

d. Memeriksa Kembali Prosedur dan Hasil Penyelesaian 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah ini adalah menganalisis 

dan mengevaluasi apakah prosedur yang diterapkan dan hasil yang 

diperoleh benar, atau apakah prosedur dapat dibuat generalisasinya. 
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Menurut Depdiknas (dalam Rohima, 2009 : 16), aspek yang dinilai 

dari hasil tes berdasarkan kemampuan pemecahan masalah antara lain sebagai 

berikut: 

a. Kemampuan memahami masalah 

Aspek yang dinilai : 1)  pemahaman apa yang diketahui 

      2)  pemahaman apa yang ditanyakan 

b. Kemampuan merencanakan penyelesaian masalah 

Aspek yang dinilai : 1)  ketepatan strategi pemecahan masalah 

2)  relevansi konsep yang dipilih dengan 

permasalahan 

c. Kemampuan melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

Aspek yang dinilai : 1) ketepatan model matematika yang digunakan 

     2) kebenaran dalam melakukan operasi hitung 

d. Kemampuan memeriksa hasil yang diperoleh 

Aspek yang dinilai : 1) kebenaran jawaban 

Indikator pemecahan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut : 

a. Pemahaman masalah 

Aspek yang dinilai : 1) memahami apa yang diketahui dalam soal 

       2) memahami apa yang ditanyakan dalam soal 

b. Perencanaan penyelesaian 

Aspek yang dinilai : 1) ketepatan membuat strategi penyelesaian 

c. Pelaksanaan perhitungan 

Aspek yang dinilai : 1) dapat menjalankan perhitungan sesuai dengan 

strategi yang dibuat. 

         2)  melakukan operasi hitung dengan benar 

d. Pemeriksaan kembali 

Aspek yang dinilai : 1) ketelitian dalam menentukan kesimpulan 

akhir. 
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G. Materi Pembelajaran 

Pokok Bahasan : Bidang datar segiempat 

Kompetensi Dasar  :  

1. Memahami sifat-sifat bangun datar dan menggunakannya untuk 

menentukan keliling dan luas, 

2. Menaksir dan menghitung luas permukaan bangun datar yang tidak 

beraturan dengan menerapkan prinsip-prinsip geometri, 

3. Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat 

persegi panjang, persegi, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan 

layang-layang. 

Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan semua 

bangun datar tetapi hanya bangun persegi panajang dan persegi saja dan hanya 

mengambil kompetensi dasar yang ketiga saja, yakni : Menyelesaikan 

permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat persegi panjang dan 

persegi. 

1. Persegi Panjang 

a. Sifat-sifat Persegi Panjang 

Persegi panjang adalah segiempat yang memiliki dua pasang sisi 

sejajar dan sama panjang serta sisi-sisi berpootongan membentuk 

sudut 90°.  
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Untuk semua persegi panjang, berlaku: 

1) Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Pada 

persegi panjang ABCD, sisi AB dan CD sejajar dan sama 

panjang. Demikian juga sisi AC  dan BD sejajar dan sama 

panjang.  

2) Semua  sudutnya  sama  besar  dan  besar  setiap  sudutnya  

90°.  Pada  persegi panjang  ABCD, 

     A =   B =    C =    D = 90° 

3) Memiliki dua diagonal yang sama panjang.  

 

Pada persegi panjang ABCD, AD = BC  

b. Keliling dan Luas Persegi Panjang 

AB = CD = panjang = p 

AC = BD = lebar = l 

                 

            

2. Persegi  
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a. Sifat-sifat Persegi  

Persegi adalah segiempat yang memiliki empat pasang sisi sejajar 

dan sama panjang. 

 

Untuk semua persegi, berlaku: 

1) Semua sisi sama panjang. Pada persegi panjang ABCD, sisi 

AB dan CD sejajar dan sama panjang. Demikian juga sisi AC  

dan BD sejajar dan sama panjang. AB=BC=CD=AD 

2) Semua  sudutnya  sama  besar  dan  besar  setiap  sudutnya  

90°.  Pada  persegi ABCD, 

     A =   B =    C =    D = 90°..  

3) Memiliki dua diagonal yang sama panjang.  

 

Pada persegi ABCD, AD = BC 

 

b. Keliling dan Luas Persegi 

AB = BD = CD = AC = sisi 
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Contoh soal-soal PISA 

1. Seorang tukang kayu memiliki 32 meter kayu dan ingin membuat pembatas di 

sekitar garden bed. Dia sedang mempertimbangkan desain berikut untuk 

garden bed. (Modul Matematika SMP Program BERMUTU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkari “Ya” atau “Tidak” desain masing-masing  kemungkinan di atas 

untuk menunjukkan apakah garden bed dapat dibuat dengan 32 meter kayu. 

Garden bed 

desain 

Penggunaan desain ini dapat dibuat 

dengan 32 m kayu 

Desain A Ya / Tidak 

Desain B Ya / Tidak 

Desain C Ya / Tidak 

Desain D Ya / Tidak 

 

2. For a rock concert a rectangular field of size 100 m by 50 m was reserved for 

the audience. The concert was completely sold out and the field was full with 
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all the fans standing. Which one of the following is likely to be the best 

estimate of the total number of people attending the concert? (Modul 

Matematika SMP Program BERMUTU) 

A. 2000     B. 5000        C. 20 000       D. 50 000      E. 100 000 

Untuk konser musik rock, sebuah lapangan yang berbentuk persegi panjang 

berukuran  panjang 100 meter dan lebar 50 meter disiapkan untuk pengunjung. 

Tiket terjual habis bahkan banyak fans yang berdiri. Berapakah kira-kira 

banyaknya pengunjung konser tersebut? 

A. 2000     B. 5000        C. 20.000       D. 50.000      E. 100.000 

 

H. Kajian Penelitian Yang Relevan 

PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) merupakan 

strategi pembelajaran yang  telah dikenal luas dikalangan pendidik. Beberapa 

peneliti telah melakukan peneliatian untuk melihat sejauh mana strategi yang 

menggunakan Preview, Question, Read, Reflect, Recite dan Review ini dapat 

memberikan dampak terhadap siswa. Seperti dalam skripsi yang ditulis oleh 

Rosmala (2011) yang berjudul Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

Menggunakan strategi PQ4R( Preview, Question, Read, Reflect, Recite and 

Review) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan nilai 

rata-rata 3,37. Indikator yang paling banyak muncul adalah keterampilan 

berpikir terperinci atau elaborasi. 

Selain itu dalam tesis Evy Yosita Silva (2011) yang bejudul 

Pengembangan Soal Matematika model PISA Pada Konten Uncertainty Untuk 

Mengukur Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Sekolah 



31 

 

 

 

Menengah Pertama membuktikan bahwa prototype soal yang dikembangkan 

memiliki efek potensial terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa SMP Negeri 2 Lahat. Hal ini terlihat dari hasil tes siswa dengan rata-rata 

56,54 dengan kategori cukup. 

Sedangkan dalam skripsi Dedy Kurniadi (2011) yang berjudul Metode 

Problem Solving Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Kelas IX SMP N.21 Palembang terbukti dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata pemecahan 

masalah matematis kelas eksperimen yang menggunakan metode Problem 

Solving yaitu 83,92. Sedangkan nilai rata-rata untuk kelas kontrol yang 

menggunakan metode ekspositori yaitu 43,39. Jadi, rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen yang 

menggunakan metode Problem Solving lebih baik daripada nilai rata-rata kelas 

control yang menggunakan metode ekspositori. 

Adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian 

sebelumnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Peneliti Jenis Penelitian 
Metode/Model 

Pembelajaran 
Materi Pelajaran Fokus Penelitian 

Widyasari, 

Kartika (2016) 

Pree 

Experimental 

design 

PQ4R (Preview, 

Question, Read, 

Reflect, Recite, 

Review) 

Bidang Datar 

Segiempat 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

Dewi, 

Rosmala 

(2011) 

Pree 

Experimental 

design 

PQ4R (Preview, 

Question, Read, 

Reflect, Recite, 

Review) 

Bidang Datar 

Segiempat 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

Kurniadi, 

Dedy (2011) 

True 

Experimental 

design 

Problem Solving 
Bangun Ruang Sisi 

Lengkung 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 
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Silva, Evy 

Yosita (2011) 

 Penelitian 

Pengembangan 

Metode penelitian 

pengembangan yang 

terdiri dari analisis, 

desain, evaluasi dan 

revisi  

Uncertainty 

(Ketidakpastian) 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti 

menggunakan soal-soal tipe PISA yang telah ada dan peneliti dibantu validator 

mengembangkan soal-soal tipe PISA yang telah ada dalam penerapan strategi 

PQ4R untuk meningkatkan pemecahan masalah matematika pada siswa. 

 

I. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang 

secara teoretis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenaranya 

(Suryabrata, 2010:21). Adapun hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut : Penerapan strategi PQ4R (preview, question, reading, reflect, 

recite, review) melalui soal-soal tipe PISA dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa di kelas VII MTs Paradigma 

Palembang. 
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