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BAB VII   

PEMECAHAN MASALAH 

Setelah memahami prosedur penalaran dan beberapa konsep dasar 

matematika yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya, sekarang bagaimana 

menggunakan penalaran dan konsep-konsep tersebut untuk memecahkan masalah. 

Bab ini menyajikan pengertian, jenis dan langkah pemecahan masalah. 

Harapannya adalah agar para mahasiswa  PGSD mampu memahami dan memiliki 

ketrampilan  dalam pemecahan masalah yang pada gilirannya nanti dapat 

mengajarkan pemecahan masalah tersebut pada siswanya. Hal ini didasarkan pada 

standar kompetensi mata pelajaran matematika SD dan MI yang pada setiap akhir 

bahasan selalu bermuara pada kemampuan siswa dalam menerapkan konsep-

konsep matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

 

A. Masalah dalam Matematika 

Masalah dalam matematika meliputi  dua hal, masalah internal dan 

masalah eksternal. Masalah internal berkenaan dengan pengembangan teori-teori 

yang ada dalam matematika, artinya bagaimana menggunakan teori-teori yang ada 

untuk menghasilkan atau membuktikan teori baru dalam matematika. Masalah 

eksternal berkenaan dengan bagaimana konsep-konsep yang ada dalam 

matematika dapat diterapkan pada ilmu pengetahuan yang lain atau pada 

kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, pemecahan masalah dalam hal ini 

dimaksudkan sebagai penggunaan matematika untuk memecahkan masalah baik 
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dalam matematika itu sendiri, dalam ilmu pengetahun lain, maupun dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

1. Pengertian Masalah  

Setiap masalah selalu berkenaan dengan suatu pertanyaan, tetapi tidak 

setiap pertanyaan merupakan masalah. Sebuah pertanyaan merupakan masalah 

apabila pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab atau diselesaikan secara langsung 

melalui prosedur rutin. Untuk dapat menyelesikan suatu masalah, seseorang harus 

melakukan seleksi terhadap data informasi yang diperoleh dan mengorganisasikan 

konsep-konsep yang dimilikinya. Namun apabila seseorang telah berhasil 

menemukan jawabannya, baik secara mandiri atau melalui bantuan orang lain atau 

mendapatkan penyelesaiannya dari buku-buku atau sumber yang lain, maka 

pertanyaan yang sebelumnya merupakan masalah tersebut, sekarang sudah bukan 

merupakan permasalahan lagi bagi dirinya. 

Masalah seringkali dinyatakan dalam soal cerita, tetapi tidak berarti semua 

soal cerita merupakan masalah. Untuk menyelesaikan sebuah soal cerita seseorang 

harus mengidentifikasi apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan merumuskan 

model matematika serta strategi penyelesaiannya. Apabila strategi yang 

diperlukan untuk menyelesaikan soal cerita itu berupa metode dan prosedur rutin  

maka jelas substansi soal cerita bukan merupakan masalah. Namun apabila dalam 

menyusun strategi diperlukan organisasi konsep-konsep dan belum ada 

pengetahuan tentang prosedur rutin yang bisa langsung menyelesaikan soal 

tersebut, maka substansi soal cerita itu merupakan sebuah masalah. Jadi, soal 



 

 

252 

 

cerita tidak sama dengan masalah. Soal cerita hanya merupakan sebuah sarana 

untuk mengekspresikan suatu masalah. 

Masalah merupakan suatu hal yang bersifat relatif bagi setiap orang, 

tergantung pada situasi dan kondisinya. Coba anda perhatikan contoh berikut. 

Menghadapi tahun ajaran baru, sebuah toko buku menjual paket-

paket alat tulis. Paket A yang berisi 10 buku, 5 pensil dan 2 

penggaris, berharga Rp. 22.500,-  Paket B yang berisi 15 buku, 3 

pensil dan 1 penggaris, berharga 22.000,-  Paket C yang berisi 12 

buku, 4 pensil dan 2 penggaris, berharga 23.000,- Berapakah harga 

satuan masing-masing buku, pensil dan penggaris? 

 

Bagi siswa SD soal tersebut merupakan permasalahan karena mereka belum 

memiliki prosedur rutin untuk menyelesaikannya, tetapi bagi siswa SMP yang 

sudah mengenal metode substitusi dan eliminasi untuk menyelesaikan sistem 

persamaan linier, soal tersebut bukan merupakan masalah. Walaupun demikian, 

siswa SD akan dapat menyelesaikan soal tersebut apabila mereka mampu 

mengorganisasikan konsep-konsep matematika yang telah diterimanya. Lalu 

bagaimana jika kondisinya dibalik? Apakah suatu pertanyaan yang merupakan 

masalah bagi siswa SMP pasti akan merupakan masalah juga bagi siswa SD? 

Pertanyaan tersebut tentu saja bukan merupakan permasalahan bagi siswa SD 

karena konsep-konsep yang dimiliki oleh siswa SD masih belum cukup untuk 

digunakan menjawab masalah yang dihadapi oleh siswa SMP. Begitu juga 

masalah yang dihadapi oleh seorang ahli di bidang tertentu, bukan merupakan 

masalah bagi orang yang tidak mempelajari atau berkecimpung di bidang 

tersebut. Misalnya, masalah yang dihadapi seorang arsitek berkenaan dengan 

konstruksi sebuah bangunan, tentu saja bukan merupakan masalah bagi orang 

yang awam di bidang arsitektur. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun sebuah 
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masalah tidak bisa diselesaikan dengan suatu prosedur rutin, tetapi tetap 

memungkinkan bagi seseorang untuk menyelesaikannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka sebuah pertanyaan yang merupakan 

masalah bagi seseorang bersifat: 

a. Relatif, tergantung situasi dan kondisi seseorang yang menghadapinya; 

b. Tidak dapat diselesaikan secara langsung dengan prosedur rutin tetapi 

masih memungkinkan orang tersebut untuk menyelesaikannya melalui 

seleksi data informasi dan organisasi konsep yang dimilikinya; 

c. Dapat dimengerti, artinya suatu pertanyaan pada bidang tertentu akan 

merupakan masalah hanya bagi mereka yang mempelajari atau 

berkecimpung pada bidang tersebut. 

 

2. Jenis Masalah 

Sebuah masalah pada umumnya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam satu 

jenis saja. Hudoyo, dkk (1997) menyebutkan ada empat jenis masalah yakni 

masalah translasi, masalah aplikasi, masalah proses, dan masalah teka-teki. 

Masalah translasi merupakan  masalah dari kehidupan sehari-hari yang untuk 

menyelesaikannya harus ditransfer ke dalam model matematika. Konsep-konsep 

matematika dalam hal ini dipergunakan untuk menyelesaikan model tersebut. 

Hasil penyelesaian model selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab 

permasalahan. Berikut adalah contoh masalah translasi. 

(1) Seorang pegawai mendonasikan 5 % dari gajinya untuk 

memberikan uang saku bulanan kepada 4 anak asuhnya. Jika 

masing-masing anak menerima uang saku sebesar Rp. 

25.000,- berapa sisa gaji yang dimiliki pegawai tersebut? 
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(2) Sebuah ruang berbentuk kubus tingginya 4 m. Dinding bagian 

bawah setinggi 1,5 m akan dicat dengan warna biru laut, 

sedangkan sisanya dan bagian langit-langit akan dicat dengan 

warna putih. Setiap kilogram cat dapat dipergunakan untuk 

melapisi 8 m
2
 permukaan. Jika harga cat warna biru laut 

adalah Rp. 5.750,-/kg, cat warna putih Rp. 7.500,-/kg, dan 

ongkos tukang cat Rp. 1.250,-/m
2
, berapa biaya yang harus 

disediakan untuk mengecat seluruh dinding dalam dan langit-

langit  ruang tersebut? 

 

Soal pada contoh (1) merupakan contoh masalah translasi sederhana karena 

transfer ke dalam model matematika yang dilakukan tidak terlalu rumit. Model 

matematika yang diperlukan berupa persamaan: pertama untuk menentukan total 

gaji dan kemudian untuk menentukan sisa gaji.  Jika total gaji dinyatakan dengan 

x dan 5 % dari gaji tersebut didonasikan kepada 4 anak asuh yang masing-masing 

menerima Rp. 25.000,- maka persamaannya adalah 

000.25405,0 x  

dan sisa gaji (s) didapat dengan mensubtitusikan total gaji ke persamaan 

xxs 05,0   atau   xs 95,0  

 Soal pada contoh (2) merupakan contoh masalah translasi kompleks 

karena untuk menyusun model dan menyelesaikannya diperlukan beberapa 

konsep dan tahapan. Konsep-konsep yang diperlukan adalah konsep luas sisi 

bangun ruang, perkalian, pembagian dan penjumlahan bilangan riil, sedangkan 

tahap yang perlu dilalui untuk sampai pada penyelesaian adalah: 

 Menentukan luas permukaan yang dicat dengan warna biru laut dan putih 

serta total luas permukaan yang dicat; 
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 Hasil perhitungan luas permukaan yang dicat tersebut kemudian 

digunakan untuk menentukan kebutuhan akan cat warna biru laut, cat 

warna putih dan tukang cat; 

 Hasil perhitungan kebutuhan tersebut kemudian dikalikan dengan harga 

satuan masing-masing item untuk mendapatkan total biaya yang 

diperlukan. 

Dengan demikian, kekompleksan sebuah masalah translasi dalam hal ini sangat 

tergantung pada seberapa banyak informasi matematika yang terkandung dalam 

masalah tersebut dan seberapa banyak konsep dan perhitungan matematika yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Masalah aplikasi merupakan masalah yang dalam penyelesaiannya 

memerlukan penerapan berbagai macam ketrampilan dan prosedur matematika. 

Penyajian masalah aplikasi ditujuan agar siswa memahami penerapan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. Dua contoh pada masalah translasi di atas juga dapat 

diklasifikasikan ke dalam masalah aplikasi.  

 Untuk menyelesaikan masalah pada contoh (1) diperlukan penerapan  

konsep persentase atau perbandingan, yakni siswa perlu memahami 

pengertian “5 % dari gaji” untuk dapat menyusun kalimat matematika 

dengan benar.  

 Untuk menyelesaikan masalah pada contoh (2) diperlukan penerapan 

konsep luas sisi bangun ruang, yang dalam hal ini berupa kubus. Informasi 

yang diberikan hanya berupa tinggi ruang dan siswa harus mampu 

menentukan luas langit-langit dan dinding bagian dalam yang akan dicat. 
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Sebagaimana tahap penyelesaian terhadap masalah ini yang telah 

disebutkan di atas, maka ketepatan perhitungan luas permukaan yang akan 

dicat ini akan  menentukan ketepatan terhadap penyelesaian masalah 

tersebut. 

Masalah proses merupakan masalah yang dalam penyelesaiannya 

seseorang perlu merumuskan pola dan strategi khusus. Perumusan pola dan 

strategi penyelesaian tersebut didasarkan pada pengamatan pada situasi dan data 

yang ada. Oleh karenanya diperlukan kecermatan dan kreatifitas dalam 

menyelesaikan masalah ini. Dengan menyelesaikan masalah ini siswa akan 

terlatih untuk merumuskan strategi dan menyusun langkah-langkah penyelesaian 

suatu masalah sesuai dengan situasi yang ada. Pengamatan terhadap sebuah 

barisan bilangan atau simbul untuk menentukan bilangan atau simbul berikutnya 

yang akan muncul menggunakan penalaran induktif merupakan salah satu contoh 

dari masalah proses. Contoh lain dari masalah proses adalah sebagai berikut. 

Misalkan di hadapan anda berdiri sebuah tiang bendera. Tentukan 

tinggi tiang bendera tersebut tanpa melakukan pengukuran secara 

langsung! 

 

Untuk menyelesaikan masalah ini seseorang perlu memikirkan bagaimana 

strateginya karena  harus menentukan tinggi tanpa harus melakukan pengukuran 

secara langsung. Ada beberapa strategi yang mungkin bisa muncul untuk 

menyelesaikan masalah ini, misalnya dengan memanfaatkan tongkat yang sudah 

diketahui panjangnya sebagai media untuk menentukan tinggi tiang bendera 

melalui konsep perbandingan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. 
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Tongkat dengan tinggi t 

 

                                                                                                          x 

 

Pengamat 

 

                                       t – p   

 

                             a 

                                          p 

 

 

 

                                                                b 

 

Misalkan tinggi tongkat adalah t, tinggi pengamat adalah p, jarak pengamat 

terhadap tongkat adalah a, dan jarak pengamat terhadap tiang bendera adalah b, 

maka didapat perbandingan 

b

a

x

pt



 

sehingga didapatkan 
a

ptb
x

)( 
  dan tinggi tiang bendera adalah px   

 

Permasalahan di atas juga dapat diselesaikan menggunakan konsep sudut elevasi. 

Perhatikan ilustrasi berikut. 

 

 

Pengamat menggunakan  

Klinometer untuk menentukan 

Sudut elevasi                                                                                                           

                                                                                                         x 

 

 

 

                                        

                             

                              

                            p 

 

 

                                                                b 
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Jika tinggi pengamat adalah p, jarak pengamat terhadap tiang bendera adalah b, 

dan sudut elevasi adalah  , maka harga x adalah 

tgbx   

sehingga tinggi tiang bendera dapat dihitung, yakni px   

 

Contoh masalah di atas juga dapat diklasifikasikan ke dalam masalah aplikasi. 

Masalah teka-teki sifatnya rekreatif dan berfungsi untuk meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar matematika. Masalah teka-teki dapat disajikan 

sebagai pengantar pada suatu pokok bahasan, untuk menarik perhatian siswa, atau 

sekedar untuk mengisi waktu luang di saat kelas tidak ada pelajaran. Oleh karena 

itu, agar penyajian masalah teka-teki menjadi efektif maka perlu diperhatikan 

situasi dan kondisi sekitar pada saat masalah tersebut hendak ditampilkan dan 

disesuaikan dengan pokok bahasan matematika yang akan disajikan. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Isilah kotak-kotak dalam persegi di atas dengan bilangan-bilangan 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 sedemikian hingga jumlah bilangan dalam setiap 

baris, dalam setiap kolom, dan dalam diagonal utama adalah sama. 

 

Masalah tersebut merupakan sebuah teka-teki sekaligus melatih siswa 

menerapkan kemampuan hitungnya dan menyusun suatu pola bilangan sesuai 

dengan ketentuan yang dimaksud. Oleh karenanya masalah ini juga dapat 

dikelompokkan ke dalam masalah proses. Contoh tahapan yang bisa dilalui siswa 

untuk menyelesaikan teka-teki tersebut adalah sebagai berikut.  

 Pertama-tama siswa harus mengetahui berapa jumlah bilangan pada setiap 

baris, kolom dan diagonal yang dimaksud. Karena setiap penjumlahan 



 

 

259 

 

melibatkan 3 bilangan atau 
3

1
 dari banyaknya seluruh bilangan yang 

disediakan, maka jumlah bilangan yang dimaksudkan adalah  

15)987654321(
3

1
  

 Kemudian menentukan kombinasi 3 bilangan dari 9 bilangan tersebut 

yang jumlahnya 15. Kombinasi-kombinasi tersebut adalah 

{9,1,5}, {9,2,4}, {8,1,6}, {8,2,5}, {8,3,4}, {7,2,6}, {7,3,5}, {6,4,5} 

 Dari kedelapan kombinasi tersebut, kita hitung frekuensi kemunculan tiap-

tiap bilangan untuk menentukan dimana bilangan tersebut akan 

ditempatkan. 

Bilangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frekuensi 2 3 2 3 4 3 2 3 2 

 

 Frekuensi tertinggi yakni 4 dimiliki oleh 5 maka 5 ditempatkan di sel 

pusat karena 5 akan terlibat pada penjumlahan dalam 1 baris, 1 kolom dan 

2 diagonal; bilangan 2, 4, 6, 8 berfrekuensi 3 maka mereka ditempatkan di 

sel sudut karena mereka terlibat pada penjumlahan dalam 1 baris, 1 kolom 

dan 1 diagonal; sedang 1, 3, 7, 9 berfrekuensi 2 maka mereka ditempatkan 

di sel sisi tengah karena mereka hanya terlibat pada penjumlahan dalam 1 

baris dan 1 kolom saja. Dengan demikian salah satu penyelesaiannya 

adalah: 

8 3 4 

1 5 9 

6 7 2 
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Berdasarkan uraian dan contoh di atas, maka jenis-jenis masalah tersebut 

bukan merupakan himpunan-himpunan yang saling asing karena sebuah masalah 

dapat dimasukkan ke dalam beberapa kelompok jenis masalah. Namun demikian, 

pengetahuan tentang jenis masalah tetap diperlukan agar guru dapat memahami 

maksud setiap jenis masalah. 

 

3. Langkah Pemecahan Masalah 

Ada banyak strategi dalam pemecahan masalah, tetapi langkah pemecahan 

masalah yang umum digunakan adalah langkah pemecahan masalah menurut 

Polya (dalam Turmudi, 2001), yang meliputi: 

 Pemahaman masalah; 

 Perencanaan penyelesaian; 

 Pelaksanaan rencana penyelesaian; 

 Pengecekan kembali kebenaran penyelesaian. 

Pemahaman masalah berkenaan dengan proses identifikasi terhadap apa 

saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Pada langkah ini diperlukan suatu 

kecermatan agar pemahaman yang dihasilkan tidak sampai berbeda dengan 

permasalahan yang sedang dihadapi. Pada proses pemahaman masalah ini, kita 

harus benar-benar berkonsentrasi hanya pada data dan fakta yang diuraikan dalam 

permasalahan dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan dengan permasalahan. 

Tahap pemahaman masalah ini sangat penting karena rumusan tentang apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan akan menentukan langkah pemecahan masalah 

selanjutnya.  
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Setelah hal-hal yang diketahui dan yang ditanyakan dirumuskan, langkah 

selanjutnya adalah melakukan perencanaan penyelesaian. Langkah ini berkenaan 

dengan  pengorganisasian konsep-konsep yang bersesuaian untuk menyusun 

strategi, termasuk di dalamnya penentuan sarana yang dipergunakan dalam 

penyelesaian masalah. Sarana-sarana tersebut dapat berupa tabel, gambar, grafik, 

pola, persamaan, model, algoritma, rumus, kaidah-kaidah baku, atau sifat-sifat 

obyek.  

Rencana yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan untuk 

menghasilkan sebuah penyelesaian. Pelaksanaan rencana ini berkaitan dengan 

sarana yang telah ditetapkan. Misalnya, dengan mengintrepretasikan tabel, 

gambar, atau grafik yang dihasilkan; menyelesaikan persamaan, model, atau 

rumus; menelusuri pola; menjalankan algoritma; menerapkan kaidah-kaidah baku; 

atau mengorganisasikan sifat-sifat obyek untuk menghasilkan suatu karakteristik 

tertentu.  

Pelaksanaan rencana penyelesaian akan menghasilkan sebuah jawaban 

atas pertanyaan dalam masalah. Namun demikian jawaban ini harus dicek 

kembali kebenarannya. Pengecekan ini dilakukan dengan mensubstitusikan 

jawaban ke dalam model masalah; apabila proses substitusi ini menghasilkan 

sebuah pernyataan yang benar, maka jawaban yang dihasilkan juga benar. 

Berkenaan dengan pemanfaatan matematika untuk memecahkan masalah 

dan sejalan dengan langkah pemecahan masalah menurut Polya tersebut, maka 

prosedur yang dijalankan adalah sebagaimana yang telah diungkapkan dalam bab 

I buku ini. Langkah-langkah penggunaan matematika untuk memecahkan masalah 
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diawali dengan penyusunan model dari permasalahan yang akan dipecahkan, 

kemudian model tersebut diselesaikan menggunakan konsep-konsep dasar 

matematika yang terkait secara sistematis dan logis, dan akhirnya pemecahan dari 

masalah didapat dari hasil interpretasi terhadap hasil penyelesaian model 

matematika. 

                                                Pemahaman masalah 

                                                rencana penyelesaian 

                             konfirmasi                                         pelaksanaan   rencana 

                                                            

                                                   interpretasi dan cek 

                                                   kembali penyelesaian     

Gambar 7.1 Alur pemecahan masalah menggunakan matematika 

Berkaitan dengan langkah pemecahan masalah menurut Polya, maka 

langkah penggunaan matematika untuk memecahkan masalah tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Pemahaman terhadap masalah yang dilanjutkan pada 

penyusunan rencana penyelesaian akan menghasilkan model matematika. Model 

ini bisa dinyatakan dalam sebuah persamaan, pola bilangan atau simbul, grafik, 

gambar, atau tabel. Selanjutnya pelaksanaan rencana penyelesaian dilakukan 

dengan menyelesaikan persamaan, menelusuri pola, atau mengamati dan 

menginterpretasi data dalam tabel, grafik, atau gambar. Penyelesaian terhadap 

model matematika yang dihasilkan perlu dicek kembali kebenarannya. 

Penyelesaian model ini kemudian diinterpretasikan dan dikonfirmasikan dengan 

 

Masalah 

Jawaban terhadap 

masalah 

Penyelesaian Model 

Matematika 

 

Model Matematika 
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masalah yang sedang dihadapi untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan 

tersebut.  

Berikut diberikan beberapa contoh untuk memperjelas langkah pemecahan 

masalah tersebut. 

1. Seorang pegawai mendonasikan 5 % dari gajinya untuk memberikan uang 

saku bulanan kepada 4 anak asuhnya. Jika masing-masing anak menerima 

uang saku sebesar Rp. 25.000,- berapa sisa gaji yang dimiliki pegawai 

tersebut? 

 

Diketahui : 5 % gaji didonasikan kepada 4 anak 

                          asuh 

    Tiap anak menerima 25.000 rupiah 

Ditanyakan : sisa gaji 
masalah

pemahaman









 

Jawab: 

Jika total gaji = x maka sisa gaji = )05,0( xx   dan 

model matematika untuk total gaji adalah  

000.25405,0 x  

anpenyelesai

nperencanaa









 

000.900.1000.100000.000.2

000.000.2

05,0:000.100

000.10005,0









gajisisa

x

x

x

 
anpenyelesai

npelaksanaa













 

Pengecekan kembali penyelesaian tersebut dilakukan 

dengan mensubstitusikan 2.000.000 pada persamaan 

total gaji dan menghasilkan kalimat matematika yang 

benar, yakni 000.254000.000.205,0  . 

Kemudian mensubstitusikan 1.900.000 pada 

persamaan sisa gaji dan menghasilkan kalimat 

matematika yang benar yakni 

)000.000.205,0(000.000.2000.900.1   

kembali

pengecekan
















 

Jadi sisa gaji yang dimiliki pegawai tersebut adalah Rp. 1.900.000,- 

 

2. Sebuah ruang berbentuk kubus tingginya 4 m. Dinding bagian bawah 

setinggi 1,5 m akan dicat dengan warna biru laut, sedangkan sisanya dan 

bagian langit-langit akan dicat dengan warna putih. Setiap kilogram cat 

dapat dipergunakan untuk melapisi 8 m
2
 permukaan. Jika harga cat warna 

biru laut adalah Rp. 5.750,-/kg, cat warna putih Rp. 7.500,-/kg, dan 

ongkos tukang cat Rp. 1.250,-/m
2
, berapa biaya yang harus disediakan 

untuk mengecat seluruh dinding dalam dan langit-langit  ruang tersebut? 
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Pemahaman masalah:  

Diketahui : Ruang berbentuk kubus; tinggi ruang 4 m 

    Bagian bawah dinding setinggi 1,5 m dicat warna biru laut  

    Bagian atas sisanya dan langit-langit dicat warna putih 

    Kemampuan cat = 8 m
2
 / kg 

    Harga cat biru laut = Rp. 5.750,- /kg 

    Harga cat putih = Rp. 7.500,- / kg 

    Ongkos tukang cat = Rp. 1.250,- / m
2 

Ditanyakan : Total biaya 

 

Perencanaan penyelesaian: 

Untuk menghitung total biaya, pertama-tama harus ditentukan luas 

permukaan yang akan dicat. Dari luas permukaan yang akan dicat dapat 

ditentukan banyaknya kebutuhan akan cat warna biru laut, cat warna putih 

dan banyaknya satuan tukang cat. Dengan mengalikan banyaknya 

kebutuhan dengan harga satuan pada masing-masing item dan 

menjumlahkan seluruh hasilnya maka akan didapatkan biaya total. 

Permasalahan ini akan mudah diselesaikan menggunakan ilustrasi dan 

tabel.  

 

Pelaksanaan penyelesaian: 

Banyaknya sisi yang akan dicat adalah 5, yakni 4 dinding dan 1 langit-

langit. 

 

4 dinding masing-masing berbentuk             1 langit-langit dengan 

daerah persegi  dengan komposisi                 warna putih 

warna  biru laut dan putih                    

                                   

                         4 m                                                         4 m 

 

 

 

     2,5 m                       putih 

 

                                                              4 m                      putih 

 

 

     1,5 m                     biru laut                   

 

 

 

Luas permukaan yang akan dicat dan jumlah kebutuhan akan cat warna 

biru laut, cat warna putih dan satuan tukang cat dapat diuraikan dalam 

tabel berikut. 
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Cat warna 
Luas permukaan yang dicat 

Jumlah 
Dinding Langit-langit 

Biru laut )45,1(4 mm  - 24 m
2 

Putih )45,2(4 mm  )44(1 mm  56 m
2 

Total 80 m
2 

 

Berdasarkan tabel di atas maka kebutuhan akan 

 Cat biru muda  kg38:24   

 Cat putih kg78:56   

 Tukang cat = 80 satuan 

 

Biaya yang dibutuhkan dapat diuraikan dalam tabel berikut. 

 

Item Harga Satuan Banyaknya Jumlah biaya 

Cat biru muda Rp. 5.750,- 3 kg Rp.  17.250,- 

Cat Putih Rp. 7.500,- 7 kg Rp.   52.500,- 

Tukang cat Rp. 1.250,- 80 satuan Rp. 100.000,- 

Total biaya Rp. 169.750,- 

 

Pengecekan kembali: 

Jika ruang berbentuk kubus maka panjang, lebar dan tingginya sama yakni 

4 m,  sehingga luas masing-masing sisinya juga sama yakni 16 m
2
. 

Banyaknya sisi yang akan dicat adalah 5, yakni 4 dinding dan 1 langit-

langit, sehingga total luas sisi yang akan dicat adalah 80165   m
2
. 

Luas permukaan yang dicat biru laut adalah 245,144  m
2
. Dengan 

kemampuan cat = 8 m
2
 / kg, maka total kebutuhan cat biru laut adalah 

38:24   kg. 

Luas permukaan yang dicat putih adalah 562480   m
2
, sehingga 

kebutuhan akan cat putih adalah 78:56   kg. 

Total biaya = 750.169)250.180()500.77()750.53(   

 

Jadi total biaya pengecatan adalah Rp. 169.750,- 

 

3. Sebuah gambar harus dibuatkan bingkainya untuk kemudian dipasang di 

dinding. Jika luas gambar adalah 88 cm
2
 dan area pemasangan yang 

disediakan di dinding berukuran cmcm 1215  , tentukan lebar bingkai 

yang harus dibuat! 

 

Pemahaman masalah: 

Diketahui : Luas gambar = 88 cm
2
 

    Ukuran luar bingkai cmcm 1215   

Ditanyakan : lebar bingkai 
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Perencanaan penyelesaian: 

Persoalan tersebut akan lebih jelas apabila diilustrasikan dengan gambar. 

Dari gambar tersebut akan dapat diperoleh sebuah persamaan matematika 

 

Pelaksanaan penyelesaian: 

 

                                           15 

                                  x 

 

 

                                                                    12 

                                    L = 88 

 

                                                              x 

 

Misalkan lebar bingkai adalah x maka persamaan untuk luas gambar 

adalah 

88)212)(215(  xx  

yang merupakan  persamaan kuadrat 046272 2  xx . Hasil 

penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 2x  atau 5,11x . 

 

Pengecekan kembali: 

Hasil pengecekan kembali dengan mensubstitusikan kedua nilai x pada 

persamaan kuadrat di atas menunjukkan bahwa keduanya sama-sama 

merupakan penyelesaian yang benar untuk persamaan kuadrat tersebut. 

Tetapi jika dikonfirmasikan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, 

ternyata 5,11x  tidak memenuhi syarat sebab jika ukuran luar bingkai 

adalah 15 dan 12 cm maka tidak mungkin lebar bingkainya adalah 11,5 

cm karena 2 x 11,5 sudah lebih dari 15 maupun 12. Sehingga penyelesaian 

yang memenuhi adalah 2x . 

 

Jadi lebar bingkai yang harus dibuat adalah 2 cm. 

 

 

B. Menuntun Siswa Memecahkan Masalah 

Substansi soal cerita yang kita sajikan kepada siswa memang belum tentu 

merupakan masalah bagi mereka, tetapi seringkali soal cerita dipakai sebagai 

sarana untuk menyajikan masalah  kepada siswa. Satu hal yang penting adalah 
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bagaimana menuntun siswa untuk mampu memahami masalah dan kemudian 

menyelesaikannya. 

Pengajaran pemecahan masalah kepada siswa tetap harus memperhatikan 

langkah-langkah pemecahan masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. 

Oleh karenanya guru harus memikirkan pendekatan yang tepat untuk mengajarkan 

pemahaman masalah, perencanaan penyelesaian, pelaksanaan rencana, dan 

pengecekan kembali. Pendekatan untuk keempat langkah tersebut bukan 

merupakan pendekatan yang saling asing satu sama lain, tetapi harus merupakan 

sebuah satu kesatuan pendekatan sedemikian sehingga proses pemahaman hingga 

penyelesaian masalah merupakan proses yang berkelanjutan. 

Banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk mengajarkan pemecahan 

masalah kepada siswa. Dua diantaranya adalah dengan menggunakan ilustrasi 

model dan mengunakan translasi model.  

Ilustrasi model bertujuan untuk memvisualisasikan masalah sehinga 

siswa lebih mudah untuk memahami dan menyelesaikannya. 

Contoh: 

Pak Soni membeli telur sebanyak 2 kotak yang masing-masing 

kotak berisi 24 butir. Sesampainya di rumah ternyata pada setiap 

kotak terdapat 3 butir yang pecah, berapa total banyaknya telur 

yang masih utuh? 

 

Model untuk permasalahan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. 

 Dua kotak telur masing-masing berisi 24 butir. 
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 Pada setiap kotak ada 3 yang pecah. 

            

            

            

            

            

 

 Akhirnya didapat bahwa ada 42 butir yang masih utuh. 

Ilustrasi model ini sangat tepat bagi siswa di kelas-kelas awal SD dimana 

mereka masih belajar dengan banyak memanipulasi benda-benda kongkrit. 

Model ini akan memberikan kejelasan secara visual bagi siswa tentang masalah 

yang dihadapi dan sekaligus dapat dengan mudah ditemukan penyelesaiannya. 

Namun demikian ilustrasi ini bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan soal 

tersebut, siswa mungkin saja memiliki cara lain misalnya dengan menggunakan 

tabel sebagai berikut. 

 Isi Yang pecah Sisa telur 

Kotak I 24 3 21 

Kotak II 24 3 21 

Sisa telur 42 

 

Satu hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa cara siswa mengerjakan soal 

atau menyelesaikan masalah dalam matematika tidak harus sesuai dengan cara 

yang dicontohkan oleh guru. Setiap alternatif cara yang digunakan siswa patut 

mendapat perhatian karena hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan masing-
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masing siswa. Apabila langkah yang ditempuh siswa secara logis menghasilkan 

jawaban yang benar maka mereka berhak memperoleh skor maksimal.  

Pendekatan translasi model dilakukan dengan memanfaatkan variabel 

atau simbul-simbul lain untuk menyusun model matematika dari permasalahan 

yang dihadapi.  

Contoh:  

Bu Dina pergi berbelanja ke pasar dengan membawa uang Rp. 

72.000,- Sepertiga dari uang tersebut dibelikan buah jeruk yang 

harga perkilogramnya adalah Rp. 4.000,- dan buah jeruk tadi akan 

dibagikan sama rata kepada dua orang temannya yang baru 

melahirkan. Berapa berat buah jeruk yang diterima oleh masing-

masing teman bu Dina? 

 

Translasi untuk menyelesaikan permasalahan di atas dilakukan secara kalimat 

demi kalimat.  

 jika sepertiga uang bu Dina dibelikan buah jeruk maka uang yang 

digunakan membeli buah jeruk adalah 

24000
3

72000
   rupiah 

 jika harga buah jeruk adalah Rp. 4.000,- perkilogram maka bu Dina akan 

mendapatkan 

6
4000

24000
   kg jeruk 

 jika buah jeruk tersebut diberikan sama rata kepada dua orang teman bu 

Dina, maka masing-masing akan mendapatkan  

 

3
2

6
   kg jeruk 
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atau jika dimisalkan berat buah jeruk yang diterima oleh masing-masing teman bu 

Dina adalah x, maka langkah-langkah untuk menyusun kalimat matematikanya 

adalah sebagai berikut. 

 Jika masing-masing teman bu Dina menerima x kg jeruk maka berat total 

jeruk yang disumbangkan oleh bu Dina adalah 2x kg; 

 Jika harga perkilogram jeruk adalah Rp. 4.000,- maka harga total 

pembelian jeruk adalah x24000  

 Sementara itu harga total pembelian jeruk ini didapat dari sepertiga dana 

sebesar Rp. 72.000,-, sehingga kalimat matematikanya adalah 

72000
3

1
24000  x  

 Penyelesaian terhadap persamaan tersebut menghasilkan 

3
8000

24000
x  

 Jadi kesimpulannya: setiap teman bu Dina akan menerima 3 kg jeruk. 

Selain kedua pendekatan tersebut, metode yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran pemecahan masalah antara lain permainan, bermain peran, diskusi 

dan tanya jawab. Guru dapat menentukan strategi yang tepat untuk mengajarkan 

pemecahan masalah ini sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar 

siswa. Variasi model penyampaiannya akan menarik perhatian siswa dan dengan 

demikian siswa akan lebih mudah memahami manfaat matematika untuk 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 


