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A. KARAKTERISTIK SOAL PEMECAHAN MASALAH
Pertama yang harus dipahami dalam pemecahan masalah adalah pengertian “masalah” yang
dalam pembelajaran matematika berupa soal. Suatu soal, dapat merupakan masalah bagi
seseorang dan bisa jadi bukan merupakan masalah bagi orang lain. Misalnya, soal 5 × 4 = …
bukan merupakan masalah bagi Anda, tetapi mungkin menjadi masalah bagi siswa kelas I
Sekolah Dasar. Selain itu, ada keinginan seseorang untuk menyelesaikan soal tersebut. Jika ada
suatu soal, yang bagi seseorang tidak segera dapat menyelesaikannya, namun jika ia tidak
berkeinginan untuk menyelesaikannya, maka soal tersebut bukan merupakan masalah bagi orang
tersebut.
Dalam belajar matematika, kita perlu membedakan antara soal sebagai “latihan” dan soal
sebagai “masalah”. Soal sebagai latihan, apabila cara atau prosedur menyelesaikan soal tersebut
sudah dimengerti, sedangkan soal sebagai masalah, apabila cara atau prosedur menyelesaikan
soal tersebut belum diketahui dan yang bersangkutan ingin menyelesaikannya. Jadi suatu soal
sebagai masalah bagi seseorang, jika orang tersebut belum mengetahui cara penyelesaiannya dan
ada keinginan untuk menyelesaikannya. Hasil dari mengerjakan soal-soal latihan sangat
menolong untuk pemecahan masalah.
B. LANGKAH – LANGKAH PEMECAHAN MASALAH
George Polya mengembangkan pengalamannya dalam pemecahan masalah dalam bukunya
dengan judul: How to Solve It, memberikan proses pemecahan masalah dalam empat langkah
umum, yaitu:
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1. Memahami masalah
Pada langkah ini, siswa membaca soal/ masalah dan memerinci antara lain hal-hal:
(a) Apakah semua kata yang ada dalam soal telah dimengerti?
(b) Katakan isi soal dengan kata-katamu sendiri.
(c) Apa saja yang ditentukan dalam soal tersebut?
(d) Apa saja yang ditanyakan dalam soal itu?
(e) Informasi apa saja (jika ada) yang kurang atau tidak diperlukan?
2. Menyusun perencanaan
Langkah 2 ini merupakan langkah terpenting dalam pemecahan masalah, yaitu siswa
menemukan atau memilih strategi untuk menyelesaikan masalah. Di antara strategi atau
tahapan strategi itu antara lain:
(a) Mencari pola yang sesuai.
(b) Mencari soal-soal yang mungkin penyelesaian mirip dengan soal tersebut.
(c) Menyederhanakan soal untuk keadaan khusus yang diperkirakan dapat menuju
pada pemecahan soal.
(d) Membuat tabel dari ketentuan-ketentuan dalam soal (jika mungkin).
(e) Membuat diagram dari ketentuan-ketentuan dalam soal (jika mungkin).
(f) Membuat gambar dari ketentuan-ketentuan dalam soal (jika mungkin).
(g) Menggunakan penalaran langsung.
(h) Menggunakan penalaran tidak langsung.
(i) Mencari dan menerapkan rumus yang sesuai.
(j) Menuliskan persamaan.
(k) Membuat dugaan dan memeriksa kebenarannya.
(l) Bekerja mundur, dari hasil yang diharapkan menuju pada ketentuan soal.
(m) Mengidentifikasi bagian-bagian yang menuju pada penyelesaian keseluruhan.
3. Melaksanakan yang telah direncanakan
Pada langkah ini, siswa melaksanakan apa yang telah direncanakan dengan
mempertimbangkan antara lain hal-hal:
(a) Mengimplementasikan strategi yang telah diputuskan pada langkah 2 dan
dilanjutkan dengan penyelesaian yang diperlukan atau perhitungan.
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(b) Dalam menyelesaikan selalu menjaga ketelitian, baik dalam menulis atau
menghitung.
(c) Memeriksa setiap langkah pada perencanaan yang telah dipilih.
4. Melihat/ memeriksa kembali
Pada langkah ini, siswa memeriksa hasil pada langkah sebelumnya dengan:
(a) Mencocokan hasil penyelesaian dengan ketentuan-ketentuan dan hal yang
ditanyakan dalam soal.
(b) Mencari apakah ada cara lain untuk menyelesaikan soal itu.
(c) Jika mungkin, mengembangkan soal tersebut menjadi soal yang lebih umum yang
mempunyai kemiripan pemecahan atau cara pemecahan yang berlainan.

Suatu soal/ masalah untuk pemecahannya secara umum dapat dituliskan dalam empat
langkah tersebut. Pada umumnya suatu masalah dalam matematika dinyatakan dalam kalimat
sehari-hari. Untuk menyelesaikannya, kita perlu menterjemahkan atau menuliskan kalimat
sehari-hari itu menjadi kalimat matematika (dengan simbol-simbol matematika). Selanjutnya,
kita menyelesaikan kalimat matematika ini dan menginterpretasikannya ke jawaban masalah
(soal). Proses ini dapat divisualisaikan sebagai diagram dalam Bagan 1.
menterjemahkan

Soal dalam kalimat
sehari-hari
memeriksa

Model kalimat
Matematika
menyelesaikan

menginterpretasikan

Jawaban soal
semula

Menyelesaikan
model
Matematika

Bagan 1
Diagram pada Bagan 1 merupakan hal sangat penting dalam pemecahan masalah, khususnya
dalam langkah penyusunan perencanaan. Penerapan empat langkah dari Polya tersebut tidak
menjamin ditemukannya pemecahan suatu masalah, tetapi hanya memberikan suatu arahan/
tuntunan (heuristik) yang sistematis dalam memecahkan masalah matematika.
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C. CONTOH SOAL PEMECAHAN MASALAH PADA TOPIK ARITMATIKA SMP
 Contoh 1:
Ketika ahli matematika terkenal Karl Gauss masih kecil, gurunya meminta ia agar
menghitung jumlah 100 bilangan asli pertama. Dalam benak guru, siswa akan lama
mengerjakannya, tetapi Gauss dengan cepat dapat menjawabnya dengan benar. Dapatkah
Anda menjawabnya dengan benar?
Langkah 1, memahami soal (Skor 2)
Seratus bilangan asli pertama adalah 1, 2, 3, 4, …, 100.
Jadi, yang ditanyakan dalam soal itu adalah 1 + 2 + 3 + 4 + … + 99 + 100 = ?
Langkah 2, menyusun perencanaan (Skor 4)
Salah satu strategi adalah mencari pola dengan mempertimbangkan 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98,
…, 50 + 51, dan terdapat 50 pasangan jumlahan yang masing-masing jumlahnya 101 seperti
tampak pada gambar 1 dibawah ini.
101
101
101
101

1 + 2 + 3 + . . .

+ 50 + 51 + . . . + 98 + 99 + 100

Gambar 1
Langkah 3, melaksanakan rencana (Skor 4)
Karena ada 50 pasangan jumlahan yang masing-masing jumlahnya 101, maka jumlah 100
bilangan asli pertama dapat diselesaikan sebagai berikut.
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 =
(1 + 100) + (2 + 99) + (3 + (98) + (4 + 97) + ... + (50 + 51) =
101 + 101 + 101 + 101 + ... + 101 =
50 × 101 = 5050.
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Langkah 4, memeriksa kembali.
Cara tersebut telah benar, karena kita dapat menjumlah bilangan-bilangan dengan menukar
suku-sukunya (sifat komutatif) dan penjumlahan dari bilangan-bilangan yang sama adalah
suatu perkalian.
Kita dapat memeriksa dengan cara lain, yaitu dengan mencari pola dari penjumlahan mulai
satu suku, dua suku, tiga suku dan seterusnya seperti tampak pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Jumlah 100 bilangan asli pertama
Penjumlahan

Hasil

Pola

1

1

1

½×1× 2

2

1+2

3

½×2× 3

3

1+2+3

6

½ × 3 × __

4

1+2+3+4

10

½ × 4 × __

5

1+2+3+4+5

15

½ ×__ × __

6

1+2+3+4+5+6

21

½ × __ × __

⋮



....

½ × n × (n + 1)

Banyak
suku

⋮

⋮

100

1+2+3+4+5+6+ .
. . + 100

Memperhatikan pola pada Tabel 1 tersebut, jadi jumlah 100 bilangan asli pertama adalah
1
2
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 Contoh 2:
Tentukanlah rumus suku ke n dari barisan: 6, 11, 18, 27, 38, ....
Langkah 1, memahami soal (Skor 2)
Terdapat suatu barisan bilangan yang suku ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan ke 5 berturut-turut
adalah 6, 11, 18, 27, dan 38. Harus dicari rumus umum suku ke n.
Langkah 2, menyusun perencanaan (Skor 4)
Salah satu strategi adalah membuat gambar dari ketentuan-ketentuan dalam soal.
Perhatikan Gambar 2.1, selisih (beda = d1) dari setiap dua suku berturutan dari barisan yang
diketahui juga membentuk barisan. Cari beda (d2) dari dua suku berturutan dari barisan baru
ini, ternyata bedanya konstan.
6
d1 =

11

18

5
d2 =

27

7

38

9

2

11

2

2

Gambar 2.1
Memperhatikan bahwa beda kedua adalah suatu konstan, yaitu d2 = 2, maka rumus umum
suku ke n berbentuk kuadrat, misalnya a + bn + cn2. Pada rumus umum ini, untuk nilai-nilai
n berturut-turut 1, 2, 3, 4, dan 5 diperoleh a + b + c, a + 2b + 4c, a + 3b + 9c, a + 4b + 16c, a
+ 5b + 25c sebagai suku-suku barisan seperti pada Gambar 2.2.

a+b+c

a+2b+4c

Beda pertama (d1) b+3c
Beda kedua (d2)

a+3b+9c
b+5c

2c

a+4b+16c
b+7c

2c

a+5b+25c

b+9c
2c

Gambar 2.2
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Memperhatikan beda kedua (d2) suatu konstan, yaitu 2c, maka rumus suku umum a + bn +
cn2, dapat dicari dengan c = ½ (d2),

b = d1 – 3c dan a sama dengan suku pertama, yaitu a +

b + c, dikurangi b + c. Terapkan rumus ini untuk barisan pada Gambar 2.2.
Langkah 3, melaksanakan rencana (Skor 4)
Pada Gambar 2.2, karena d2 = 2, maka
c = ½ (d2) = 1,
b = d1 - 3c = 5 – 3 = 2 dan
a = 6 – 2 – 1 = 3.
Jadi rumus umum suku ke n adalah un = 3 + 2n + n2.
Langkah 4, memeriksa kembali.
Kita periksa, apakah rumus suku ke n, yaitu un = 3 + 2n + n2, benar untuk n = 1, 2, 3, atau
lainnya. Untuk n = 1, 2, 3, dan 4, berturut-turut diperoleh u1 = 3 + 2 + 1 = 6, u2= 3 + 4 + 4 =
11, u3 = 3 + 6 + 9 = 18, u4 = 3 + 8 + 16 = 27.

 Contoh 3:
Tempatkanlah angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
dalam lingkaran-lingkaran pada Gambar 3.1,
sehingga jumlah tiga bilangan pada setiap sisi
segitiga sama dengan 12.
Gambar 3.1
Langkah 1, memahami soal (Skor 2)
Setiap bilangan harus digunakan untuk mengisi lingkaran, agar jumlah bilangan pada setiap
sisi segitiga sama dengan 12.
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Langkah 2, menyusun perencanaan (Skor 4)
Salah satu strategi adalah dengan menduga secara sistematis.
Jika menempatkan 1 pada salah satu sudut/ pojok segitiga, maka jumlah dua bilangan pada
kaki-kaki sudut itu masing-masing harus 11, selanjutnya memilih bilangan-bilangan lainnya
dan menempatkannya pada lingkaran lainnya. Jika tidak benar, maka memilih bilangan lain
untuk ditempatkan pada pojok segitiga.
Langkah 3, melaksanakan rencana (Skor 4)
Jika 1 ditempatkan di salah satu pojok, maka jumlah dua bilangan pada kaki-kaki sudut itu
harus 11. Tetapi, hanya 5 + 6 =11 dan jumlah dua bilangan lainnya tidak ada yang berjumlah
11. Jadi tidak mungkin 1 ditempatkan pada pojok (Gambar 3.2).
Gambar 3.2

Gambar 3.3
2

1

11

10

11

Gambar 3.4

10

Gambar 3.5

3

9

5

9

3
4

1
2

6

Jika 2 ditempatkan di salah satu pojok, maka jumlah dua bilangan pada kaki-kaki sudut itu
harus 10. Tetapi, hanya 4 + 6 =10 dan jumlah dua bilangan lainnya tidak ada yang berjumlah
10. Jadi tidak mungkin 2 ditempatkan pada pojok (Gambar 3.3).
Jika 3 ditempatkan di salah satu pojok, maka jumlah dua bilangan pada kaki-kaki sudut itu
harus 9. Tetapi, hanya 4 + 5 = 9 dan jumlah dua bilangan lainnya, kecuali 3, tidak ada yang
berjumlah 9. Jadi tidak mungkin 3 ditempatkan pada pojok (Gambar 3.4).
Jadi, angka-angka 4, 5 dan 6 harus ada di pojok, sehingga diperoleh 5 + 1 + 6 = 4 + 3 + 5 = 4
+ 2 + 6 = 12, seperti pada Gambar 3.5.
Langkah 4, memeriksa kembali.
Jumlah bilangan pada tiap sisi sama dengan 12: 5 + 1 + 6 = 12, 4 + 3 + 5 = 12, 4 + 2 + 6 = 12
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D. LATIHAN SOAL PEMECAHAN MASALAH PADA TOPIK ARITMATIKA SMP
 Latihan 1:
Barisan banyaknya titik-titik yang membentuk bangun persegi panjang pada gambar berikut
ini disebut barisan bilangan persegi panjang.
● ● ● ● ●
● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

2

6

12

20

●

(a) Tentukan tiga suku berikutnya.
(b) Tentukan suku ke 100.
(c) Tentukan rumus suku ke n.
 Latihan 2:
Berapakah banyaknya cara menukarkan uang kertas Rp 2.500,00 dengan uang seratusan,
limaratusan, atau seribuan rupiah?
 Latihan 3:
Isilah 9 kotak persegi pada gambar di bawah ini dengan bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, …. , 9,
sedemikian hingga jumlahnya pada setiap baris, setiap kolom, dan setiap diagonalnya sama!
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