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Abstrak 

Model pembelajaran problem solving versi polya adalah suatu model 

pembelajaran matematika yang beroreientasi pada pemecahan masalah 

dengan menggunakan langkah-langkah polya dengan tujuan 

meningkatkan kemampuan berfikir kreatif. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil belajar, 

aktivitas siswa selama pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelolah 

pembelajaran serta respon siswa setelah pembelajaran. Rancangan 

penelitian yang digunakan adalah one-shot case study dengan subyek 

penelitian adalah 20 siswa dari 42 siswa keseluruhan pada kelas VIII-A 

MTs Salafiyah Tanggulangin Sidoarjo pada tahun ajaran 2013/2014. 

Penelitian ini berlangsung selama tiga kali pertemuan yang 

pelaksanaannya sesuai dengan RPP materi keliling dan luas lingkaran. 

Kata Kunci : Pembelajaran matematika, metode problem solving versi 

polya 

Abstract 

Learning problem solving model is a version of Polya mathematical 

learning model that beroreientasi on problem solving using Polya steps 

with the goal of improving the ability to think creatively. This research is 

a descriptive study that aimed to describe the learning outcomes, student 

activity during learning, the teacher 's ability to manage learning and 

student response after learning. The study design used was a one -shot 

case study with the study subjects were 20 students from 42 students in 

the entire class VIII - A MTs Salafiyah Tanggulangin Sidoarjo in the 

academic year 2013/2014. The study lasted three meetings that its 

implementation in accordance with the RPP matter circumference and 

area of a circle. 
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Pendahuluan 

Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik 

agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota 

masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada. Pendidikan tidak 

hanya mencakup intelektualitas saja, tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan 

kepribadian anak didik secara menyeluruh sehingga anak menjadi lebih dewasa (Sagala, 

2003: 3). 

Mempelajari matematika merupakan suatu bentuk belajar yang dilakukan 

dengan penuh konsentrasi dan terstruktur, pelaksanaannya membutuhkan suatu proses 

aktif individu untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru yang dapat 

menyebabkan perubahan sikap. Pengajaran merupakan bagaian dari pendidikan, 

mengacu pada konsep yang lebih luas dan lintas kultural masyarakat Indonesia yang 

demikian mejemuknya, maka usaha sadar memberi makna bahwa pendidikan 

diselenggarakan berdasarkan rencana yang matang, jelas, dan lengkap, menyeluruh, 

rasional dan obyektif (Sagala, 2003: 5). 

Menurut Arends (dalam Trianto, 2009:90) “it is strange that we expect students 

to learn yet seldom teach then about learning, we expect student to solve problems yet 

swldom teach then about problem solving” yang berarti dalam mengajar guru selalu 

menuntut siswa untuk belajar dan jarang memberikan pelajaran tentang bagaimana 

siswa untuk belajar, guru juga menuntut siswa agar menyelesaikan masalah, tapi jarang 

mengajarkan bagaimana siswa seharusnya menyelesaikan masalah. Menurut 

Bruner(dalam Trianto, 2009: 91), bahwa berusaha sendiri untuk mencari pemecahan 

masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-

benar bermakna. Suatu konsekuensi logis, Karena berusaha untuk mencari pemecahan 

masalah secara mandiri akan memberikan suatu pengalaman kongkret, dengan 

pengalaman tersebut dapat digunakan pula memecahkan masalah-masalah pada 

kehidupan pribadi maupun sosial bagi peserta didik. 

Oleh karena itu,problem solving merupakan strategi mengajar yang sangat 

penting dan perlu dikuasai oleh pengajar matematika.Melalui kegiatan problem solving 

di harapkan pemahaman materi lebih mantap sehingga kreativitas siswa dapat di 

kembangkan.Adapun pokok bahasan yang di ajarkan pada penelitian ini adalah keliling 
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dan luas lingkaran yang diberikan pada kelas VIIIA MTs. Salafiyah Tanggulangin 

Sidoarjo. Penguasaan yang baik pada pokok bahasan lingkaran ini akan memudahkan 

siswa mempelajari pokok bahasan lingkaran selanjutnya dan bertujuan meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.Oleh karena itu,pokok bahasan 

keliling dan luas lingkaran akan diterapkan pembelajaran problem solving untuk 

membantu siswa memahami materi yang mendasari pokok bahasan lingkaran di kelas 

III. 

Selanjutnya berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas makadiperlukan 

suatu cara dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah serta aktivitas siswa 

dalam pembelajaran tersebut. Dan meningkatkan kualitas kemampuan guru dalam 

mengelolah pembelajaran pemecahan masalah dan tanggapan berupa respon siswa 

terhadap pembelajaran pemecahan masalah versi Polya pada pokok bahasan Keliling 

dan Luas Lingkaran kelas VIIIA MTs. Salafiyah Tanggulangin Sidoarjo. 

Menurut Romine (dalam Hamalik, 2007: 106) “learning is defined as the 

modification or strengthening of behavior through experiencing”. Maksudnya adalah 

belajar merupakan suatu proses, dan bukan hasil yang hendak dicapai semata. Proses itu 

sendiri berlangsung melalui serangkaian pengalaman, sehingga terjadi modifikasi pada 

tingkah laku yang dimilikinya sebelumnya. 

Sedangkan menurut Iska (dalam Usniati, 2011: 28) belajar adalah proses 

perubahan dari belum mampu menjadi sudah mampu, terjadi dalam waktu tertentu. 

Perubahan terjadi harus secara relatif bersifat menetap (permanen) dan tidak hanya 

terjadi pada prilaku saat ini nampak (immediate behavior), tetapi prilaku mungkin 

terjadi dimasa mendatang (potensial behavior). 

Suwangsih dan Tiurlina (dalam Usniati ,2011: 31) mengungkapkan beberapa 

definisi para ahli matematika antara lain : (a) James, matematika adalah ilmu tentang 

logika, mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang berhubungan satu 

sama lainnya. (b) Johnson dan Rising, matematika adalah pola pikir, pola 

mengorganisasikan, pembuktian yang logis, matematika itu adalah bahasa yang 

menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat representasinya 

dengan simbol dan padat, lebih berupa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. 
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Pembelajaran secara simple dapat diartikan sebagai produk interaksi 

berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup (Trianto, 2009: 17). Dalam 

pembelajaran matematika menurut National Research Council's pada The 

NationalAcademies (2002) (dalam Kurniawan, 2009: 13-14) adalah : (a) Menjalankan 

dan mempunyai commited idea bahwa semua siswa dapat menjadi cakap dalam 

bermatematika. (b) Mengembangkan dan memperdalam pemahaman cara berpikir 

matematik siswanya sertateknik-teknik yang mengarah pada kecakapan matematik. (c) 

Menekankan pada pembuat kebijakan, para administrator, para orang tua, siswa-siswa 

untuk mencapai kemampuan dan kecakapan matematika adalah penting. (d) 

Menggunakan program serta pendekatan pembelajaran dan subjekmater yang dilandasi 

oleh bukti scientific yang terbaik, sehingga mendorong pengembangan pemahaman dan 

kecakapan matematik siswanya. (e) Melakukan PBM matematika dengan waktu yang 

mencukupi dan proporsional, sehingga perludipilih metode pembelajaran yang sesuai 

dengan sarana, prasarana serta kemampuan prasyaratyang telah dimiliki siswa. (f) 

Terlibat/ikut serta secara proporsional dan profesional dalam aktivitas pengembangan 

yang menginterasikan matematika, cara berpikir siswa dan teknik-teknik instruksional 

pembelajarannya. (g) Mendukung, menopang pengembangan aktivitas profesional yang 

koheren, sehingga pembelajaran dapat mencapai kecakapan matematik yang diinginkan. 

(h) Mengorganisasikan dan berpartisipasi dalam studi grup di sekolah yang 

memfokuskan praktek pembelajaran. (i) Melakukan percakapan/diskusi dengan teman 

sejawat tentang pengembangan kemampuan/kecakapan, tentang siswa dan kemampuan 

matematiknya. (j) Menjadi seorang penasehat pada teman sejawat, bagaimana proses 

belajar mengajar matematika dilakukan agar siswa mencapai kemampuan yang 

diharapkan. 

Dalam memecahkan masalah memerlukan beberapa langkah-langkah 

penyelesaian, ada empat langkah menurut Polya (dalam Utomo, 2012: 156), yang harus 

dilakukan untuk memecahkan masalah (Problem Solving) yaitu : See(memahami 

problem), Plan (menyusun rencana), Do (melaksanakan rencana) dan Chek (menguji 

jawaban). 

Alasan penggunaan metode problem solving bagi penelitian ini adalah dengan 

penggunaan metode problem solving siswa dapat menjadi aktif dan berinisiatif sendiri 
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untuk menghadapi problema-problema dan berpikir sendiri dengan demikian siswa akan 

dapat mengingat pelajarannya dari pada hanya mendengarkan saja. 

Menurut Sanjaya (2006: 215) Strategi pembelajaran dengan pemecahan masalah 

(problem solving) dapat diterapkan :(a) Manakalah guru menginginkan agar siswa tidak 

hanya sekedar dapat mengingat materi pelajaran, akan tetapi menguasai dan memahami 

secara penuh. (b) Apabila guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berfikir 

rasional siswa, yaitu kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang 

mereka miliki dalam situasi baru, mengenal adanya perbedaan antara fakta dan 

pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat judgment secara objektif. 

(c) Manakala guru menginginkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah serta 

membuat tantangan intelektual siswa. (d) Jika guru ingin mendorong siswa untuk lebih 

bertanggung jawab dalam belajarnya. (e) Jika guru ingin agar siswa memahami 

hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupannya (hubungan 

antara teori dengan kenyataan). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

yang bersifat deskriptif, yaitu dengan cara menafsirkan data dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi tentang proses pembelajaran problem solving versi Polya pada 

pokok bahasan Keliling dan Luas Lingkaran. 

Alat ukur untuk penelitian ini di gambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

   Gambar 1 

(Arikunto, 2010: 124). 

Keterangan : 

X : Penerapan pembelajaran Problem solving versi Polya 

O : Hasil penerapan pembelajaran problem solving versi Polya,yaitu : 

 Kemampuan siswa dalam pemecahan masalah versi Polya pada pokok bahasan 

Keliling dan Luas Lingkaran. 

 Respon siswa terhadap penerapan pembelajaran problem solving versi Polya. 

X    O 
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian desain single one shot case 

studysebagai alat untuk menjawab rumusan masalah sehingga tercapai tujuan 

penelitiandan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui: (1) Analisis 

Data kemampuan Pemecahan Dengan Problem Solving Versi Polya. (2) Analisis Data 

Aktivitas Siswa. (3) Analisis Data Kemampuan Guru dalam Mengelolahan 

Pembelajaran Problem Solving Versi Polya. (4) Analisis Data Respon Siswa. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Salafiyah Ketegan di kelas VIIIA pada 

semester genapdan materi yang digunakan dalam penelitian adalah pokok bahasan 

Keliling dan Luas Lingkaran. Kelas VIIIA (42 siswa) sebagai obyek penelitian, data 

sample penelitian dari 42 siswa yang diambil hanya 20 siswa.  

Data Soal Tes siswa diperoleh dari tes yang diberikan setelah pembelajaran 

dengan model problem solving versi Polya selesai dilakukan, yaitu tanggal 13 Januari 

2014.Tes berupa 3 soal essay yang dikerjakan  siswa secara mandiri dalam waktu 2 x 35 

menit. Standar ketuntasan siswa disesuaikan denganKKM mata pelajaran matematika 

yang telah ditetapkan sekolah, siswa dianggap tuntas bila skor atau nilai siswa mencapai 

minimal dari KKM yaitu ≥ 80.Data soal tes akhir hasil belajar siswa setelah mengikuti 

penerapan pembelajaran problem solving versi Polya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Data Soal Tes Hasil Belajar Siswa 

No. 

Absen 
Nilai Keterangan 

No. 

Absen 
Nilai Keterangan 

1. 82,5 Tuntas 11. 100 Tuntas 

2. 82,5 Tuntas 12. 100 Tuntas 

3. 100 Tuntas 13. 100 Tuntas 

4. 100 Tuntas 14. 100 Tuntas 

5. 100 Tuntas 15. 82,5 Tuntas 

6. 77,5 Tidak Tuntas 16. 100 Tuntas 

7. 82,5 Tuntas 17. 100 Tuntas 

8. 82,5 Tuntas 18. 77,5 Tidak Tuntas 

9. 100 Tuntas 19. 82,5 Tuntas 

10. 82,5 Tuntas 20. 77,5 Tidak Tuntas 
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Dari data Tabel diatas dapat dilihat bahwa setelah pembelajaran problem solving 

versi Polya, nilai ketuntasan siswa sangat memuaskan. Meskipun 20 orang siswa yang 

mengikuti tes, 10 orang siswa memperoleh nilai 100 dan 7 orang siswa memperoleh 

nilai 82,5 sedangkan sisanya 3 orang siswa memperoleh nilai 77,5. Sehingga dapat 

dikatakan pada penerapan pembelajaran problem solving versi Polya pada pokok 

bahasan keliling dan luas lingkaran terdapat 17 orang siswa tuntas dan 3 orang siswa 

lainnya tidak tuntas. Karena yang tuntas sebanyak 17 orang siswa dan persentase 

ketuntasan siswa secara klasikal mencapai 90,5% atau lebih dari 80%, maka ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal tercapai. 

Pengamatan aktivitas siswa dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Januari 

2014, yaitu ketika kegiatan penerapan pembelajaran problem solving versi Polya.Hasil 

analisis siswa dikatakan aktif apabila jumlah persentase seluruh aktivitas siswa kategori 

ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ≥ 80%.Aktivitas siswa kategori ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang 

terdapat pada lembar pangamatan aktivitas siswa merupakan aktivitas siswa 

aktif.Sedangkan aktivitas siswa pasif adalah kategori ke-8. 

Tabel 2. Persentase dan Rata – Rata Aktivitas Siswa Untuk Setiap Indikator 

Selama Dua Kali Pertemuan 

No Kategori pengamatan 

Persentase 

Aktivitas 

Siswa 

Pertemuan 

Rata-rata (%) 

Pertemuan I 

dan II 

I II 

1. Memperhatikan apa yang disampaikan guru. 39,06 39,67  39,36 

2. Mengajukan pertanyaan. 3,13 3,13  3,13 

3. Mengemukakan pendapat. 0,94 0,94  0,94 

4. Menyajikan hasil diskusi. 10,31 10,93  10,62 

5. Menanggapi jawaban siswa lainnya. 1,87 2,5  2,18 

6 Menulis atau menyalin catatan yang relevan 

dari hasil diskusi dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

5,94 6,25  6,09 

7 Mengerjakan Lembar Kerja Siswa. 31,87 31,25  31,56 

8 Mengerjakan sesuatu diluar topik 

pembelajaran dan keluar tanpa izin. 
6,87 5,31 6,09  

Jumlah seluruh aktivitas siswa (%) 6,09 93,88 
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Dari data aktivitas siswa tersebut, jumlah persentase seluruh aktivitas siswa 

kategori ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah sebesar 93,88%, yaitu lebih besar dari 80%  

sehingga siswa dikatakan aktif. Sedangkan aktivitas siswa yang paling domain adalalah  

memperhatikan apa yang disampaikan guru yaitu sebesar 39,36%. 

Data pengelolahan pembelajaran diperoleh dari pengamatan yang dilaksanakan 

pada tanggal 11 sampai 12 Januari 2014, yaitu ketika kegiatan belajar mengajar dengan 

penerapan pembelajaran problem solving versi Polya pada pokok bahasan Keliling dan 

Luas Lingkaran berlangsung. Berikut data hasil pengamatan kemampuan guru dalam 

mengelolah pembelajaran dengan metode problem solving versi Polya. 

Tabel 3. Rekapitulasi Pengamatan Pengelolahan Penerapan Pembelajaran  

Problem Solving Versi Polya 

No. Indikator yang diamati 
Pertemuan 

I II 

I 
Pendahuluan 

3 3  Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Memotivasi siswa. 4 3 

 Mengaitkan dengan pembelajaran yang lalu. 

 
3 3 

II 
Kegiatan inti 

3 4 

 Memberikan contoh soal serta langkah-

langkahnya dalam pemecahan masalah. 

 Meminta siswa mengerjakan langkah 

menyusun rencana. 
3 3 

 Meminta siswa mengerjakan langkah 

melaksanakan rencana. 
3 3 

 Meminta siswa mengerjakan langkah 

memeriksa kembali. 
4 4 

 Membimbing siswa berdiskusi dengan teman 

sebangkunya. 
3 3 

 Meminta siswa menyajikan hasil diskusi. 2 3 

 Meminta siswa untuk mengerjakan LKS 

secara mendiri. 
3 3 

 Guru bersama siswa membahas LKS. 3 3 

III Penutup 

2 3 

 Meminta siswa merangkum materi yang 

diajarkan. 

 Memberikan tugas rumah. 4 4 
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 Meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya. 
3 2 

IV Pengelolahan alokasi waktu 3 3 

V Suasana kelas 3 3 

Rata-rata 3,06 3,12 

Rata-rata seluruh indikator 3,09 

Maka secara keseluruhan kemampuan guru dalam mengelolah pembelajaran 

dengan metode problem solving versi polya memperoleh skor rata-rata 3,09, 

dikategorikan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pemecahan masalah adalah 3< 

KBM <4 dengan kreteria baik. 

Data respon siswa diperoleh dari angket yang diberikan setelah diadakan 

kegiatan pembelajaran dengan metode problem solving versi Polya dan setelah siswa 

mengerjakan tes hasil belajar.Angket respon siswa diberikan tanggal 13 Januari 

2014.Analisis data angket respon siswa dihitung dengan cara menentukan persentase 

dari setiap pernyataan. 

Table 4. Persentase Hasil Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Dengan Metode 

Problem Solving Versi Polya. 

No. Pernyataan Ya(%) Tidak(%) 

1. Saya selalu memperhatikan penjelasan yang 

diberikan guru dan teman saya. 
85% 15% 

2. Saya lebih menyukai pelajaran matematika setelah 

mengikuti pembelajaran dengan metode problem 

solving versi polya. 

90% 10% 

3. Saya berusaha untuk mengerjakan soal yang 

diberikan dengan baik. 
80% 20% 

4. Saya merasa senang setelah mengikuti 

pembelajaran matematika dengan metode problem 

solving versi polya. 

100% 0% 

5. Saya berminat untuk mengikuti lagi pembelajaran 

seperti ini. 
95% 5% 

Rata-rata keseluruhan 90% 10% 

Secara keseluruhan 90% siswa merespon positif terhadap pembelajaran dengan 

metode problem solving versi Polya.Respon siswa dikatakann positif jika persentase 

respon siswa menjawab “ya” (yang merespon positif) mencapai ≥ 80%.Karena 



96 
Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo 

Vol.2, No.1, Maret 2014 

ISSN: 2337-8166 

 

persentase respon siswa mencapai 90%.Maka respon siswa terhadap pembelajaran 

dengan metode problem solving versi Polya adalah positif. 

 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : (a) 

Hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran problem solving versi Polya pada 

pokok bahasan keliling dan luas lingkaran di kelas VIIIA MTs Salafiyah Tanggulangin 

secara klasikal tercapai dengan persentase ketuntasan siswa sebesar 90,5%. (b) Aktivitas 

siswa selama mengikuti pembelajaran problem solving versi Polya pada pokok bahasan 

keliling dan luas lingkaran di kelas VIIIA MTs Salafiyah Tanggulangin adalah siswa 

dikatakan aktif dalam mengikuti pembelajaran dengan jumlah persentase seluruh 

aktivitas siswa kategori ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah sebesar 93,88% . (c) 

Kemampuan guru dalam pengelolahan pembelajaran problem solving versi Polya pada 

pokok bahasan keliling dan luas lingkaran di kelas VIIIA MTs Salafiyah Tanggulangin 

memperoleh skor rata-rata 3,09, dikategorikan dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) pemecahan masalah adalah 3< KBM <4 dengan kreteria baik. Dan beberapa 

indikator  juga terlaksana dengan  baik, pada pertemuan pertama memperoleh rata-rata 

3,06, sedangkan pada pertemuan kedua memperoleh rata-rata 3,12. (d) Respon siswa 

terhadap penerapan pembelajaran problem solving versi Polya  pada pokok bahasan 

keliling dan luas lingkaran di kelas VIIIA MTs Salafiyah Tanggulangin adalah positif 

dengan mencapai 90%. 

Melalui aktivitas pembelajaran problem solving versi Polya, siswa memberikan 

respon positif terhadap penerapan pembelajaran problem solving versi polya dan 

meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa, untuk melatih siswa dalam 

menyelesaiakan soal yang mengikuti langkah-langkah Polya. 
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