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PENTINGNYA PEMECAHAN MASALAH 

Fadjar Shadiq, M.App.Sc (Widyaiswara PPPPTK Matematika) 
 
 

A. Pengertian Masalah  

Berikut ini adalah contoh masalah yang cocok untuk pengayaan bagi siswa SMP 

dengan kemampuan di atas rata-rata.  Cobalah untuk menyelesaikan masalah di bawah 

ini terlebih dahulu untuk menguji kemampuan memecahkan masalah Anda. Akan 

diperlukan kesabaran, keuletan, kreativitas, dan pengetahuan matematika yang prima 

untuk memecahkan masalah-masalah tadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa yang Anda dapatkan ketika menyelesaikan soal di atas? Apa bedanya jika anda 

diminta menentukan hasil dari 3456789×87965? Inilah perbedaan mendasar antara soal 

biasa dengan masalah. Tidak seperti ketika menyelesaikan soal rutin yang sudah 

dipelajari langkah-langkahnya, seperti ketika menentukan hasil dari 3456789×87965, 

masalah dalam kotak di atas, kemungkinan besar belum Anda pelajari langkah-

langkahnya, dan menurut definisi akan terkategori sebagai masalah. Namun bisa 

terjadi juga, soal tersebut sudah dipelajari dan sudah diketahui langkah-langkah 

Bilangan terkali adalah bilangan asli dalam bentuk dua digit (angka) diikuti hasil kalinya. 

Sebagai contoh, 7 × 8 = 8 × 7 = 56, sehingga 7856 dan 8756 adalah bilangan terkali. 

Karena 2 × 3 = 6, maka 236 adalah bilangan terkali. Karena 2 × 0 = 0, maka 200 adalah 

bilangan terkali. Sebagai catatan, digit atau angka pertama bilangan terkali tidak boleh 0. 

a. Berapakah selisih antara bilangan terkali terbesar dan 

bilangan terkali terkecil? 

b. Cari semua bilangan terkali terdiri dari tiga digit yang 

masing-masing (setiap) digitnya merupakan bilangan 

kuadrat. 

c. Diberikan “kotak-kotak” berikut (gambar kanan) yang 

harus diisi dengan bilangan terkali.  

Tentukan isi kotak yang diarsir. Apakah isi ini 

merupakan satu-satunya? 

d. Lengkapi semua kotak kosong di atas dengan bilangan 

terkali. 
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penyelesaiannya sehingga tidak lagi terkategori sebagai masalah, namun sudah 

menjadi soal biasa.  

Sebagian besar ahli Pendidikan Matematika menyatakan bahwa masalah 

merupakan pertanyaan atau soal yang harus dijawab atau direspon. Namun mereka 

menyatakan juga bahwa tidak semua pertanyaan otomatis akan menjadi masalah. 

Suatu pertanyaan akan menjadi masalah hanya jika pertanyaan itu menunjukkan 

adanya suatu tantangan (challenge) yang tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur 

rutin (routine procedure) yang sudah diketahui si pelaku, seperti yang dinyatakan 

Cooney, et al. (1975: 242) berikut: “… for a question to be a problem, it must present a 

challenge that cannot be resolved by some routine procedure known to the student.” Implikasi 

dari definisi di atas, termuatnya ‘tantangan’ serta ‘belum diketahuinya prosedur rutin’ 

pada suatu pertanyaan yang akan diberikan kepada para siswa akan menentukan 

terkategorikan tidaknya suatu pertanyaan menjadi ‘masalah’ atau hanyalah suatu ‘soal’ 

biasa. Karenanya, dapat terjadi bahwa suatu ‘masalah’ bagi seseorang siswa akan 

menjadi ‘pertanyaan’ bagi siswa lainnya karena ia sudah mengetahui prosedur untuk 

menyelesaikannya. Secara umum, menentukan nilai 12345 × 4 tidak dapat 

dikategorikan sebagai suatu masalah bagi siswa SMA maupun siswa SMP karena 

mereka telah tahu prosedur penyelesaiannya. Dengan demikian, pemecahan masalah 

(problem-solving) adalah proses berpikir untuk menentukan apa yang harus dilakukan 

ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. 

 

B. Proses Pemecahan Masalah 

Untuk menyelesaikan masalah di atas, ada empat langkah penting yang harus 

dilakukan, yaitu: 

1. Memahami Masalahnya 

Pada langkah ini, para pemecah masalah (siswa) harus dapat menentukan dengan 

jeli apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Namun yang perlu diingat, 

kemampuan otak manusia sangatlah terbatas, sehingga hal-hal penting hendaknya 

dicatat, dibuat tabelnya, ataupun dibuat sket atau grafiknya. Tabel serta gambar ini 

dimaksudkan untuk mempermudah memahami masalahnya dan mempermudah 

mendapatkan gambaran umum penyelesaiannya. Dengan membuat gambar, diagram, 

atau tabel; hal-hal yang diketahui tidak hanya dibayangkan di dalam otak yang sangat 
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terbatas kemampuannya, namun dapat dituangkan ke atas kertas. Namun untuk soal 

seperti di atas, tidaklah perlu dibuat gambar, diagram, atau tabelnya. Di samping 

mengetahui dan memahami yang diketahui, para pemecah masalah dituntut juga 

untuk mengetahui yang ditanyakan, yang akan menjadi arah pemecahan masalahnya. 

Bukanlah hal yang bijak jika dalam proses pemecahan masalah, arah yang akan dituju 

tidak atau belum teridentifikasi secara jelas.  

Untuk masalah di atas akan didapat beberapa hal penting, diantaranya: 

 

 

 

Dengan format di atas, masalah yang terdiri atas beberapa baris kalimat dapat diubah 

menjadi dua baris kalimat yang menjadi inti atau saripatinya. 

Soal atau masalah a menunjukkan secara implisit bahwa seorang siswa harus 

dapat menentukan bilangan terkali terbesar dan bilangan terkali terkecilnya sebelum ia 

dapat menentukan selisihnya. Sesungguhnya, hasil pengerjaan soal a ini akan 

menunjukkan sejauh mana pemahaman seorang siswa terhadap soal atau masalah 

tersebut. Dengan strategi mencoba-coba, diharapkan siswa akan dapat menentukan 

hasil berikut: 

 

 

 

 

Jika ada siswa yang menyatakan hasil yang berbeda dengan hasil di atas, dapat 

disimpulkan bahwa siswa tersebut belum memahami soal atau masalah nomer a tadi, 

kecuali jika hasil pekerjaan siswa tersebut menunjukkan kekurang telitiannya, sebagai 

contoh jika ia menyatakan bilangan terkali terbesarnya adalah 9991 karena 9 × 9 = 91. 

Untuk kasus seperti ini, guru perlu hati-hati memberi nilai. Jika pekerjaan berikutnya 

menunjukkan bahwa ia memahami masalah atau soalnya, maka sepantasnya siswa 

tersebut diberi nilai 0 untuk soal nomer a ini. Namun jika ada siswa yang menyatakan 

090 atau 90 merupakan suatu bilangan terkali dengan alasan 0 × 9 = 0, maka ia belum 

memahami aturan nomer 2 yang ada yaitu digit atau angka pertama bilangan terkali 

tidak boleh 0.  

Bilangan terkali terbesar dimaksud adalah 9981 karena 9 × 9 = 81. 

Bilangan terkali terkecil dimaksud adalah 100 karena 1× 0 = 0. 

Jadi, selisih kedua bilangan tersebut adalah 9981 – 100 = 9881 

1. Contoh bilangan terkali adalah 7856 dan 8756 karena 7 × 8 = 8 × 7 = 56, 

2. Digit atau angka pertama bilangan terkali tidak boleh 0. 
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Untuk menjawab soal b, para siswa harus memahami masalahnya dan harus 

berani untuk mencoba. Semua bilangan terkali yang terdiri dari tiga digit yang masing-

masing (setiap) digitnya merupakan bilangan kuadrat adalah: 111, 144, 199, 414, dan 

919. Adakah bilangan terkali lain yang memenuhi syarat di atas? Setelah memahami 

soal yang ditunjukkan oleh benarnya jawaban soal a dan b di atas, langkah selanjutnya 

adalah merencanakan pemecahan masalah, terutama untuk menjawab soal b dan c. 

 

2. Merencanakan Cara Penyelesaian 

Nampaknya, soal c dan d jauh lebih sulit dari soal a dan b. Jika soal  a dan b hanya 

membutuhkan pemahaman dan sedikit pengetahuan matematika, maka soal soal 

nomer c dan d masih membutuhkan strategi yang lebih matang serta keuletan. Untuk 

itu, diperlukan perencanaan yang lebih matang dalam usaha memecahkan masalah ini. 

Untuk memudahkan, gambar di atas akan diletakkan lagi di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan adalah: “Mungkinkah A bernilai 

kurang dari 2? Mengapa? Bagaimana dengan nilai C?” Berdasar sifat khusus dari 5, 

maka dapat disimpulkan bahwa hanya ada dua kemungkinan nilai untuk C yaitu 5 

atau 0. Nilai yang lain tidak akan mungkin. Namun, apa mungkin C = 0? C = 0 jelas 

tidak mungkin, karena C juga merupakan digit pertama untuk bilangan terkali ke 

kanan yang sudah disyaratkan juga pada aturan nomer 2 bahwa digit atau angka 

pertama bilangan terkali tidak boleh 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai satu-

satunya yang masih mungkin untuk C adalah 5. Karena C = 5 maka dapat disimpulkan 

kotak yang diarsir bernilai 5 atau 0 juga. Dengan mengingat bahwa kotak yang diarsir 

merupakan digit pertama untuk bilangan terkali ke arah bawah, maka kesimpulan 

7 8 5 6 

A 

C 

B 
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akhirnya adalah kotak yang diarsir harus diisi dengan angka 5, sehingga didapat 

diagram seperti pada gambar di bawah ini. 

 

3. Melaksanakan Rencana 

Meskipun batas antara merencanakan dan 

melaksanakan sangatlah sulit ditentukan, namun  

pengisian kotak selanjutnya dapat dilanjutkan berdasar 

pemikiran di atas. Sekali lagi, cobalah untuk 

menyelesaikan sendiri soal atau masalah di atas 

terlebih dahulu.  

Berdasar pada gambar kanan atas, dimana E merupakan angka pada bilangan 

terkali ke kanan dan ke bawah, dapatlah ditentukan bahwa E haruslah bilangan ganjil. 

Dengan demikian E dapat diwakili oleh 1, 3, 5, 7, atau 9. Dengan cepat dapat 

diputuskan bahwa E = 1 atau E = 3 adalah tidak mungkin. Apa sebabnya? Begitu juga E 

= 7 ataupun E = 9 adalah tidak mungkin. Anda tentu tahu alasannya bukan? Yang 

tersisa sekarang hanya tinggal E = 5, sehingga didapat diagram di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Dapat disimpulkan sekarang bahwa H = 2, D = 9, dan F = 4. Dengan mudah dapat 

ditentukan juga bahwa B = 1, G = 9, A = 3, K = 1, L = 8, M = 4, N = 2, P = 0, Q = 1, dan 

terakhir dapat ditentukan R = 6. 

 

4. Menafsirkan atau Mengecek Hasilnya 

Hasil akhirnya adalah diagram seperti di samping 

ini. Pada kegiatan terakhir ini, kita tidak tidak perlu 

menafsirkan hasilnya namun dapat mengecek 
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kebenaran hasil yang didapat, yaitu tidak ada angka 

awal yang bernilai 0 dan setiap bilangan membentuk 

bilangan terkali, yaitu 7856, 199, 5525, 414, 8216, 3515, 

6954, 9218, dan 5420. 

  

C. Implikasinya pada Pembelajaran Matematika 

W.W. Sawyer pernah menulis di dalam bukunya Mathematician’s Delight, 

sebagaimana dikutip Jacobs (1982:12) suatu pernyataan berikut: “Everyone knows that it 

is easy to do a puzzle if someone has told you the answer. That is simply a test of memory. You 

can claim to be a mathematician only if you can solve puzzles that you have never studied before. 

That is the test of reasoning.” Pernyataan Sawyer ini telah menunjukkan bahwa 

pengetahuan yang diberikan atau ditransformasikan langsung kepada para siswa akan 

kurang meningkatkan kemampuan bernalar (reasoning) mereka. Sawyer menyebutnya 

hanya meningkatkan kemampuan untuk mengingat saja. Padahal di era global dan era 

perdagangan bebas, kemampuan bernalarlah serta kemampuan berpikir tingkat tinggi 

yang akan sangat menentukan keberhasilan mereka. Karenanya, pembelajaran 

pemecahan masalah akan menjadi hal yang akan sangat menentukan juga keberhasilan 

pendidikan matematika, sehingga pengintegrasian pemecahan masalah (problem 

solving) selama proses pembelajaran berlangsung hendaknya menjadi suatu keharusan. 

Siswa tidak akan tertarik untuk belajar memecahkan masalah jika ia tidak 

tertantang untuk mengerjakannya. Hal ini menunjukkan pentingnya tantangan serta 

konteks yang ada pada suatu masalah untuk memotivasi para siswa. Para siswa akan 

berusaha dengan sekuat tenaga untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan 

gurunya jika mereka menerima tantangan yang ada pada masalah tersebut. Sangatlah 

penting untuk memformulasikan kalimat pada masalah yang akan disajikan kepada 

para siswa dengan cara yang menarik, berkait dengan kehidupan nyata mereka 

sehingga tidak terlalu abstrak, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, serta dapat 

dipecahkan para siswa, baik dengan bantuan ataupun tanpa bantuan gurunya. 

Pemberian masalah yang tidak pernah dapat diselesaikan siswa dapat menurunkan 

motivasi mereka. 

Keterampilan serta kemampuan berpikir yang didapat ketika seseorang 

memecahkan masalah diyakini dapat ditransfer atau digunakan orang tersebut ketika 
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menghadapi masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Karena  setiap orang, siapapun 

orang tersebut akan selalu dihadapkan dengan masalah; maka pembelajaran 

pemecahan masalah atau belajar memecahkan masalah dijelaskan Cooney et al. (1975: 

242) sebagai berikut: “… the action by which a teacher encourages students to accept a 

challenging question and guides them in their resolution.” Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran pemecahan masalah adalah suatu tindakan (action) yang dilakukan guru 

agar para siswanya termotivasi untuk menerima tantangan yang ada pada pertanyaan 

(soal) dan mengarahkan para siswa dalam proses pemecahannya. Di samping itu, 

selama duduk di bangku sekolah, para siswa hendaknya belajar juga menggunakan 

atau mengaplikasikan strategi pemecahan masalah ini, sehingga keterampilan dan 

pengetahuan yang didapat selama duduk di bangku sekolah dapat digunakan atau 

diaplikasikan di dalam kehidupan nyata mereka atau di tempat kerja mereka di kelak 

kemudian hari.  

Dikenal dua macam masalah, yaitu soal ceritera (textbook word problem) dan 

masalah prosess (process problem). Pada masa-masa yang lalu, ‘masalah’ diberikan 

setelah teorinya didapatkan para siswa, sehingga para siswa hanya belajar untuk 

mengaplikasikan pengetahuan matematika yang didapat namun tidak pernah atau 

sedikit sekali mendapat kesempatan untuk belajar memecahkan masalah yang 

terkategori sebagai ‘masalah proses’. Padahalnya, para siswa harus diberi kesempatan 

untuk mempelajari peoses pemecahan masaalah yang terkategori sebagai ‘masalah 

proses’. Untuk mengatasi hal ini, sesuai dengan pendekatan pembelajaran matematika 

yang baru, masalah diberikan di awal kegiatan sebagai tantangan bagi para siswa. 

Dengan masalah ini, para siswa diberi kesempatan untuk bereksplorasi atau 

menyelidiki, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan dari guru ataupun pertanyaan-

pertanyaan yang muncul dari para siswa sendiri dalam bentuk problem-posing, sehingga 

teorema, rumus, dalil, pengertian, maupun konsep baru dapat dimunculkan dari 

masalah yang dikemukakan pada awal kegiatan ini. Dengan cara seperti ini, para siswa 

kita tidak hanya diberikan teori-teori dan rumus-rumus matematika yang sudah jadi, 

akan tetapi para siswa dilatih dan dibiasakan untuk belajar memecahkan masalah 

selama proses pembelajaran di kelas sedang berlangsung sedemikian sehingga 

pemahaman suatu konsep atau pengetahuan haruslah dibangun sendiri (dikonstruksi) 

oleh siswa (pembelajar).  
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Sekali lagi, inti dari belajar memecahkan masalah adalah para siswa hendaknya 

terbiasa mengerjakan soal-soal yang tidak hanya memerlukan ingatan yang baik saja. 

Terutama di era global dan era perdagangan bebas, kemampuan berpikir kritis, kreatif, 

logis, dan rasionallah yang semakin dibutuhkan. Karenanya, disamping diberi 

masalah-masalah yang menantang, selama di kelas, seorang guru matematika dapat 

saja memulai proses pembelajarannya dengan mengajukan ‘masalah’ yang cukup 

menantang dan menarik bagi para siswa. Siswa dan guru lalu bersama-sama 

memecahkan masalahnya tadi sambil membahas teori-teori, definisi maupun rumus-

rumus matematikanya. 

 

D. Penutup 

Proses pembelajaran di kelas yang mengkondisikan siswa untuk belajar 

memecahkan dan menemukan kembali ini akan membuat para siswa terbiasa 

melakukan penyelidikan dan menemukan sesuatu. Kegiatan belajarnya biasanya 

dimulai dengan penayangan masalah nyata yang pernah dialami ataupun yang dapat 

dipikirkan dan dapat diterima pikiran para siswa (contextual problem); diikuti dengan 

kegiatan bereksplorasi dengan benda konkret, semi konkret ataupun abstrak; 

dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada para siswa untuk mempelajari ide-ide 

matematika secara informal; mereka lalu mempelajari matematika secara formal; dan 

diakhiri dengan kegiatan pelatihan. Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan para siswa 

akan dapat memahami konsep, rumus, prinsip, dan teori-teori matematika sambil 

belajar memecahkan masalah. Intinya, suatu rumus, konsep, atau prinsip dalam 

matematika, seyogyanya ditemukan kembali oleh para siswa di bawah bimbingan guru 

(guided re-invention). 
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