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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum tepatnya siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematis mengakibatkan rendahnya kemampuan menyelesaikan masalah 

matematis siswa. sehingga dilakukan penerapan strategi pemecahan masalah Solso 

dalam pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan 

menyelesaikan masalah matematis siswa yang dipengaruhi oleh strategi pemecahan 

masalah Solso.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan posttest only 

control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

N 7 Kota Jambi tahun ajaran 2016/2017, dengan sampel yang terpilih kelas VIII D 

sebagai kelas eksperimen dan VIII C sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data 

untuk penilaian kemampuan menyelesaikan masalah matematis menggunakan tes uraian 

dan untuk keterlaksanaan strategi pemecahan masalah yang diterapkan menggunakan 

lembar observasi aktivitas guru.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan menyelesaikan 

masalah matematis siswa pada kelas eksperimen adalah 78.8 dengan rata-rata aktivitas 

guru 76.44  dengan kategori sangat baik dan pada kelas kontrol adalah 73.33 dengan 

nilai rata-rata aktivitas guru 74.75 dengan kategori baik. Kemudian dilakukan analisis 

menggunakan uji t sehingga diperoleh              dan                , dimana  

        berada diluar daerah penerimaan    maka    ditolak dan H1 diterima pada taraf 

kepercayaan 95%. Karena kriteria pengujiannya adalah terima H0  jika         
                . Maka data tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan menyelesaikan masalah matematis siswa kelas VIII SMP yang dipengaruhi 

oleh penerapan strategi pemecahan masalah SOLSO 

 

Kata Kunci : Kemampuan Menyelesaikan Masalah Matematis, Strategi Pemecahan 

Masalah Solso. 

 

 

  



Susi Limbong : Mahasiswa FKIP Universitas Jambi  Page | 4 

PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH SOLSO 

TERHADAP KEMAMPUAN SISWA DALAM PEMECAHAN MASALAH 

MATEMATIS DI KELAS VIII SMP NEGERI 7 KOTA JAMBI 

Oleh: 

              ,              ,               
   Alumni Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jambi 

      Dosen Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jambi 

Email :     Susi_limbong95@yahoo.com 

           

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah 

satu pengetahuan yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. Hampir setiap 

bagian hidup manusia mengandung 

matematika. Seperti membeli sesuatu 

diwarung, menghitung hari dalam 

sebulan, menghitung jam, menghitung 

menit, dan lain sebagainya mengandung 

matematika (Faizi, 2013:70). Aktivitas 

matematika seperti problem solving dan 

looking for problems merupakan bagian 

dari aktivitas manusia, Oleh karena itu, 

semua manusia perlu mempelajari 

matematika. Demikian pula dengan 

siswa, siswa juga perlu mempelajari dan 

menguasai matematika salah satunya 

pada materi Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel, agar siswa dapat 

memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Pembelajaran materi Sistem 

Persamaan Linear sangat bermanfaat 

bagi siswa dalam mempelajari dan 

memahami materi matematika lainnya. 

Banyak dari materi yang diajarkan 

dalam matematika tersebut berkaitan 

dengan konsep Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel, salah satunya 

adalah Menyelesaikan masalah nyata 

yang berhubungan dengan Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel. Akan 

tetapi dalam pembelajaran ini masih 

banyak siswa yang belum dapat 

menyelesaikan masalah matematis yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari 

Dalam proses belajar-mengajar, 

matematika merupakan suatu arena bagi 

siswa-siswa untuk menyelesaikan suatu 

masalah dan memperoleh kepercayaan 

bahwa untuk menghasilkan suatu 

penyelesaian yang benar bukan hanya 

dari perkataan gurunya, tetapi karena 

logika berpikir dari siswa tersebut dan 

proses memecahkan masalah yang 

dilaluinya. Menurut Sumarmo (1994) 

kemampuan pemecahan masalah 

merupakan salah satu hasil belajar yang 

akan di capai dalam pengajaran 

matematika di tingkat sekolah manapun. 

Siswa yang dapat memecahkan 

masalah adalah siswa yang memiliki 

kemampuan memandang sesuatu 

dengan cara yang berbeda sehingga 

siswa tersebut dapat memecahkan 

masalah secara kreatif agar dapat 

bersaing secara adil dan mampu bekerja 

sama dengan siswa yang lain. SMP N 7 

Kota Jambi adalah sekolah yang 

menerapkan kurikulum 2013 yaitu 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Pada pengimplementasian pendekatan 

saintifik ada kegiatan 5M yaitu 

mengamati, menanya, mencari 

informasi, menalar, mengomunikasikan 

pembelajaran. kegiatan tersebut akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. dimana siswa itu sendiri 

harus mampu mengetahui materi yang 

akan dipelajari melalui suatu 

permasalahan yang diberikan oleh guru. 
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Akan tetapi pada kenyataannya 

kemampuan pemecahan masalah siswa 

masih kurang. soal-soal matematika 

tidak rutin yang memerlukan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi pada 

umumnya tidak berhasil dijawab dengan 

benar oleh siswa. Oleh karena itu, dapat 

di simpulkan bahwa, hal utama yang 

menjadi perhatian saat ini adalah 

meningkatkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi, salah satunya pemecahan 

masalah matematis siswa. 

Sehubungan dengan hal-hal yang 

terjadi tentang kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa, maka guru 

sangat berperan penting dan aktif untuk 

menciptakan peserta didik yang 

memiliki kemampuan pemecahan 

masalah yang baik. Karena dalam proses 

pembelajaran kemampuan seseorang 

untuk memahami dan menyerap 

pelajaran sudah pasti berbeda 

tingkatnya. Ada yang cepat, sedang dan 

ada juga yang sangat lambat. Oleh 

karena itu, siswa seringkali harus 

menempuh cara berbeda untuk bisa 

memahami sebuah informasi atau 

pelajaran yang sama. Dalam hal ini 

keterampilan guru dalam menggunakan 

strategi yang tepat dalam 

menyampaikan pelajaran sangat 

berperan penting untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan kondisi siswa di sekolah 

tersebut adalah strategi yang 

mengarahkan siswa untuk mencari 

sendiri penyelesaian suatu masalah 

melalui bimbingan yang diberikan oleh 

guru dan pembelajarannya berpusat 

pada siswa, karena dengan adanya 

aktivitas menyelesaikan sendiri masalah 

yang diberikan melalui bimbingan oleh 

guru akan lebih lama diingat oleh siswa 

cara penyelesaiannya dan siswa akan 

menjadi aktif dalam pembelajaran. 

Salah satu strategi tersebut adalah 

strategi pemecahan masalah Solso. 

Strategi pemecahan masalah 

Solso merupakan suatu aktivitas 

kognitif, dimana siswa tidak saja harus 

dapat mengerjakan, tetapi juga harus 

yakin bisa memecahkan. Strategi 

pemecahan masalah Solso terdiri atas 

enam langkah yaitu: Identifikasi 

masalah, Representasi masalah, 

Perencanaan masalah, Menerapkan/ 

mengimplementasikan perencanaan 

Menilai perencanaan, Menilai hasil 

pemecahan (Wena, 2014:56).  

Dalam pembelajaran strategi 

pemecahan masalah Solso ini akan di 

implementasikan dengan cara 

membentuk kelompok belajar siswa. 

Dengan demikian, Strategi Pemecahan 

Masalah Solso dalam pembelajaran 

dapat memberikan dampak yang positif 

untuk siswa, dapat meningkatkan hasil 

belajar pada siswa. Sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa, 

berfikir kritis, logis, sistematis, kreatif, 

analisis dan membuat siswa terbiasa 

untuk selalu berusaha dan tidak mudah 

putus asa dalam memecahkan suatu 

masalah. Jadi didalam strategi 

pemecahan masalah solso siswa harus 

dapat memahami pokok permasalahan 

yang ada. Strategi pemecahan masalah 

Solso diterapkan pada materi yang 

berhubungan dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini tentu memberikan 

kesempatan yang luas bagi guru untuk 

menghubungkan antara pengalaman 

yang sudah dimiliki siswa dengan 

materi yang akan diajarkan oleh guru 

dikelas. Kemampuan pemecahan 

masalah matematika tersebut dapat 

dilihat ketika siswa mengerjakan soal-

soal matematika, termasuk soal 

menyelesaikan masalah nyata yang 

berhubungan dengan Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel, karena dalam 

mengerjakan soal tersebut juga 
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dibutuhkan kemampuan pemecahan 

masalah khususnya yang berhubungan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu, peneliti 

bermaksud untuk melakukan suatu 

eksperimen dengan menerapkan strategi 

pemecahan masalah SOLSO di SMP N 

7 Kota Jambi. Sehingga peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Penerapan Strategi 

Pemecahan Masalah Solso Terhadap 

Kemampuan Siswa Dalam 

Pemecahan Masalah Matematis Di 

Kelas VIII SMP Negeri 7 Kota 

Jambi” 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan metode 

eksperimen. Desain yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah posttest only 

control group design. Menurut 

Sugiyono (2003:85) dalam desain ini 

terdapat dua kelompok yang masing-

masing dipilih secara random (R). 

Kelompok pertama diberikan perlakuan 

yang disebut kelompok eksperimen dan 

kelompok yang tidak diberi perlakuan 

disebut kelompok kontrol. 

Populasi pada penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII SMP N 7 Kota 

Jambi T.A 2016/2017, penentuan 

sampel dilakukan dengan teknik simple 

random sampling yaitu pengambilan 

sampel apabila populasi berdistribusi 

normal, homogen, dan mempunyai 

kesamaan rata-rata. Adapun cara 

pengmbilannya menggunakan teknik 

kombinasi. Sehingga kelas eksperimen 

dan kelas kontrol ditentukan dengan 

melakukan pengambilan secara acak, 

yang terpilih pertama kelas eksperimen 

dan yang terpilih kedua sebagai kelas 

kontrol. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes dan lembar 

observasi. Tes ini berupa tes uraian yang 

berjumlah 3 soal untuk mengukur 

kemampuan menyelesaikan masalah 

matematis siswa. Supaya tes yang 

digunakan berkualitas, soal tes diuji 

cobakan terlebih dahulu kemudian 

dilakukan analisis item soal. Analisis 

digunakan untuk mengetahui validitas, 

daya pembeda, tingkat kesukaran, dan 

realiabilitas soal tes. Lembar observasi 

yang digunakan adalah lembar observasi 

aktivitas guru, yang digunakan untuk 

melihat keterlaksanaan pembelajaran 

yang telah direncanakan. Observasi 

dilakukan sebanyak 4 kali.  

Teknik analisis data untuk 

lembar observasi aktivitas guru dilihat 

dari hasil pengamatan oleh observer. 

Kemudian untuk tes uraian yang telah 

diberikan pada kelas sampel barulah 

dianalisis. Sebelum dianalisis akan diuji 

prasyarat yaitu uji normalitas 

menggunakan uji liliefors dan uji 

homogenitas varians menggunakan uji 

F.  

Untuk uji hipotesis dalam 

penelitian ini adalah dengan 

menggunakan uji t (Sudjana, 2005:239). 

Uji kesamaan dua rata-rata yang 

digunakan adalah uji dua pihak. 

Sedangkan hipotesis secara statistik 

dirumuskan sebagai berikut:  

 0∶  1 =  2  

 1∶  1 ≠  2  

Keterangan:  

 

H0 :Tidak terdapat perbedaan 

kemampuan menyelesaikan 

masalah matematis siswa kelas 

VIII SMP yang dipengaruhi oleh 

penerapan strategi pemecahan 

masalah SOLSO.  

H1 :Terdapat perbedaan kemampuan 

menyelesaikan masalah 

matematis siswa kelas VIII SMP 

yang dipengaruhi oleh penerapan   

strategi pemecahan masalah 

SOLSO 
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di 

SMP N 7 Kota Jambi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan menyelesaikan masalah 

matematis yang dipengaruhi oleh 

strategi pemecahan masalah SOLSO 

kelas VIII SMP N 7 Kota Jambi. 

Berdasarkan kelas sampel yang telah 

terpilih, maka dilakukanlah perlakuan 

pada kelas eksperimen dengan 

menerapkan strategi pemecahan 

masalah SOLSO dan kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran 

lansung pada pokok bahasan yang sama 

yaitu system persamaan linear dua 

variabel. Setelah pertemuan belajar 

selesai, kelas sampel diberi posttest 

dengan soal dan jumlah soal yang sama 

sehingga dapatlah nilai rata-rata kelas 

eksperimen adalah 77.54 dan kelas 

kontrol adalah 71.66. Kemudian 

dilakukan analisis menggunakan uji t 

sehingga diperoleh              dan 

               , dimana          

berada diluar daerah penerimaan 

   maka    ditolak dan H1 diterima 

pada taraf kepercayaan 95%. Karena 

kriteria pengujiannya adalah terima H0  

jika                         . Maka 

data tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan kemampuan 

menyelesaikan masalah matematis siswa 

kelas VIII SMP yang dipengaruhi oleh 

penerapan strategi pemecahan masalah 

SOLSO 

Berdasarkan hasil posttest yang 

telah diberikan terlihat bahwa 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematis kelas eksperimen 

lebih banyak siswa yang mendapat nilai 

yang tinggi dibandingkan dengan kelas 

kontrol. Jumlah siswa kelas eksperimen 

yang mendapat nilai lebih atau sama 

dengan 75 yaitu 22 siswa sedangkan 

kelas kontrol 16 siswa dan rata-rata nilai 

kelas eksperimen berbeda dengan kelas 

kontrol. Hal tersebut dapat dikatakan 

karena pembelajaran dikelas eksperimen 

menggunakan strategi pemecahan 

masalah SOLSO lebih mengarahkan 

siswa untuk melakukan langkah-langkah 

pengerjaan suatu masalah yang berupa 

soal secara terstruktur. 

Strategi pemecahan masalah 

SOLSO ini mengarahkan siswa 

menyelesaikan soal sendiri melalui 

bimbingan dari guru sehingga siswa 

lebih banyak mendapatkan pengalaman 

dalam menyelesaikan masalah dan 

pengalaman tersebut dapat diingat oleh 

siswa dalam jangka waktu yang 

panjang. Menurut Solso (dalam Bilgin 

dan Karakirik, 2005) pemecahan 

masalah sebagai proses berpikir di mana 

pelajar menemukan kombinasi dari 

aturan belajar sebelumnya bahwa ia 

dapat menerapkan untuk memecahkan 

masalah baru. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan strategi 

pemecahan masalah SOLSO ini juga 

akan melatih siswa untuk menggunakan 

informasi-informasi yang mereka 

peroleh sendiri untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan matematika tanpa 

dijelaskan terlebih dahulu oleh guru. 

Sesuai dengan pendapat Sugiyono 

(2011:112), jika terdapat perbedaan 

hasil belajar yang signifikan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, maka perlakuan yang diberikan 

telah memberikan pengaruh secara 

signifikan. Karena berdasarkan uji t 

diketahui bahwa kedua kelas sampel 

memiliki rata-rata skor tes yang 

berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa 

strategi pemecahan masalah SOLSO 

berpengaruh terhadap kemampuan 

menyelesaikan masalah matematis siswa 

kelas VII SMP Negeri 7 Kota Jambi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Fifin 

Nur (2014:15) yang menyatakan bahwa 

Strategi Pemecahan Masalah Solso 
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dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dan juga dapat menumbuhkan sikap 

kreatif dan aktif serta berani dalam 

menyampaikan pendapat. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan hasil 

penelitian yang dilaksanakan mengenai 

pengaruh strategi pemecahan masalah 

SOLSO terhadap kemampuan 

menyelesaikan masalah matematis siswa 

kelas VIII SMP N 7 Kota Jambi 

diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata 

hasil posttest kelas eksperimen adalah 

77.54 dengan rata-rata skor aktivitas 

guru 76.44 yang termasuk kedalam 

kriteria sangat baik dan rata-rata hasil 

posttest kelas kontrol adalah 71.62 

dengan rata-ata skor aktivitas guru 

adalah 78.64 yang termasuk kedalam 

kriteria sangat baik. Kemudian dari uji 

kesamaan rata-rata menggunakan uji 

statistik t-test diperoleh nilai         

     dan                dimana  

        berada diluar daerah penerimaan 

   maka    ditolak dan H1 diterima 

pada taraf kepercayaan 95%. Karena 

kriteria pengujiannya adalah terima H0  

jika                         .  Oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa 

perbedaan kemampuan menyelesaikan 

masalah matematis siswa dipengaruhi 

oleh penerapan strategi pemecahan 

masalah SOLSO. 

Dari hasil penelitian yang sudah 

diperoleh, maka penulis mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1 Pembelajaran dengan strategi 

pemecahan maslaah SOLSO 

disajikan salah satu alternatif dalam 

pembelajaran matematika khususnya 

pada materi sistem persamaan linear 

dua variable. 

2 Diharapkan selanjutnya dapat 

melaksanakan penelitian yang serupa 

dengan materi yang berbeda-beda 
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