
Introduction In Problem Solving Course 
Dosen yang mengampu mata kuliah problem solving adalah Bapak Dr. Yusuf Hartono yang 
biasa dipanggil dengan “Pak Ucup”. Pak Ucup adalah dosen yang begitu nyentrik tetapi cara 
beliau membuka pemikiran kita dalam perkuliahan begitu bagus sekali. 

Perkuliahan problem solving dimulai dengan membahas tentang apakah itu matematika.  

Apakah matematika adalah sebuah ilmu??? 

Dalam matematika kita mengenal ada aksioma. Aksioma adalah hal yang tidak perlu dibuktikan. 

 

 

 

Di dunia ini pengetahuan terbagi atas dua macam yaitu: 

1. Ilmu 
Ilmu bersifat ilmiah yang merupakan gabungan antara deduktif dan induktif.  Ilmu 
bersifat empiris yang berdasarkan pengalaman manusia. 

2. Bukan ilmu  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya matematika tidak dapat kita kategorikan sebagai ilmu, 
karena dalam matematika terdapat hal yang kita percayai tanpa perlu dibuktikan dan tidak 
mengikuti langkah-langkah ilmiah. Oleh karena itu matematika bukan termasuk ilmu. 
Matematika adalah :  

1. Alat bantu ilmu 
2. Bahasa komunikasi 
3. Matematika bersifat universal 

Pembelajaran Matematika di Sekolah 

Pembelajaran matematika disekolah cenderung diawali dengan memberikan rumus di awal 
pertemuan dan dilanjutkan dengan contoh soal. Ini mengakibatkan siswa menjadi kalkulator. 

 

  

Akibat dari hal ini adalah siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. Karena, 
sebuah kalkulator tidak mampu menyelesaikan soal cerita. Dia hanya mampu menyelesaikan 
perhitungan yang jelas. 

IMAN  AKSIOMA 

SISWA  KALKULATOR 



Soal matematika dibagi atas 2 macam: 

1. Rutin 
Soal rutin adalah soal yang dapat diselesaikan secara langsung oleh siswa 

2. Tidak rutin 
Soal tidak rutin adalah soal yang menuntut pemikiran yang lebih tinggi oleh siswa 

Untuk mengembangkan proses pemikiran siswa menjadi lebih tingkat tinggi, maka seorang guru 
harus mampu merancang soal-soal pemecahan masalah. Berikut ini contoh soal untuk siswa 
Sekolah Dasar 

1. Dalam sebuah peternakan terdapat 22 hewan dengan 56 kaki yang terdiri dari kelinci dan 
ayam. Berapakah banyak kelinci dan ayam dalam peternakan tersebut? 
 
Apabila soal tersebut diberikan kepada anak di Sekolah Dasar, mereka akan 
menjawabnya sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Ini akan merangsang mereka 
untuk berfikir tingkat tinggi dalam menyelesaikannya. Salah satu penyelesaiannya adalah 
sebagai berikut: 

  

 

 

  

   

Siswa terlebih dahulu membuat 22 lingkaran yang berarti 22 hewan, setelah itu 
menambahkan 2 kaki pada setiap lingkarannya. Karena pada 22 lingkaran tersebut baru 
terdapat 44 kaki maka dia menambahkan 2 kaki lagi terhadap lingkaran tersebut sampai 
jumlah seluruh kaki adalah 56. 

 

2. Dika  membeli 2 buku dan 3 pena dengan harga Rp.30.000,- sedangkan Maipa membeli 3 
buku dan 2 pena dengan harga Rp.25.000,-.  
a. Manakah yang lebih mahal buku atau pena? 
b. Berapakah harga masing-masing buku dan pena? 

Dalam menyelesaikan soal tersebut, guru cenderung membimbing siswa dengan 
mengarahkannya kepada persamaan linier dua variabel. Setelah itu diselesaikan dengan 
metode eliminasi dan subsitusi.  



Soal di atas tidak hanya dapat diselesaikan dengan cara tersebut melainkan dengan 
konsep himpunan. Dengan diagram venn kita membuat irisan dari pembelian barang itu 
adalah 2 buku dan 2 pena. Berarti untuk Dika tersisa 1 pena dengan harga 
keseluruhannya adalah Rp.30.000 dan untuk Maipa 1 buku dengan harga keseluruhannya 
adalah Rp.25.000,-. Kita tidak mempedulikan berapa harga 2 buku dan 2 pena tersebut, 
kita fokus saja terhadap selisih harganya yaitu Rp.5.000,-. Berarti dapat kita ketahui 
bahwa pena harganya lebih mahal Rp.5.000,- dari buku. 

Apabila kita jumlahkan secara keseluruhan berarti terdapat 5 buku dan 5 pena dengan 
harga Rp.11.000,- atau dapat kita sederhanakan 1 buku dan 1 pena dengan harga 
Rp.11.000,-. Sekarang, kita tinggal mencari berapa harga buku dan pena yang apabila 
dijumlahkan adalah Rp11.000,- dan selesihnya adalah Rp5.000,-.  

Jawabannya adalah buku dengan harga Rp.3.000,- dan pena dengan harga Rp.8.000,-   

 

 

  


