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Abstrak—Pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang menyuguhkan 

siswa berbagai bentuk masalah kontekstual dalam proses pembelajarannya. Adapun langkah-

langkan dalam pembelajaran berbasis masalah yakni 1) Orientasi siswa pada masalah, 2) 

Mengorganisasi siswa untuk belajar, 3) Membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok, 4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan 5) Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah.  Banyak kemampuan matematika yang dapat 

dikembangkan melalui pembelajaran berbasis masalah diantaranya adalah kemampuan 

komunikasi matematis. Komunikasi matematis merupakan kemampuan menggunakan bahasa 

matematika untuk mengeksperesikan gagasan dan argumen dengan tepat, singkat dan logis. 

Kemampuan ini dapat direpresentasikan melalui kemampuan siswa dalam menggambarkan 

situasi masalah dan menyatakan solusi masalah menggunakan gambar, menjelaskan ide, situasi, 

dan relasi matematika secara tulisan, menggunakan bahasa matematika secara tepat. Pada 

makalah ini akan dipaparkan bagaimana pembelajaran berbasis masalah berpotensi 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

Kata kunci: pembelajaran berbasis masalah, komunikasi matematis 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan 

berlangsung sepanjang hayat. Bangsa yang besar tentulah memiliki pendidikan yang berkualitas. 

Pendidikan yang berkualitas berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk 

menciptakan SDM yang berkualitas tentulah dibutuhkan proses pembelajaran yang bermutu tinggi. 

Proses pembelajaran di sekolah terjadi pada berbagai bidang studi, salah satunya adalah mata 

pelajaran matematika. Pembelajaran matematika bertujuan agar peserta didik mempunyai kemampuan 

mengomunikasikan gagasan dengan gambar atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

serta memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Oleh sebab itu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran matematika, salah satu aspek yang harus dikuasai siswa adalah kemampuan 

komunikasi matematis. 

[1] mengemukakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses pengalihan ide dari sumber kepada 

penerima dengan maksud mengubah tingkah lakunya. Komunikasi matematis merupakan ketrampilan 

menyampaikan ide atau gagasan dalam bahasa sehari-hari atau dalam bahasa simbol matematika [2].  

Manfaat dari sebuah komunikasi dalam  pembelajaran matematika dapat mendorong siswa belajar konsep 

baru dalam matematika, karena dalam belajar matematika siswa dapat menggambar, memberikan 

penjelasan menggunakan  tulisan, dan menggunakan symbol matematika [3]. Selanjutnya, [4] 

menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa terbagi ke dalam tiga kelompok yakni  

menggambar, ekspresi matematika dan  menulis. Dengan mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematis, diharapkan siswa dapat memahami konsep dari apa yang mereka pelajari dan dipergunakan 

untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupannya.  

Pada kenyataannya tujuan pembelajaran matematika di Indonesia belum tercapai dengan baik. Hal 

ini tercermin dari hasil The Trend International Mathematics and Science Study  (TIMSS) pada tahun 

2011,  Indonesia berada di urutan ke-38 dengan skor 386 dari 42 negara yang siswanya diuji dengan 

standar rata-rata pencapaian prestasi yang digunakan TIMSS yaitu 500, skor ini turun 11 poin dari 

penilaian tahun 2007 [5]. Demikian pula pada hasil survei Programme for International Student 

Assesment (PISA) tahun 2013, Indonesia hanya menduduki rang-king 64 dari 65 peserta [6].  

Hasil TIMSS dan PISA yang rendah tersebut tentunya disebabkan oleh banyak faktor.  Salah satu 

faktor penyebabnya adalah siswa Indonesia belum mampu menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik 
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seperti pada soal-soal pada TIMMS dan PISA yang substansinya kontekstual, menuntut penalaran, 

kreativitas dan argumentasi dalam penyelesainnya [7]. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

komunikasi matematis siswa Indonesia masih rendah.  Hal ini disebabkan karena siswa hanya   terbiasa 

mengerjakan soal rutin atau soal yang sudah biasa diberikan guru. Ketika dihadapkan dengan soal yang 

menuntut kemampuan berfikir matematis dan mengubah soal ke dalam bentuk model matematika mereka 

kesulitan dalam mengerjakan. Berdasarkan observasi kelas diketahui bahwa dalam proses pembelajaran 

terlihat siswa hanya berani menyampaikan jawabannya kepada teman sebelahnya. Siswa belum berani 

mengungkapkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan guru. 

Salah satu penyebab rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa adalah cara mengajar 

guru yang kurang tepat.  Mayoritas pembelajaran yang biasa diterapkan selama ini bersifat monoton dan 

aktivitas belajar masih didominasi oleh guru.  Siswa kurang diberi kesempatan untuk mengungkapkan 

pendapatnya sendiri.  Hal tesebut mengakibatkan potensi-potensi yang di miliki siswa tidak dapat terlihat 

secara maksimal dan membuat siswa mudah untuk menyerah begitu saja. Hal ini menunjukkan perlu ada 

inovasi model pembelajaran yang diterapkan yang dapat menggali kemampuan komunikasi matematis 

siswa.  

PBM merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa [8]. PBM diawali dengan pemberian masalah atau situasi masalah yang kontekstual dan bermakna. 

Siswa kemudian diajak untuk memahami masalah tersebut dan mulai berpikir bagaimana cara 

menyelesaikan masalah yang diberikan dan melatih kepekaan terhadap masalah.  

Selanjutnya, proses membimbing penyelidikan individual  maupun kelompok yang 

memungkinkan siswa saling bertukar jawaban dan menghasilkan solusi beragam (flexible) dari masalah 

yang ada dan ide yang disampaikan berasal dari dirinya sendiri (original). Dengan melakukan diskusi 

kelompok, setiap siswa memperoleh pengalaman dengan orang lain selama pembelajaran. Hal tersebut 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Siswa dilatih untuk menyampaikan 

pendapat dalam kelompoknya, sehingga kemampuan verbalnya juga meningkat. Kemudian beberapa 

siswa menyajikan hasil diskusinya secara rinci dan lancar di hadapan teman-temannya sehingga 

ditemukan satu kesepakatan yang tepat.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permaslahan yang dikaji dalam artikel ini  adalah 1) 

apakah pembelajaran berbasis masala itu?; 2) apakah komunikasi matematis itu?; 3) bagaimana model 

pembelajaran berbasis masalah berpotensi meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa.  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka bertujuan artikel ini adalah 1) untuk mengetahui apa itu 

pembelajaran berbasis masalah; 2) untuk mengetahui apa itu kemampuan komunikasi matematis; 3) untuk 

mengetahui bagaimana pembelajaran berbasis masalah berpotensi meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Manfaat dari makalah ini diharapkan setelah membaca makalah ini pembaca dapat 

mengetahui bagaimana pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan komuniksai 

matematis siswa serta dapat sebagai salah satu referensi model pembelajaran yang dapat dipraktekan 

kepada peserta didik guna  menggali lebih maksimal lagi kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. 

 

II. PEMBAHASAN 

 

1. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)  

 

Pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning adalah suatu model pembelajaran 

yang menggunakan masalah kontekstual sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara 

berpikir kritis dan ketrampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep 

yang esensial dari materi pelajaran [9]. 

Pembelajaran berbasis masalah didasarkan pada teori belajar konstruktivisme dengan ciri-ciri: (1) 

Pemahaman diperoleh dari interaksi dengan skenario permasalahan dan lingkungan belajar; (2) 

Pergulatan dengan masalah dan proses penemuan masalah menciptakan disonansi kognitif yang 

menstimulasi belajar; (3) Pengetahuan terjadi melalui proses kolaborasi negoisasi sosial dan evaluasi 

terhadap keberadaan sudut pandang [10]. 

Pembelajaran berbasis masalah, siswa dihadapkan pada permasalahan-permasalahan praktis sebagai 

pijakan dalam belajar atau dengan kata lain siswa belajar melalui permasalahan-permasalahan [11]. Siswa 

dituntut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengandung konsep matematika dengan 

pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya [8]. 

Adapun tahap-tahap pelaksanan pembelajaran berbasis masalah dikemukan oleh [3] disajikan pada       

Tabel 1. 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

 

79 
 

Peran seorang guru dalam pembelajaran berbasis masalah antara lain: (1) Merancang dan 

menggunakan permasalahan yang ada di dunia nyata, sehingga siswa dapat menguasai hasil belajar; (2) 

Menjadi pelatih siswa dalam proses pemecahan masalah, pengarahan diri dan pembelajaran teman 

sebaya; (3) Menfasilitasi proses PBM  yaitu mengubah cara berpikir, mengembangkan ketrampilan 

inquiri dan menggunakan pembelajaran kooperatif; (4) Melatih siswa tentang strategi pemecahan 

masalah, berpikir kritis dan berpikir sistematis; (5) Menjadi perantara proses penggunaan informasi [10]. 

Pembelajaran berbasis masalah mempunyai 5 karakteristik antara lain: Melalui kegiatan kolaboratif, 

siswa diposisikan sebagai pemecah masalah, mendorong siswa untuk mampu menemukan masalah dan 

mengelaborasinya dengan mengajukan dugaan-dugaan  dan merencanakan penyelesai, siswa difasilitasi 

agar dapat mengekspolarasi berbagai alternatif penyelesaian dan impikasinya serta mengumpulkan dan 

mendistribusikan informasi, siswa dilatih untuk terampil menyajikan temuan, serta  membiasakan siswa 

untuk merefleksikan tentang efektivitas cara berpikir mereka dan menyelesaikan masalah. 

Model pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: (1) Siswa lebih 

memahami konsep yang diajarkan sebab siswa sendiri yang menemukan konsep tersebut; (2) Siswa 

secara aktif terlibat dalam proses pemecahan masalah yang menuntut ketrampilan berpikir siswa yang 

lebih tinggi; (3) Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki siswa sehingga siswa lebih 

bermakna; (4) siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan 

langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata, hal ini dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa 

terhadap materi yang dipelajari; (5) Menjadikan siswa lebih mandiri yang mampu memberikan aspirasi 

dan menerima pendapat orang lain, menanamkan sikap sosial yang positif diantara siswa; (6) 

Pengkondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap temannya sehingga 

pencapaian ketuntasan belajar siswa dapat diharapkan[12]. 

 

Tabel 1. Fase-Fase Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

 

Fase Indikator Perilaku Guru 

1  Orientasi siswa pada 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang diperlukan dan memotivasi siswa terlibat 

pada aktivitas pemecahan masalah 

2 Mengorganisasi siswa untuk 

belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut 

3 Membimbing penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya sesuai seperti laporan, dan 

membantu mereka untuk berbagai tugas dengan 

temannya.  

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang 

mereka gunakan. 

Masalah dalam PBM adalah masalah kontekstual dan menarik (contextual andengaging), sehingga 

meransang siswa untuk bertanya dari berbagai perspektif. Tanya jawab dan diskusi dalam PMB  menguji 

keakuratan dari solusi danmelakukan refleksi terhadap pemecahan masalah yang dilakukan. PBM 

menghendaki agar siswa aktif untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya dengan 

berkomunikasi sesama teman, buku, dan juga guru.  

 

2. Kemampuan komunikasi matematis 

 

Komunikasi adalah penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan 

lain-lain dalam menyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain [13].  Matematika 

merupakan ilmu yang syarat akan simbol, istilah, dan gambar yang menuntut kemampuan komunikasi 

yang baik dalam penyampaiannya. Oleh karenaitu,  siswa  harus  memiliki  kemampuan  komunikasi  

matematis  yang  baik  agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.  Hal ini menyebabkan kemampuan komu- 

nikasi matematis menjadi sesuatu yang penting untuk digali oleh seorang guru dalam pembelajaran 

matematika. 
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Ada dua alasan untuk fokus pada komunikasi matematis yaitu, (1)  Matematika merupakan bahasa 

yang esensial bagi matematika itu sendiri; (2) belajar dan mengajar matematika merupakan aktifitas sosial 

yang memerlukan keterampilan komunikasi sehingga mampu  menyelesaikan  masalah  dengan  baik 

[14].     Selanjutnya,  [1] mengemukakan bahwa manfaat dari sebuah komunikasi dalam pembelajaran 

matematika dapat mendorong siswa belajar konsep baru dalam matematika, karena dalam belajar 

matematika siswa dapat mengunakan alat atau benda, menggambar, memberikan penjelasan atau 

pertimbangan, menggunakan diagram, menulis, dan menggunakan symbol matematika. 

Kemampuan komunikasi matematis meliputi 2 bentuk yakni tertulis dan lisan. Namun, hal yang sering 

dibahas dalam penelitian – penelitian adalah kemampuan komunikasi tertulis yang meliputi  kemampuan 

menggambar (drawing), menulis (written texts), dan ekspresi matematika (mathematical expression) 

dengan indikator sebagai berikut menurut [15] : 

a. Menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah menggunakan gambar. 

b. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara tulisan. 

c. Menggunakan bahasa matematika secara tepat  

 

Kemampuan komunikasi matematis siswa menurut [3] dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam:  

1) menulis matematis (written text). pada kemampuan ini, siswa dituntut untuk dapat menuliskan 

penjelasan dari jawaban permasalahannya secara matematis, masuk akal, jelas serta tersusun secara 

logis dan sistematis;  

2) menggambar secara matematis (drawing). pada kemampuan ini, siswa dituntut untuk dapat 

melukiskan gambar, diagram dan tabel secara lengkap dan benar;  

3) ekspresi matematis (mathematical expression). Pada kemampuan ini, siswa diharapkan untuk 

memodelkan permasalahan matematika dengan benar atau mengekspresikan konsep matematika 

dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika dengan benar, 

kemudian melakukan perhitungan atau mendapatkan solusi secara lengkap dan benar. 

 

Temuan  yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis masalah dan kemampuan komunikasi 

matematis 

 Berdasarkan hasil penelitian [16], diperoleh bahwa model pembelajaran berbasis masalah dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Hal ini dikarenakan fase model pembelajaran 

berbasis masalah ini banyak mengharuskan mereka untuk saling bertukar pikiran sehingga komunikasi 

sering terjadi dan melatih kemampuan komunikasi yang mereka miliki. Dimulai dari orientasi siswa pada 

masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah.  

 Langkah pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Pada langkah ini, guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran dan menjelaskan hal-hal yang diperlukan selama pelajaran serta memotivasi siswa untuk 

terlibat pada aktivitas pemecahan masalah dengan contoh situasi masalah  dalam kehidupan sehari-hari 

yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Motivasi dan tujuan pembelajaran yang dijelaskan guru akan 

membuat siswa memiliki harapan atau tujuan yang ingin dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran.  

 Langkah selanjutnya adalah guru mengorganisasikan siswa untuk belajar kemudian membimbing 

penyelidikan individual maupun kelompok. Dalam langkah ini guru membagi siswa ke dalam kelompok-

kelompok heterogen dan siswa diberikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKDP). Kemudian, siswa 

berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terdapat 

pada LKPD tersebut. Dalam aktivitas diskusi tersebut, siswa dituntut untuk dapat mengomunikasikan ide-

ide yang mereka miliki ke dalam simbol matematika maupun ilustrasi gambar dengan baik serta dengan 

penjelasan yang logis, hal tersebut tentunya akan mengembangkan kemampuan komunikasi matematis 

siswa. Selain itu, interaksi siswa dalam  teman sekelompoknya akan membentuk sebuah pandangan 

bagaimana ia berperan dalam kelompoknya atau membuat siswa lebih mengenal bagaimana kemampuan 

yang ia miliki dibandingkan teman-temannya. Sebagian  siswa memiliki pandangan positif terhadap 

kemampuannya namun dan  ada juga yang memiliki pandangan yang negatif terhadap kemampuan yang 

ia miliki. Namun pandangan negatif tersebut akan berubah menjadi positif ketika siswa bersama 

kelompoknya merasa telah mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik.  Berdasarkan uraian 

tersebut, maka kemampuan komunikasi matematis siswa akan meningkat setelah siswa mendapat 

pembelajaran berbasis masalah. 

 Langkah selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam tahap ini, beberapa 

kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan bimbingan dari guru dan kelompok lain 

menanggapi. Melalui proses pembelajaran ini, siswa akan terlibat aktif dan diberikan kesempatan untuk 
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mengemukakan ide-ide serta pendapatnya. Dalam aktivitas ini akan mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa.  

 Langkah yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada 

langkah ini, guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi serta mengklarifikasi hasil diskusi 

kemudian guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 Sejalan dengan itu, berdasarkan hasil penelitian [4], pembelajaran berbasis masalah efektif untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran 

berbasis masalah fokus kegiatan belajar sepenuhnya berada pada siswa yaitu berfikir menemukan solusi  

dan memahami konsep matematika yang terkadung dalam masalah tersebut. Dalam situsi seperti itu 

kemampuan komunikasi matemati siswa tergali secara maksimal, karena siswa akan menfaatkan 

kemampuan kognitifnya dalam upaya mencari solusi dan konfirmasi terhadap pengetahuan yang ada 

dalam pikiran mereka. 

 

III. SIMPULAN  

 Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu alternatif yang dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Hal ini dikarenakan setiap langkah dalam pembelajara tersebut 

dapat mendukung berkembangnya kemampuan komunikasi matematis siswa. Saran yang dapat diberikan 

kepada pendidik dalam upaya meningkatkan kemampun komunikasi matematis,  disarankan untuk 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran matematika di kelas.  
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