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Abstrak— Tantangan globalisasi saat ini memerlukan siswa dengan tingkat percaya 

diri yang tinggi serta kemampuan dalam pemecahan masalah yang baik. Self-esteem 

atau menghargai diri sendiri menjadi perhatian yang sangat penting karena 

berhubungan dengan sejumlah faktor kehidupan, salah satu diantaranya kesuksesan 

belajar siswa di sekolah. Siswa dengan self-esteem tinggi cenderung percaya diri 

dalam situasi sosial yang dihadapi dan percaya diri dalam menangani tugas-tugas 

yang diberikan oleh guru. Strategi pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas 

sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Salah satu pembelajaran yang berpeluang 

untuk me-ningkatkan prestasi dan self-esteem siswa adalah pembelajaran berbasis 

masalah (PBM). PBM dapat mendorong siswa aktif dan meningkatkan prestasi 

belajarnya terutama dalam kemampuan pemecahan masalah. PBM juga dapat 

membangun kepercayaan diri dan kerjasama. Hal ini dapat berpengaruh postif 

terhadap kemampuan self-esteem dan prestasi belajar siswa. 

Kata kunci: self-esteem, prestasi belajar matematika, PBM 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan dan kemajuan kehidupan sosial dan ekonomi di era global, perlu diimbangi dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup. Ilmu dan kecakapan hidup dapat dikembangkan 
dengan peningkatan kualitas pendidikan, salah satunya adalah dalam bidang matematika. Matematika 
merupakan dasar dari perkembangan ilmu sains, bahkan matematika ada pada setiap jenjang pendidikan. 
Pembelajaran matematika membantu siswa mengatasi masalah matematis yang dihadapinya dalam 
kehidupan sehari-hari dan juga meningkatkan penilaian terhadap kemampuan diri sendiri sehingga dia 
mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia modern. 

Strategi pembelajaran yang diterapkan guru di kelas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa 
dalam belajar. Strategi pembelajaran seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kerjasama akademik antar 
siswa, membentuk hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri, serta meningkatkan kemampuan 
akademiknya. Prestasi akademik siswa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Saat seorang anak memasuki 
tahap pendidikan sekolah menengah, pada saat itulah anak memasuki usia remajadimana mereka sedang 
mencari jati diri. Pada tahap ini lingkunagn sekolah mengambil peran penting dalam mengembangkan pola 
pikir mereka dan memperluas kehidupan sosial mereka. Pusat aktivitas anak pada usia sekolah 
berhubungan dengan sekolahnya, tugas-tugas intelektualnya, hubungan dengan guru, teman, norma serta 
tuntutan sosial. 

Self-esteem atau penilaian terhadap diri sendiri merupakan salah satu faktor kognitif yang 
mempengaruhi prestasi akademik siswa yang penting untuk dipertimbangkan dalam keberhasilan atau 
kegagalan akademis siswa. 

Lawrence [1] menyatakan siswa dengan self-esteem tinggi cenderung percaya diri dalam situasi sosial 
yang dihadapi dan percaya diri dalam menangani tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, siswa 
dengan self-esteem tinggi tersebut akan mempertahankan rasa keingintahuan dalam belajar serta memiliki 
semangat dan antusias ketika mengahadapi tantangan baru. Sebaliknya, siswa dengan self-esteem rendah 
akan menghindari situasi dimana situasi tersebut berpotensi membuat dirinya malu di hadapan orang lain. 
Siswa dengan self-esteem rendah cenderung lebih memilih dihukum dibandingkan terlihat bodoh di depan 
teman-temannya. 

Untuk meningkatkan prestasi matematis khususnya kemampuan pemecahan masalah dan self-esteem 
siswa diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan tersebut. Salah satu 
model pembelajaran yang berpeluang untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan self-
esteem siswa adalah model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM).    

PBM dipilih karena (1) menyediakan masalah yang dekat dengan kehidupan nyata dan mungkin terjadi 
dalam kehidupan nyata, (2) mendorong siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, (3) mendorong 
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penggunaan berbagai pendekatan, (4) member kesempatan siswa membuat pilihan bagaimana dan apa 
yang akan dipelajarinya, (5) mendorong pembelajaran kolaboratif, dan (6) membantu mencapai pendidikan 
yang berkulitas. PBM juga dapat membangun kepercayaan diri dan kerjasama positif antar siswa (Delisle 
[2]).  

Dalam proses PBM diawali dengan pemberian masalah atau situasi kontekstual dan bermakna, 
memahami masalah untuk memulai mancari penyelesaian masalah, proses penyelidikan individual maupun 
kelompok, analisis hasil yang diperoleh, dan mepresentasikan hasil yang diperoleh. Dari tahapan-tahapan 
tersebut kemudian akan tercipta kemampuan pemecahan masalah yang baik. Siswa akan tertantang untuk 
mampu menyelesaikan masalah matematis yang ada karena masalah tersebut ditemui dalam kehidupannya.  

Untuk mengetahui hubungan PBM dalam meningkatkan prestasi belajar khususnya dalam pemecahan 
masalah matematis dan self-esteem siswa, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa kemampuan 
pemecahan masalah matematis, apa itu self-esteem, mengapa perlu mengembangkan kemampuan 
pemecahan masalah dan self-esteem, apa dan bagaimana diukur, kemudian apa PBM, bagaimana tahapan 
dalam PBM, serta yang terakhir yaitu bagaimana PBM dapat meningkatkan prestasi dalam kemampuan 
pemecahan masalah serta self-esteem siswa . 

 
Rumusan Masalah  
 

Berdasarkan uraian artikel di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah: 

1. Apakah self-esteem siswa itu? 

2. Bagaimana indikator pencapaian prestasi matematis siswa khususnya pada kemampuan pemecahan 

masalah? 

3. Bagaimana meningkatkan self-esteem dan prestasi matematis melalui pembelajaran berbasis 

masalah? 
 
Tujuan  
 

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui tentang self-esteem, indikator pencapaian prestasi 
matematis khususnya kemampuan pemecahan masalah, dan pengaruh pembelajaran berbasis masalah 
terhadap peningkatan self-esteem dan prestasi matematis siswa.  
 
Manfaat  
 

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam artikel ini, diharapkan berguna sebagai masukan 
terhadap perkembangan pembelajaran matematika, terutama terkait self-esteem, prestasi matematis siswa, 
dan pembelajaran berbasis masalah. 

II. PEMBAHASAN 

A. Self-esteem Siswa 

Self-esteem merupakan bagaimana anda menghargai diri sendiri, dalam artian bagaimana menghargai 
pekerjaan, pencapaian prestasi, hubungan anda dengan teman dan keluarga serta peran anda di dalam 
masyarakat (Hartono [3]). Self-esteem (harga diri) adalah bagaimana kita menghargai diri kita sendiri dan 
bagaimana kita menilai diri kita di mata dunia. Harga diri mempengaruhi kepercayaan kita pada orang lain, 
hubungan kita, pekerjaan kita – hampir setiap bagian dari kehidupan kita. Harga diri yang positif dapat 
memberi kekuatan dan flesksibilitas untuk mengambil alih hidup kita dan tumbuh dari kesalahan kita tanpa 
takut ditolak.  

Self-esteem terbentuk dari pikiran, perasaan, dan opini tentang diri sendiri. Self-esteem dapat berubah, 
tergantung bagaimana pola pikir kita. Apabila remaja mengembangkan penilaian yang negatif mengenai 
diri mereka dalam usaha membentuk kepribadian dapat terjadi masalah emosi dalam diri mereka. Selain 
itu, karakteristik remaja yang mulai menekankan pentingnya hubungan dengan teman sebaya, kerap 
mengalami tantangan dalam menghadapi tuntutan dari lingkungan sekitar.   

Tanda-tanda harga diri yang positif dalam diri adalah menurut Rosenberg (dalam Guindon) [4], merasa 
puas dengan dirinya, bangga menjadi diri sendiri, lebih sering merasa bahagia, menanggapi kritik sebagai 
masukan, dapat menerima kegagalan dan bangkit dari kekecewaan akibat gagal, memandang hidup secara 
positif, mengahargai pendapat orang lain sebagai masukan, mudah berinteraksi dan percaya pada orang 
lain, berani mengambil resiko, optimis dan berpikir konstruktif (dapat mendorong diri sendiri). Seseorang 
yang memiliki self-esteem rendah akan memiliki sifat pemalu, tidak kompetensi, takut mengambil resiko, 
takut diejek, merasa tidak dicintai, dan ketergantungan. 
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Harter (dalam Carranza,dkk) [5] mengatakan bahwa self-esteem memiliki pengaruh yang besar 
terhadap perkembangan di masa remaja. Remaja yang memiliki self-esteem tinggi cenderung berprestasi di 
sekolah. Elies Sutrisna [6] menyatakan bahwa penghargaan diri merupakan kunci untuk mencapai 
kebahagiaan dan keefektifan pribadi sehinggan menjadi sumber optimism yang menggerakkan kepribadian 
kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berprestasi. Penting bagi remaja untuk mempunyai 
self-esteem yang tinggi serta menetapkan cara pandang yang sejalan dengan penerimaan diri apa adanya. 
Oleh karena itu, penanganan terhadap masalah self-esteem perlu dilakukan di masa remaja,  

Menurut Lyness [7], jika ingin merasa baik terhadap diri sendiri ada beberapa cara antara lain; (1) 
perhatikan hal-hal penting yang anda katakana tentang diri sendiri, (2) focus pada hal-hal baik dalam diri 
anda, (3) jangan terlalu menuntut kesempurnaan atas apa yang telah anda lakukan, hargailah setiap proses 
yang telah diri anda lalui, (4) lihatlah kesalahan sebagai peluang pembelajaran, (5) berhentilah 
membandingkan diri anda dengan orang lain, (6) lakukan hal baru dan berikan hadiah kepada diri anda atas 
pencapaian yang diperoleh, (7) ingatkan diri anda bahwa setiap orang memiliki keunggulan masing-
masing, dan (8) buatlah tujuan hidup yang jelas.  

Alat ukur yang paling banyak digunakan adalah Rosenberg Self Esteem Scale (RSES) yang disusun 
oleh Rosenberg, yang bertujuan mengukur self-esteem global. Penting juga pengukuran melalui cara-cara 
lain, seperti wawancara, observasi perilaku atau penilaian dari orang lain, seperti guru atau orang tua. 

 
B. Prestasi Matematis Siswa 

Prestasi belajar menurut Olivia [8], adalah puncak hasil belajar yang dapat mencerminkan hasil 
keberhasilan belajar siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil belajar siswa dapat 
meliputi aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (perilaku).  

Irawati [9] berpendapat prestasi belajar adalah hasil usaha yang diperoleh siswa setelah melakukan 
kegiatan belajar di sekolah yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk skor dan nilai yang dibuktikan melalui 
tes dan dilaporkan melalui raport yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimilki. 

Nana [10] mengatakan bahwa prestasi belajar atau achievement merupakan realisasi atau pemekaran 
dari kecakapan-kecakapan potnsial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Dapat dilihat dari perilakunya, 
baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir atau perilaku yang 
diperlihatkan seseorang. Hawadi [11] berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi 
belajar siswa yaitu faktor internal (dari dalam diri siswa) dan faktor eksternal (dari luar diri siswa).  

Faktor internal meliputi kemampuan (1) intelektual siswa; (2) minat, pada umumnya seseorang akan 
merasa senang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan minatnya; (3) bakat; dan (4) sikap, seseorang akan 
menerima atau menolak sesuatu berdasarkan penilaiannya pada objek yang dinilainya berguna atau tidak. 
Sedangkan faktor eksternal meliputi: (1) lingkungan sekolah, hal-hal yang mempengaruhi prestasi siswa di 
sekolah adalah keadaan fisik sekolah, fisik ruangan, kelengkapan alat pelajaran, disiplin sekolah, metode 
belajar mengajar, serta hubugan antara siswa dan guru serta siswa dengan teman sebayanya; (2) lingkungan 
keluarga, dari lingkungan keluarga yang mempengaruhi adalah hubungan siswa dengan anggota 
keluarganya, pendidikan orang tua, dan keadaan ekonomi keluarga; dan (3) lingkungan masyarakat hal ini 
berupa kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh siswa seperti mengikuti klub olahraga, karang taruna, pramuka, 
dan sebagainya. 

Ada tiga elemen yang menjadi indikator apakah anak sudah mampu menguasai pembelajaran 
matematika atau belum. Hubungannya dengan ketiga elemen tersebut, Abdurrahman [12] menyatakan 
bahwa kurikulum studi matematika hendaknya mencakup, 1) konsep, menunjukkan pada pemahaman 
dasar, 2) keterampilan, menunjukkan pada sesuatu yang dilakukan seseorang, dan 3) pemecahan masalah, 
aplikasi dari konsep dan keterampilan yang diperoleh. Fokus pada makalah ini adalah prestasi dalam 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, karena apabila siswa telah mampu memecahkan suatu 
masalah matematis yang diberikan diharapkan kemampuan pemahaman konsep dan keterampilan 
berpikirnya pun dapat dinilai baik. Siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, akan 
dapat dengan mudah menyelesaikan setiap permasalahan matematis yang diberikan, dengan demikian 
diharapkan prestasi belajar matematis siswa akan ikut meningkat. 

Pengembangan pengetahuan dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan berupa masalah-masalah 
nyata yang relevan dengan kebutuhan siswa, untuk dibahas dan dicari penyelesaiannya. Pemberian masalah 
dimaksudkan untuk merangsang siswa agar berpendapat dan dapat ikut berperan aktif dalam pemecahan 
masalah di lingkungannya menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Tahapan pemecahan masalah 
menurut Polya (dalam Herlambang) [13]  sebagai berikut: 

1. Memahami masalah 
Siswa dapat menyebutkan informasi-informasi yang diberikan dari pertanyaan yang diajukan. 

2. Merencanakan pemecahan 
Siswa memiliki rencana pemecahan masalah yang ia gunakan serta alasan penggunaanya. 

3. Melakukan rencana pemecahan 
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Siswa dapat memecahkan masalah yang ia gunakan dengan hasil yang benar. 
4. Memeriksa kembali pemecahan 

Siswa memeriksa kembali langkah pemecahan yang ia gunakan. 
 

C. Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

Menurut Tan (dalam Rusman) [14] problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah 
merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi 
terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas 
yang ada. 

Menurut Warsono dan Hariyanto [15], dalam PBM siswa akan terbiasa menghadapi masalah dan 
tertantang untuk menyelesaikan masalah tidak hanya terkait dengan pembelajaran di kelas tetapi juga 
menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. PBM juga dapat memupuk solidaritas sosial, 
rasa percaya diri dalam berpendapat dengan berdiskusi dengan teman-temannya. Akibatnya, PBM 
merupakan strategi pembelajaran yang dapat secara efektif meningkatkan motivasi belajar karena mereka 
aktif menggunakan keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah.   

Menurut Padmavathy [16], terdapat beberapa tahapan dalam PBM, yaitu (1) identifikasi masalah; (2) 
pembatasan masalah; (3) menetapkan fokus kajian; (4) menghimpun data; (5) mengolah dan mengkaji 
data; (6) mencoba denga teori atau hipotesis; dan (7) menyusun dan menyajikan laporan. Pada PBM, siswa 
memiliki tanggung jawab lebih atas pembelajaran mereka sendiri. Pada tahap ini, guru hanya bertindak 
sebagai fasilitator sekaligus motivator bagi siswa. Menurut Sunmarno [17], PBM menggunakan lima 
tahapan, yaitu 
1. orientasi masalah. 

Pada tahap ini, siswa diberikan suatu peristiwa atau fenomena yang dapat memunculkan masalah. 
Setelah masalah muncul, siswa merumuskan masalah yang dijumpai. Setelah itu siswa mengemukakan 
gagasan yang berupa jawaban terkait pemecahan masalah yang diberikan. 
2. pengorganisasian. 

Pada tahap ini, siswa menyusun rencana dan strategi pemecahan masalah. Siswa dibantu guru 
mendefinisikan dan mengorganisasikan permasalahan yang diberikan dalam kegiatan pembelajaran. 
3. penyelidikan dan pengumpulan data secara individual maupun kelompok. 

siswa mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian melaksanakan eksperimen untuk memperoleh 
data yang berguna untuk pemecahan masalah. 
4. mengolah dan menganalisis hasil. 

siswa menyusun data yang telah diperoleh untuk dianalisis. Dari hasil analisis, siswa memberikan 
kesimpulan sebagai hasil dari solusi permasalahan. 
5. Menyajikan hasil dan evaluasi proses pemecahan masalah. 

tahap ini merupakan tahap pelaporan hasil dari tahapan sebelumnya. Siswa mempresentasikan hasil 
yang diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan proses refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelidikan 
yang telah dilakukan.  

Barrows [18] mengatakan beberapa karakteristik inti dari PBM antara lain, pembelajaran berpusat pada 
siswa; pembelajaran diawali dengan  permasalahan; permasalahan merupakan soal-soal yang tidak rutin; 
permasalahan disajikan sebagai alat untuk mencapai pengetahuan yang diperlukan dan keterampilan 
problem solving diperlukan untuk memecahkan masalah itu; siswa bekerja individu/kelompok kecil, guru 
sebagai fasilitator, pemandu, pembimbing dan pengarah; informasi baru diperoleh oleh siswa melalui 
pembelajaran mandiri (selfdirected learning); pembelajaran tercapai dari hasil analisis dan presentasi 
pemecahan masalah oleh siswa.  

 
D. PBM dalam mengembangkan self-esteem dan prestasi belajar matematis siswa  

Dalam proses penyelesaian masalah melalui model pembelajaran berbasis masalah (PBM), siswa 
dilatih untuk menganilisa dan menyelesaikan masalah yang diberikan secara sistematis. Siswa akan 
menggunakan pemahaman konsep dari ilmu yang dimiliki dan keterampilan berpikirnya untuk 
menganalisis dan menyelesaikan masalah yang diberikan. Bila siswa mampu menyelesaikan pemecahan 
dari masalah tersebut baik secara individu atau kelompok, akan berakibat positif terhadap prestasi 
matematisnya di sekolah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali [19], terdapat perbedaan 
yang signifikan antara pencapaian akademik siswa yang belajar dengan metode problem based learning 
dan pembelajaran konvensional. Ditemukan juga bahwa prestasi matematis siswa pbl lebih unggul 
daripada prestasi matematis siswa konvensional. Menurut Pradnyana [20] pada proses pembelajaran, tidak 
hanya sekadar memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa harus aktif membangun pengetahuan 
yang dimiliki sehingga diharapkan mampu menyelesaikan masalah disekitarnya. Pembelajaran lebih berarti 
dan menyenangkan apabila siswa dapat menemukan arti dalam proses pembelajaranya dengan memberikan 
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permasalahan yang dekat dengan kehidupan siswa, siswa akan memilki motivasi belajar dan berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar matematisnya. 

 Manfaat lain dari PBM selain meningkatkan prestasi belajar khususnya kemampuan pemecahan 
masalah adalah mendorong siswa untuk membangun kepemimpinan, kepercayaan diri, dan kerjasama. 
Siswa saling berdiskusi bertukar pendapat apabila masalah yang diberikan diselesaikan secara 
berkelompok. Setiap siswa memiliki peran yang sama dan mempunyai kesempatan yang sama untuk 
mengungkapkan pendapatnya sedangkan siswa yang lain belajar menghargai pendapat temannya. Hal ini 
memberikan akibat positif pada self-esteem siswa. Apabila siswa telah mampu memecahkan masalah 
matematis yang diberikan dan mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya oleh guru, teman, bahkan 
orang tua maka siswa tersebut akan lebih percaya diri dan memberikan penilaian positif terhadap dirinya 
sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Happy [21] peningkatan self-esteem 
siswa di kelas problem based learning cukup signifikan karena dalam pelaksanaannya menggabungkan 
aktivitas pembangunan moral seperti mengekspresikan ekspresi secara tertulis, mengungkapkan pendapat 
siswa, mengingat kembali kejadian-kejadian yang membuat siswa bahagia, dan memberi penguatan pada 
siswa untuk lebih menghargai diri sendiri.  

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Salah satu indikator bahwa siswa memiliki prestasi belajar matematika yang baik adalah siswa 
menguasai kemampuan pemecahan masalah yang merupakan aplikasi dari konsep dasar dan keterampilan 
berpikir. Dalam proses penyelesaian masalah siswa dilatih untuk mengalisa dan menyelesaikan masalah 
tersebut secara sistematis. Manfaat lain dari PBM selain meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
adalah mendorong siswa untuk membangun kemampuan kepemimpinan, kepercayaan diri, dan kerjasama. 
Hal ini berakibat positif pada self-esteem siswa. 
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