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Abstrak— Pembelajaran berbasis masalah (PBM) merupakan salah satu alternatif  

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. PBM merupakan model 

pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para 

peserta didik belajar berfikir kritis dan memecahkan masalah. Adapun langkah-

langkah dalam pembelajaran berbasis masalah yaitu, orientasi siswa pada masalah, 

mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok, mengembangkan dalam menyajikan hasil karya, dan menganalisis dalam 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan suatu 

tindakan untuk menyelesaikan masalah atau proses yang menggunakan kekuatan dan 

manfaat matematis dalam menyelesaikan masalah, yang juga merupakan metode 

penemuan solusi melalui tahap-tahap pemecahan masalah. Adapun indikator dalam 

kemampuan pemecahan masalah ini adalah mengidentifikasi dan merumuskan 

masalah, mengemukakan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, 

mengambil kesimpulan. Pada artikel ini akan dipaparkan bagaimana pembelajaran 

berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa. Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu alternatif yang dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Hal ini dikarenakan 

setiap langkah dalam pembelajaran tersebut dapat mendukung berkembangnya 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Jika mobel pembelajaran berbasis 

masalah ini sudah terbiasa diterima siswa hal tersebut dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

Kata kunci: pembelajaran berbasis masalah, pemecahan masalah 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pembelajaran matematika merupakan proses komunikasi antara siswa dengan guru dan siswa dengan 

siswa dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir agar siswa memiliki kemampuan matematis yang baik. 

Adapun tujuan pembelajaran matematika dalam mencapai kemampuan matematis yang baik, antara lain: 1) 

memahami konsep matematika dan mengaplikasikan konsep tepat dalam pemecahan masalah; 2) 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat serta melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi; 3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh [1]. Dari tujuan pembelajaran matematika tersebut, salah satu 

kemampuan matematis yang dapat dikembangkan dari pembelajaran matematika adalah kemampuan 

pemecahan masalah matematis.  

 

Untuk memperoleh kemampuan pemecahan masalah, seseorang harus memiliki banyak pengalaman 

dalam memecahkan berbagai masalah. Pentingnya kemampuan penyelesaian masalah matematis siswa 

ditegaskan bahwa seorang pengajar yang tidak menguasai berbagai cara pe-nyampaian materi pelajaran, ia 

hanya mengajar terselesaikannya bahan yang diajarkan tanpa memperhatikan kemampuan dan kesiapan 

peserta didik. Untuk itu siswa harus menguasai kemampuan pemecahan masalah matematis yang baik, 

tetapi pada kenyataannya hal itu belum tercapai dengan baik [2]. 

 

Hal ini dapat dilihat dari survei TIMSS dan PISA. Pada TIMSS (Trends in International Mathe-matics 

and Science Study) tahun 2011 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 38 dari 42 negara. 
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Nilai rata-rata skor pencapaian prestasi matematika yang diperoleh adalah 386 dengan standar rata-rata 

yang digunakan TIMSS adalah 500. Skor ini turun 11 poin dari rata-rata skor pencapaian prestasi 

matematika tahun 2007 yaitu 397 [3]. Pada PISA (Programme for Internasional Student Asessment) tahun 

2009, Indonesia hanya menduduki rangking 61 dari 65 peserta pada rata-rata skor 371, padahal rata-rata 

skor international adalah 496 [4]. Hasil survei tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah siswa di indonesia masih rendah. 

  

Salah satu penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa adalah kurang 

tepatnya cara mengajar guru. Mayoritas pembelajaran yang digunakan oleh guru biasanya hanya monoton 

dan berfokus pada guru tidak melibatkan siswa, sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa tidak 

dapat terlihat secara maksimal dan membuat siswa menjadi mudah menyerah dalam memecahkan masalah 

matematis. 

  

Untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang baik perlu adanya komunikasi antar 

siswa dalam pembelajaran matematika, sehingga memberi peluang siswa untuk menganalisis, menyajikan, 

dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Untuk itu pola interaksi pembelajaran harus berpusat pada 

siswa. Pola interaksi pembelajaran ditentukan oleh model pembelajaran yang digunakan. 

  

PBM merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. PBM 

merupakan model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata seagai konteks untuk para 

peserta didik belajar berfikir kritis dan memecahkan masalah. Adapun langkah-langkah dalam 

pembelajaran berbasis masalah yaitu, 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. Karena siswa menemukan sendiri ide 

untuk memecahkan masalah tersebut, penilaian siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah juga akan 

meningkat [5]. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah apakah metode pembelajaran berbasis masalah dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

 

C. Tujuan Masalah 

Tujuan masalah dalam artikel ini adalah untuk mengetahui apakah metode pembelajaran berbasis 

masalah dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

 

D. Manfaat Artikel 

Memberikan masukan terhadap perkembangan pembelajaran matematika terutama terkait metode 

pembelajaran berbasis masalah dan kemampuan pemecahan masalah. 

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

Belajar berbasis masalah (Problem Based Learning = PBL) merupakan suatu strategi untuk 
menampilkan situasi dunia nyata yang signifikan, terkontekstual, dan memberikan sumber, bimbingan, dan 
petunjuk pada pembelajar saat mereka mengembangkan isi pengetahuan dan ketrampilan memecahkan 
masalah. Pembelajaran berbasis masalah pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an di 
Universitas Mc Master Fakultas Kedokteran Kanada, sebagai satu upaya untuk menemukan solusi dalam 
diagnosis dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan situasi yang ada [6]. PBM didasarkan 
atas teori psikologi kognitif, terutama teori Piaget dan Vigotsky (konstruktivisme) dimana siswa belajar 
untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan berinteraksi dengan lingkungan seitarnya. Pembelajaran 
berbasis masalah atau PBM didasarkan pada teori belajar konstruktivisme dengan ciri-ciri yang pertama 
bahwa pemahaman diperoleh dari interaksi dengan skenario permasalahan dan lingkungan belajar yang 
kedua pergulatan dengan masalah dan proses inquiry masalah menciptakan disonansi kognitif yang 
menstimulasi belajar, sedangkan yang terakhir pengetahuan terjadi melalui proses kolaborasi negoisasi 
sosial dan evaluasi terhadap keberadaan sudut pandang. Jadi, PBM  adalah suatu pendekatan konstruktivis 
dimana siswa dihadapkan dengan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari sehingga 
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siswa memiliki kemampuan berfikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh 
pengetahuan dan konsep dari suatu materi [6]. 

Belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dan respon, merupakan hubungan antara 
dua arah belajar dan lingkungan.  Lingkungan memberikan masukan pada siswa berupa bantuan dan 
masalah, sedangkan system saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah 
yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis serta dicari pemecahannya dengan baik [7]. Sedangkan  
pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia 
nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta 
untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran [5]. Pembelajaran berbasis 
masalah didasarkan pada premis-premis bahwa situasi bermasalah yang membinggungkan atau tidak jelas 
akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa sehingga membuat mereka tertarik untuk menyelidiki.    

Pembelajaran berbasis masalah merupakan pengembangan kurikulum dan model pembelajaran yang 
menempatkan siswa dalam peran aktif sebagai pemecah masalah yang dihadapkan dengan masalah rumit, 
masalah kehidupan nyata [8].  Artinya PBM merupakan pengembangan kurikulum pembelajaran di mana 
siswa ditempatkan dalam posisi yang memiliki peranan aktif dalam menyelesaikan setiap permasalahan 
yang mereka hadapi. 

Adapun tahap-tahap pelaksanan pembelajaran berbasis masalah selengkapnya dapat dilihat pada:  

TABEL 1. TAHAP-TAHAP PBM [9] 

Tahap Pembelajaran Kegiatan Guru 

Tahap 1 

Orientasi peserta didik pada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang 
diperlukan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk 
memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas 
pemecahan masalah  

Tahap 2 

Mengorganisasi peserta didik untuk 
belajar 

Guru membagi siswa dalam kelompok, membantu siswa 
mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 
dengan masalah 

Tahap 3 

Membimbinga penyelidikan individu 
maupun kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang 
dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk 
mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah 

Tahap 4 

Mengembangkan dan menyajikan hasil 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan 
laporan, dokumentasi, atau model, dan membantu mereka berbagi tugas 
dengan sesama temannya 

Tahap 5 

Menganalisis dan mengevaluasi proses 
dan hasil pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan 

 

Tahapan pembelajaran yang diusulkan untuk dilakukan dengan PBM adalah sebagai berikut. 

1. Guru menyampaikan permasalahan kepada siswa atau siswa mengajukan permasalahan yang 
relevan dengan topik yang akan dikaji. 

2. Siswa mendiskusikan permasalahan dalam kelompok kecil. 

3. Siswa atau kelompok membuat perencanaan untuk menyelesaikan permasalahan. 

4. Masing-masing siswa melakukan penelusuran informasi atau observasi berdasarkan tugas yang 
telah ditetapkan dalam diskusi kelompok. 

5. Siswa kembali melakukan diskusi kelompok dalan berbagi informasi. 

6. Kelompok menyajikan solusi permasalhan kepada teman sekelas. 

7. Anggota kelompok melakukan pengkajian ulang (review) terhadap proses penyelesaian masalah 
yang telah dilakukan dan menilai kontribusi dari masing-masing anggota [10]. 

 

Berikut ini adalah contoh rancangan kegiatan pembelajaran dengan metode PBM pada materi 
Segiempat (Persegi panjang) kelas VII semester II yaitu: 
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a. Fase orientasi siswa pada masalah 

Pada fase ini guru memberikan masalah kepada siswa dengan membawa siswa pada situasi 
kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pokok bahasan segiempat persegi panjang. 

Misal: Coba perhatikan benda yang ada didalam kelas ini, ada meja, kursi, papan tulis, jam dinding, 
bingkai foto dll.  

b. Fase mengorganisasi siswa untuk belajar. 

Pada tahap ini guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri 
dari 3 atau 4 orang. Setelah itu guru menyajikan masalah dalam LKK mengenai persegi panjang dan 
membagikannya kepada masing-masing kelompok. Kemudian siswa mengamati beberapa benda 
berbentuk persegi panjang, untuk menemukan sifat-sifat, dan pengertian persegi panjang ditinjau dari 
sisi, sudut, dan diagonalnya. Missal, dari benda yang ada di dalam kelas ini mana saja yang termasuk 
segiempt? Dan mana saja yang termasuk persegi panjang? 

c. Fase membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

Pada tahap ini siswa berdiskusi untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah yang diberikan 
secara bertahap. Pertama mereka membaca permasalahan yang disajikan pada lembar kerja yaitu 
menemukan sifat-sifat, pengertian,  rumus keliling dan rumus luas, menghitung keliling dan luas 
persegi panjang dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling dan luas 
persegi panjang. Lalu mereka mencermati dan merepresentasikan ilustrasi yang disajikan untuk 
menyelesaikan masalah dan guru berkeliling memantau kegiatan diskusi dan memberikan bimbingan 
serta mengamati bagaimana cara menemukan rumus keliling dan rumus luas persegi panjang dari 
beberapa masalah yang telah diberikan guru. Siswa diberikan beberapa masalah yang berkaitan 
dengan menghitung keliling dan luas persegi panjang. 

Salah contoh masalah dalam materi ini sebagai berikut: Dalam suatu perkemahan diadakan 
kegiatan mencari jejak. peserta harus melewati empat pos seperti gambar berikut : 

  Gambar 1. Peta pos perkemahan 

 pos 4                                                                        pos 5 

 

                                       pos 3 

 

 

 

 

 pos 1                                                                      pos 2     

 

Diketahui jarak pos 1 dan pos 2 adalah 160 m, jarak pos 1 dan pos 3 adalah 100 m, dan jarak pos 1 dan 
pos 4 adalah 120 m. Dari masalah tersebut coba tentukan berapa jarak antara pos 4 dan pos 5. Setelah 
itu tentukan berapa jarak antara pos 1 dan pos 5. Jika suatu regu bergerak dari pos 1 ke pos 2, kemudian 
menuju pos 4 melalui pos 3. Tentukan jarak yang ditempuh regu tersebut. Ukurlah besar sudut-sudut 
bangun yang terbentuk, Berapa ukuran sudutnya? Apakah ada sudut yang sama besar? Jika iya tuliskan 
sudut-sudut tersebut, Berdasarkan masalah tersebut, berbentuk bangun datar apakah bangun tersebut 
dilihat dari hasil pengukuran panjang sisi dan sudutnya? kemudian simpulkanlah pengertian dari 
bangun datar tersebut dan tentukan sifat-sifatnya. 

d. Fase mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Pada tahap ini guru membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi dan 
meluruskan konsep-konsep yang belum benar. Jika ada siswa yang belum paham diberi kesempatan 
untuk bertanya. Kemudian, Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil berupa jawaban dari 
masalah dalam LKK dan menyimpulkan hasil pemecahan masalah. Setelah itu, guru meminta 
berberapa perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, sedangkan kelompok lain 
memberi tanggapan. 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

607 

      

  

e. Fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri atau 
hasil yang didapatkan. 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 [6]. 

B. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Belajar pemecahan masalah adalah tingkat tertinggi dari hierarki belajar maka harus dikuasai oleh 
siswa, bahkan tercermin dalam konsep kurikulum berbasis kompetensi.   Tuntutan akan kemampuan 
pemecahan masalah dipertegas secara eksplisit dalam kurikulum tersebut yaitu, sebagai kompetensi dasar 
yang harus dikembangkan  dan diintegrasikan pada sejumlah materi yang sesuai [11].   Dengan demikian, 
kemampuan pemecahan masalah merupakan komponen penting dalam mempelajari matematika sehingga 
dengan sendirinya siswa mampu dan memiliki kemampuan dasar yang kemudian siswa dapat membuat 
strategi dalam memecahkan masalah yang lebih efektif.   

Beberapa langkah-langkah memecahkan masalah yang harus dicapai dalam memecahkan masalah 
adalah sebagai berikut : 

1. Mengidenfikasi dan merumuskan masalah 

2. Mengemukakan hipotesis 

3. Mengumpulkan data 

4. Menguji hipotesis  

5. Mengambil kesimpulan [12] 

Untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah seseorang harus memiliki banyak 
pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah.  Siswa dikatakan dapat memecahkan masalah apabila 
siswa mampu mengidentifikasi serta menyelesaikan soal dengan tahapan-tahapan dalam berbagai bentuk, 
serta memahami bagaimana ide tematik saling terkait satu sama lain. 

C. Kekurangan dan Kelebihan PBM 

Kegiatan pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 
pembelajaran berbasis masalah sebagai model pembelajaran antara lain konsep sesuai kebutuhan siswa, 
realistic dengan kebutuhan siswa, pemahaman akan suatu konsep menjadi kuat, dan memupuk kemampuan 
pemecahan masalah. sedangkan kekurangan pembelajaran berbasis masalah diantaranya sulit mencari 
masalah yang relevan, persiapan pembelajaran (masalah dan konsep) yang kompleks, dan membutuhkan 
waktu yang cukup lama dalam proses penyelidikan [7]. 

D. Temuan/hasil penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis masalah, kemampuan 

pemecahan masalah. 

 Model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa 
[13]. Namun dalam penelitian lain menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah ini tidak 
dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa [14]. Hal ini dikarenakan model 
pembelajaran berbasis masalah ini merupakan hal yang baru untuk objek penelitian. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu alternatif yang dapat meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa. Hal ini dikarenakan setiap langkah dalam pembelajaran tersebut 
dapat mendukung berkembangnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Jika mobel 
pembelajaran berbasis masalah ini sudah terbiasa diterima siswa hal tersebut dapat meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
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B. Saran 

PBM harus menjadi salah satu alternatif kunci dalam kesuksesan pembelajaran dalam kemampuan 

pemecahan masalah terutama kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Namun dalam 

pelaksanaannya perlu ditumbuhkan rasa kesadaran bagi semua pelaku pendidikan demi tercapainya 

tujuan bersama yaitu tujuan pendidikan nasional Indonesia.     
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