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Abstrak— Keberhasilan suatu pembelajaran salah satunya dapat dilihat melalui 

prestasi siswa. Di sisi lain, terdapat berbagai faktor afektif yang mempengaruhi 

prestasi siswa. Salah satu faktor afektif tersebut adalah kepercayaan diri siswa. Oleh 

karena itu perlu dilakukan pembelajaran yang dapat mengakomodasi kepercayaan diri 

siswa. Pada pembelajaran matematika, salah satu metode pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran 

matematika sekaligus prestasi siswa adalah problem-based learning berbasis open-

ended problem. Problem-based learning merupakan pembelajaran yang menjadikan 

masalah sebagai titik awal untuk mengkonstruksi pengetahuan siswa. Dalam problem-

based learning berbasis open-ended problem, masalah yang digunakan sebagai titik 

awal pembelajaran berupa masalah open-ended. Bagaimana problem-based learning 

berbasis open-ended problem dapat mengembangkan prestasi dan mengakomodasi 

kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran matematika? Makalah ini akan 

memberikan penjelasan mengenai hal tersebut melalui kajian pustaka. 

Kata kunci: :  kepercayaan diri, open-ended, prestasi, problem-based learning  

I. PENDAHULUAN 

Keberhasilan suatu pembelajaran matematika salah satunya dapat dilihat dari prestasi matematika 

siswa. Namun, berdasarkan hasil UN SMA tahun 2013 dan 2014 serta hasil survei PISA tahun 2006, 2009, 

dan 2012, diketahui bahwa prestasi matematika siswa SMA di Indonesia masih rendah. Dalam 

pembelajaran, hal yang tidak kalah penting dengan prestasi matematika adalah kepercayaan diri siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa percaya diri memiliki korelasi yang kuat dengan prestasi belajar. 

Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 tahun 2006 tentang Standar 

Isi menyatakan bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Namun saat 

ini rasa percaya diri siswa dalam matematika masih rendah. Rendahnya percaya diri siswa terhadap 

matematika dapat dilihat dari siswa yang tidak berani untuk bertanya atau menyampaikan pendapat saat 

pembembalajaran berlangsung, tidak yakin dengan kemampuan matematika yang dimiliki, dan mengikuti 

jawaban teman saat mengerjakan pekerjaan rumah, takut menghadapi ulangan, serta grogi saat tampil di 

depan kelas. 

Prestasi belajar matematika dan percaya diri terhadap matematika yang rendah dapat disebabkan oleh 

proses pembelajaran yang kurang tepat, yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Pembelajaran 

yang berpusat pada guru memberikan sedikit kesempatan bagi siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan. 

Siswa cenderung diminta untuk menghafalkan materi yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, 

pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah sebaiknya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Salah satu pembelajaran yang berpusat pada siswa yang dapat memfasilitasi prestasi dan percaya diri 

adalah problem-based learning yaitu pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik awal untuk 

mengkonstruksi pengetahuan. Menurut Lockhart dand Doux 
[1]

, kunci kesuksesan problem-based learning 

(PBL) adalah masalah yang digunakan berupa masalah open-ended. Masalah open-ended adalah masalah 

yang memiliki lebih dari satu solusi yang benar. Menurut Eric
[2]

 tugas-tugas masalah open-ended akan 

menyediakan : (1) kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan beberapa pilihan dan penyelesaian; (2) 

kesempatan kepada siswa untuk merundingkannya bersama siswa lain; dan (3) kesempatan kepada siswa 

untuk membuat keputusan dan menjelaskan keputusan mereka. Oleh karena itu, problem-based learning 

yang menggunakan masalah open-ended dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran untuk 

memfasilitasi prestasi dan kepercayaan diri siswa. 
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Secara teoritis, bagaimana problem-based learning berbasis open-ended problem dapat 

mengembangkan prestasi dan mengakomodasi kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran matematika? 

Penjelasan  mengenai hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana problem-based 

learning berbasis open-ended problem dapat mengembangkan prestasi dan mengakomodasi kepercayaan 

diri siswa dalam pembelajaran matematika serta bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran 

matematika dengan problem-based learning berbasis open-ended problem. 

II. PEMBAHASAN 

A. Problem-based Learning 

Terdapat berbagai pembelajaran yang berbasis konstruktivisme. Salah satunya adalah problem-based 

learning. Barrows dan Tamblyn 
[3]

 mendefinisikan problem-based learning sebagai “the learning that 

results from the process of working toward the understanding or resolution of a problem”. Pernyataan 

tersebut berarti bahwa problem-based learning merupakan pembelajaran yang dihasilkan dari proses 

pemahaman atau penyelesaian suatu masalah. Lebih lanjut Barrows dan Tamblyn menjelaskan bahwa salah 

satu karakteristik PBL adalah “the problem is encountered first in the learning sequence, before any 

preparation or study has occurred”
[3]

. Masalah diberikan pertama pada urutan pembelajaran sebelum 

persiapan atau pembelajaran.  

Terkait dengan penyajian masalah di awal, menurut Tan 
[4]

“Problems are the motivation for learning”. 

Sementara itu menurut Roh 
[5]

 “.... problem is posed is such a way that students need to gain new 

knowledge before they can solve the problem”. Pernyataan Roh tersebut mengandung arti bahwa dalam 

PBL, masalah dibuat sedemikian sehingga siswa harus mempelajari pengetahuan baru sebelum mereka 

dapat menyelesaikan masalah. Namun, PBL tidak hanya berarti memberikan masalah di awal 

pembelajaran. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Tan
[4]

, PBL tidak berarti hanya mengenai memberikan 

masalah namun juga terkait dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi 

pengetahuan melalui interaksi yang interaktif dan penemuan yang kolaboratif. Dalam PBL, pembelajar 

diberikan kesempatan untuk menemukan pengetahuan untuk dirinya sendiri dan berinteraksi dengan 

pembelajar lain. Kemudian pembelajar menyempurnakan dan membuat struktur baru mengenai 

pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pengetahuan sebelumnya, pengetahuan baru, dan pengalaman. 

Menurut Tan 
[2]

 “PBL involves using real-world problems to trigger learning and optimizing on the 

power of problems to incorporate key learning processes”. PBL berkaitan dengan menggunakan masalah 

dunia nyata untuk memicu pembelajaran dan mengoptimalkan kekuatan masalah untuk menggabungkan 

kunci proses pembelajaran. Terkait dengan penggunaan masalah dunia nyata dalam PBL, menurut Duch, 

Groh, dan Allen 
[6]

 “In the problem-based approach, complex, real-world problems are used to motivate 

students to identify and research the concepts and principles they need to know to work through those 

problems”. Dalam PBL, masalah yang kompleks, masalah dunia nyata digunakan untuk memotivasi siswa 

untuk mengidentifikasi dan mencari tahu konsep dan prinsip yang harus diketahui untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa problem-based learning adalah 

pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik awal untuk memotivasi dan membangun 

pengetahuan.  

Untuk melaksanakan pembelajaran matematika dengan PBL, diperlukan pengetahuan mengenai sintak 

PBL. Berikut sintak PBL menurut beberapa ahli: 

TABEL 1. SINTAK PBL MENURUT BEBERAPA AHLI 

Arends & Kilcher 
[7]

 Tan 
[2]

 Arend 
[8]

 

1) Presenting the problem 

(mempresentasikan 

masalah) 

2) Planning the 

investigations 

(merencanakan 

investigasi) 

3) Conducting the 

investigation 

4) Demonstrating learning 

5) Reflecting and debriefing 

1) Meeting the problem;  

2) Problem analysis and 

generation of learning 

issues;  

3) Discovery and reporting;  

4) Solution presentation 

and reflection;  

5) Overview, integration, 

and evaluation, with 

self-directed learning 

bridging one stage and 

1) Orientasi masalah 

2) Mengorganisasikan siswa 

untuk belajar 

3) Membimbing penyelidikan 

individual dan kelompok 

4) Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

5) Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

 

647 

      

  

 

the next. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah problem-based 

learning yaitu 1) orientasi masalah, 2) pengorganisasian belajar, 3) melakukan investigasi, 4) menyajikan 

hasil karya, 5) menyimpulkan pembelajaran. 

B. Open-ended problem 

Menurut Nohda 
[9]

, berdasarkan tingkat keterbukaan suatu masalah, terdapat tiga tipe masalah, yaitu 

process is open, end products are open, dan ways to develop are open. Berikut penjelasan untuk ketiga 

jenis masalah tersebut: 

1) Process is open 

Masalah dengan tipe ini memiliki lebih dari satu cara penyelesaian masalah. Tidak dapat disangkal bahwa 

semua masalah matematika memiliki sifat ini. Namun,  banyak sekolah yang hanya memerlukan jawaban 

dan tidak menekankan proses penyelesaian masalah. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk 

menyampaikan bahwa cara untuk menyelesaikan masalah tersebut tidak hanya satu dan meminta guru 

untuk melihat masalah dari sudut pandang tersebut. 

2) End products are open 

Tipe masalah ini memiliki lebih dari satu jawaban yang benar 

3) Ways to develop are open 

Setelah siswa menyelesaikan suatu masalah, mereka dapat membuat suatu masalah baru dengan cara 

merubah kondisi atau sifat dari masalah awal. 

Shimada 
[10]

 mendefiniskan open-ended problem sebagai “ problems that are formulates to have 

multiple correct answers”. Senada dengan definisi di atas, menurut Nohda 
[9]

 “open-ended problem refers 

to the problem that is formulated so as to have multiple correct answers”. Masalah open-ended merupakan 

masalah yang diformulasikan sedemikian sehingga memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Foong 
[11]

 

mendeskripsikan open-ended problems sebagai  “ill-structured” karena open-ended problems berisi data 

yang tidak lengkap atau asumsi dengan tidak ada prosedur yang menjamin suatu jawaban yang benar. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa open-ended problem  merupakan masalah yang 

memiliki lebih dari satu jawaban benar. 

Terdapat dua periode dalam pembelajaran open-ended 
[12]

. Pada periode pertama, siswa secara 

individual mengikuti presentasi mengenai masalah. Kemudian setiap siswa diberikan lembar kerja kosong 

untuk menuliskan idenya. Setelah itu, lembar yang telah diisi tersebut dikumpulkan oleh guru untuk 

digunakan sebagai persiapan ringkasan respon siswa secara individual. Kemudian siswa bekerja secara 

berkelompok yang terdiri dari empat siswa. Setiap kelompok menggunakan satu set instrumen dan salah 

seorang anggota grup menulis hasil diskusi mereka, dan jika memungkinkan, ditulis pula proses 

mendapatkan hasil tersebut. Pada periode kedua, hasil pekerjaan dari setiap grup dipresentasikan dan 

didiskusikan. Setelah itu, pembelajan dirangkum. 

C. Pembelajaran matematika dengan problem-based learning berbasis open-ended problem 

Pembelajaran matematika dengan problem-based learning berbasis open-ended problem merupakan 

kombinasi antara pembelajaran matematika dengan problem-based learning dan pembelajaran matematika 

dengan pendekatan open-ended. Oleh karena itu, sintak pada pembelajaran ini merupakan gabungan atau 

kombinasi sintak pada kedua pembelajaran tersebut. 

TABEL 2. SINTAK PBL BERBASIS OPEN-ENDED 

PBL  Open-ended PBL berbasis open-ended problem 

1. Orientasi masalah 

2. Pengorganisasian 

belajar 

3. Melakukan 

investigasi 

4. Menyajikan hasil 

karya 

5. Menyimpulkan 

pembelajaran. 

1. Secara individual 

mengikuti presentasi 

mengenai masalah open-

ended 

2. Siswa  menuliskan 

idenya 

3. Siswa bekerja secara 

berkelompok 

4. Presentasi hasil diskusi 

5. Merangkum 

1. Orientasi masalah open-ended 

2. Pengorganisasian belajar 

3. Penyelidikan individu  mengenai masalah 

open-ended 

4. Penyelidikan kelompok mengenai masalah 

open-ended 

5. Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya (penyelesaian masalah) 

6. Merangkum pembelajaran : menganalisis 

dan mengevaluasi solusi masalah open-
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pembelajaran ended serta menyimpulkan pembelajaran  

 

D. Prestasi 

Muhibbin Syah 
[13]

 menyatakan bahwa prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai 

tujuan yang ditetapkan dalam sebuah program. Untuk mengetahui seberapa jauh prestasi belajar siwa, 

perlu dilakukan penilaian prestasi belajar. Penilaian prestasi belajar adalah sekelompok pertanyaan atau 

tugas-tugas yang harus dijawab atau diselesaikan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur kemajuan 

belajar siswa 
[14]

.  

Zainal Arifin 
[15]

 menyatakan bahwa fungsi utama prestasi belajar adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai anak didik.  

2. Sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

3. Sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. Prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi 

anak didik dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

4. Sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan. 

5. Sebagai indikator terhadap daya serap (kecerdasan) anak didik. 

 

E. Kepercayaan diri 

Percaya diri merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Eynde, Corte, dan Verschaffel
[16]

 bahwa “...self-confidence and positive emotions (affective 

factors) are no longer considered as just positive side effect of learning, but become important costituent 

elements of learning and problem solving”. Percaya diri dan emosi positif (faktor afektif) tidak lagi hanya 

dipandang sebagai efek samping positif dari pembelajaran, namun telah menjadi elemen konstituen 

penting dari belajar dan pemecahan masalah. Dalam kaitannya dengan pentingnya kepercayaan diri dalam 

pencapaian tujuan, Reldan
[17]

 menyatakan bahwa “Self-confidence is important for going after and 

achieving your goals. Taking risks and actions for the future, anticipating obstacles, and personally 

leading change are all enhanced when you are confident”. Kepercayaan diri penting untuk mencapai 

tujuan. Mengambil resiko dan tindakan untuk masa depan, mengantisipasi hambatan, dan memimpin 

perubahan pribadi meningkat ketika seseorang percaya diri. 

Menurut Basavanna dalam Goel dan Aggarwal
[18]

 “Self Confidence refers to an individual‟s 

perceived ability to act effectively in a situation to overcome obstacles and to get things go all right”.  

Sementara itu, Preston 
[19]

  mendefinisikan kepercayaan diri sebagai suatu belief yaitu “your 

beliefs about your capacity to achieve, solve problems and think for yourself”. Percaya diri merupakan 

keyakinan diri mengenai kapasitas diri untuk meraih sesuatu, menyelesaikan masalah, dan apa yang 

dipikirkan mengenai dirinya sendiri. Senada dengan Preston, menurut Schunk 
[20]

, “self-confidence 

denotes the extent to which one believes one can produce results, accomplish goals, or perform tasks 

competently (analogous to self-efficacy)”. Percaya diri menunjukkan sejauh mana seseorang percaya 

bahwa dirinya dapat memproduksi hasil, mencapai tujuan, atau   melakukan tugas  dengan kompeten. 

Selanjutnya menurut McElmeel 
[21]

 “confidence is a faith or belief in oneselfand one’s own abilities to 

succeed. It is the belief that one will act in a right, proper, or effective manner”. Percaya diri merupakan 

merupakan keyakinan akan kemampuan diri untuk melakukan suatu tugas dengan baik dan efektif. 

Berdasarkan uraian di atas, percaya diri adalah keyakinan seseorang mengenai kapasitas diri untuk meraih 

sesuatu, menyelesaikan masalah, dan apa yang dipikirkan mengenai dirinya sendiri. 
Orang yang percaya diri memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang yang tidak percaya 

diri. Hal ini didukung oleh Srivastava 
[22]

 yang menyatakan bahwa  “Self-confident people trust their own 
abilities, have a general sense of control in their lives, and believe that, within reason, they will be able to 
do what they wish, plan, and expect”. Orang yang percaya diri akan percaya dengan kemampuan yang 
dimilikinya, memiliki kontrol yang kuat dalam hidupnya, dan percaya bahwa secara logis mereka dapat 
melakukan sesuatu yang diinginkan, direncanakan, dan diharapkan. Orang yang percaya diri memiliki 
harapan yang realistik. Bahkan ketika harapan mereka tidak terpenuhi, mereka akan terus berpikir postitif 
dan menerima keadaan mereka. Menurut Goel dan Aggarwal 

[18]
, “Self Confident people are willing to 

risk the disapproval of others because they generally trust their own abilities. They tend to accept 
themselves; they don’t feel they have to confirm in order to be accepted” Orang yang percaya diri berani 
menanggung penolakan orang lain karena secara umum mereka mempercayai kemampuan mereka 
sendiri. Mereka cenderung menerima dirinya sendiri dan tidak merasa harus mengkonfirmasinya untuk 
dapat diterima. Lebih lanjut, Goel dan Aggarwal menyatakan bahwa kepercayaan diri ditandai dengan 
sifat ketegasan, optimisme, antusias, kasih sayang, harga diri, kemandirian, kepercayaan, kemampuan 
untuk menangani kritik dan kematangan emosional. Sementara itu, sikap orang tidak percaya diri yaitu 
“people who are not self confident tend to depend excessively on the approval of others in order to feel 
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good about them. As a result, they tend to avoid taking risk because they fear failure” 
[18]

. Orang yang 
tidak percaya diri cenderung bergantung secara berlebihan pada penerimaan orang lain agar dapat merasa 
baik mengenai suatu hal. Sebagai hasil, mereka cenderung menghindari resiko karena takut akan 
kegagalan. Sementara itu menurut Burton dan Platts 

[23]
, seseorang yang bertindak dengan percaya diri 

memiliki sepuluh kualitas, yaitu: direction and values, motivation, emotional stability, a positive mind-
set, self-awareness, flexibility in behaviour, eagerness to develop, health and energy, a willingness to take 
risks, a sense of purpose. 

Berdasarkan uraian di atas, karakteristik orang yang percaya diri antara lain adalah percaya 
dengan kemampuan yang dimilikinya, berani menanggung resiko, berpandangan positif, dan tidak merasa 
harus mengkonfirmasi kemampuannya berdasarkan pendapat orang lain. Berdasarkan karakteristik 
tersebut, maka indikator kepercayaan diri antara lain yaitu: 
1. Percaya dengan kemampuan yang dimilikinya 
2. Tidak bergantung pada pendapat orang lain 
3. Berani menanggung resiko 
4. Berpandangan positif 
5. Emosi stabil 

F. Keunggulan pembelajaran matematika dengan problem-based learning berbasis open-ended problem 
ditinjau dari prestasi dan kepercayaan diri 

Arend dan Kilcher 
[7]

 menyebutkan bahwa “Problem-based learning promotes achievement and 
higher-order thinking”. Hal ini dikarenakan aktivitas yang berkaitan dnegan berpikir, penyelesaian 
masalah, dan pemahaman memiliki efek yang lebih positif terhadap prestasi siswa daripada pembelajaran 
tradisional. Dalam pembelajaran matematika dengan  problem-based learning berbasis open-ended 
problem, siswa melaksanakan penyeldidikan secara berkelompok sehingga siswa dapat 
mengkomunikasikan ide yang dimilikinya. Ketika siswa telah terbiasa untuk menyampaikan ide dalam 
kelompok, maka sedikit demi sedikit siswa akan mulai memiliki keberanian untuk meyampaikan idenya 
di dalam kelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Uden dan Beaumont 

[24]
 yang menyatakan bahwa salah 

satu fasilitas yang dapat diberikan oleh PBL adalah membuta tempat yang aman untuk mengambil resiko. 
Selain mendorong kepercayaan diri siswa untuk berani berpendapat, penyelidikan secara berkelomokni 
juga dapat mendukung prestasi siswa karena diskusi dengan siswa lain dapat membuat siswa mengetahui 
apa yang belum dipahaminya serta mendapat bantuan dari teman satu kelompoknya. Menurut Weissinger, 
anak-anak di kelas yang menggunakan PBL lebih mengingat apa yang mereka pelajari karena merekalah 
yang menemukan informasi. Peran guru dalam kegiatan ini juga tidak kalah pentingnya. Guru harus 
mendorong siswa agar berani mengambil resiko dengan mendukng siswa untuk mencoba mengambil 
resiko serta memperlakukan kesalahan sebagai bentuk belajar. 

Pembelajaran dengan PBL dapat mendukung siswa untuk  berpandangan positif. Menurut Tan 
[25]

,  
PBL merupakan salah satu cara untuk membelajarkan siswa untuk optimis mencari alternatif jawaban. 
Selain itu, siswa yang menggunakan PBL juga merasa lebih antusias karena masalah yang digunakan 
merupakan masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. 

Masalah yang digunakan dalam problem-based learning berbasis open-ended problem merupakan 
masaah yang memiiki lebih dari satu jawaban. Penggunaan masalah dengan sifat ini dapat mendukung 
kepercayaan diri siswa karena jawaban yang mereka miliki tidaklah harus sama dengan jawaban siswa 
lainnya. Lebih lanjut, siswa dapat melihat masalah tersebut dari berbagai perspektif sehingga kemampuan 
berpikir dan pemahaman mereka akan meningkat. 
 
Berikut contoh masalah yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika dengan problem-based 
learning berbasis open-ended : 
Empat puluh siswa kelas XI suatu SMA diminta mengerjakan tugas proyek matematika. Data nilai tugas 
proyek matematika tersebut kemudian disajikan dalam histogram berikut. 

 
GAMBAR 1. HISTOGRAM 
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Apakah yang kalian ketahui berdasarkan histogram di atas? Dapatkah kalian menyebutkan data tunggal 

sebelum data disajikan pada histogram? 

 

Permasalahan di atas memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Siswa dapat menyebutkan data tunggal 

yang berbeda-beda namun sama-sama benar (sesuai dengan histogram). 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Pembelajaran matematika dengan problem-based learning berbasis open-ended problem dapat 

mendukung prestasi siswa dan kepercayaan diri siswa karena beberpa langkah dalam sintak yang 

digunakan dalam pembelajaran ini dapat mempengaruhi aspek-aspek kepercayaan diri serta mendukung 

siswa untuk lebih memahami matematika. Selain itu, karakteristik PBL juga tidak lepas dari keunggulan 

ini. 
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