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Abstrak— Literasi matematika mungkin masih asing bagi sebagian masyarakat akan 

tetapi menjadi hal yang penting untuk dimiliki masyarakat di era informasi dan 

pengetahuan saat ini. Kemampuan ini tidak hanya sekedar kemampuan berhitung saja, 

akan tetapi kemampuan mengidentifikasi dan memahami serta menggunakan dasar-

dasar matematika yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Terkait 

dengan pentingnya literasi matematika, pembelajaran matematika dengan problem 

based learning (PBL) menjadi salah satu bagian dalam membudayakan kemampuan 

ini. Hal ini dikarenakan pembelajaran matematika dengan pendekatan PBL dapat 

melatih dan memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan nyata 

dengan fasilitasi dari guru sebagaimana yang tergambar pada langkah-langkah dan 

karakteristik PBL. Adapun peran PBL dalam membudayakan literasi matematika 

dapat dilihat pada langkah-langkah pelaksanaannya yang dimulai dengan penyajian 

masalah, perencanaan penyelesaian masalah, penyelidikan masalah, menyajikan hasil, 

serta analisis dan evaluasi yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengidentifikasi, 

memahami dan menggunakan dasar-dasar matematika untuk memahami suatu konsep 

matematika melalui kegiatan menyelesaikan masalah nyata serta menganalisis 

penyelesaian masalah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran 

matematika dengan PBL merupakan salah satu solusi untuk membudayakan literasi 

matematika. 

Kata kunci: Problem Based Learning, Literasi Matematika 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Dalam kehidupan sehari-hari terutama di era informasi dan pengetahuan saat ini, manusia sering kali 

memiliki masalah yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, masyarakat, ataupun pekerjaan yang berkaitan 

dengan penerapan matematika. Tentu saja, penguasaan matematika yang baik dapat membantu seseorang 

menyelesaikan masalah tersebut. Dalam matematika, istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

kemampuan tersebut adalah literasi matematika yang merupakan kemampuan menerapkan matematika 

dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. 

Literasi matematika dapat membantu seseorang untuk memahami peran, kegunaan serta manfaat 

matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat digunakan dalam mengambil keputusan yang baik 

dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang merupakan penerapan matematika. Hal ini mengindikasikan 

bahwa literasi matematika merupakan kemampuan yang dibutuhkan seseorang ketika berhadapan dengan 

berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran matematika yang 

berorientasi literasi matematika merupakan salah satu fokus pembelajaran saat ini karena mengingat 

pentingnya literasi matematika bagi kehidupan siswa.  

Literasi matematika tidak hanya terbatas pada kemampuan menerapkan aspek berhitung dalam 

matematika, akan tetapi juga melibatkan pengetahuan yang lebih luas [1]. Hal ini menunjukkan bahwa 

literasi matematika tidak hanya pada penguasaan materi saja akan tetapi hingga pada penggunaan 

penalaran, konsep, fakta dan alat matematika dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Selain itu, literasi 

matematika juga menuntut seseorang untuk mengomunikasikan dan menjelaskan fenomena yang 

dihadapinya dengan konsep matematika yang tepat.  
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Namun berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PISA, kemampuan literasi matematika siswa di 

Indonesia masih rendah [2]. Nilai rata-rata siswa Indonesia berada di bawah nilai rata-rata Internasional. 

Tidak hanya itu, mayoritas siswa Indonesia hanya dapat menyelesaikan masalah dibawah level 2. Melihat 

fakta terebut, kemampuan literasi matematika siswa di Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan.   

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas sekali bahwa literasi matematika merupakan kemampuan yang 

penting untuk dimiliki setiap siswa dan perlu dibudayakan melalui pembelajaran matematika. Dalam 

rangka membudayakan literasi matematika ini, salah satunya dapat dilakukan guru dengan memilih 

pendekatan atau metode pembelajaran yang dapat memfasilitasi pengembangan kemampuan ini. 

Pembelajaran matematika dengan problem based learning (PBL) menjadi salah satu bagian dalam 

membudayakan literasi matematika. Hal ini dikarenakan PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

yang menggunakan masalah nyata atau masalah tidak terstruktur sebagai titik awal pembelajaran [3]. 

Selain itu, PBL yang dimulai dengan penyajian masalah, perencanaan penyelesaian masalah, penyelidikan 

masalah, menyajikan hasil, serta analisis dan evaluasi dapat memfasilitasi siswa untuk mengidentifikasi, 

memahami dan menggunakan dasar-dasar matematika untuk memahami suatu konsep matematika melalui 

kegiatan menyelesaikan masalah nyata serta menganalisis penyelesaian masalah tersebut. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hal tersebut menjadi dasar untuk memberikan paparan gagasan 

yang berjudul “Pembelajaran Matematika dengan Problem Based Learning sebagai Bagian dalam 

Membudayakan Literasi Matematika”. Rumusan masalah pada paparan gagasan ini adalah bagaimana 

pembelajaran matematika dengan problem based learning sebagai bagian dalam membudayakan literasi 

matematika?. Sedangkan tujuan paparan gagasan pada makalah ini adalah mendeskripsikan pembelajaran 

matematika dengan problem based learning sebagai bagian dalam membudayakan literasi matematika. 

Serta manfaat dari paparan gagasan ini adalah dapat dijadikan acuan terutama bagi para pendidik dalam 

membudayakan literasi matematika. 
  

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Literasi Matematika 

Dalam PISA literasi matematika diartikan sebagai berikut: 
Mathematical literacy is an individual’s capacity to formulate, employ, and interpret mathematics in a 

variety of contexts. It includes reasoning mathematically and using mathematical concepts, 

procedures, facts and tools to describe, explain and predict phenomena. It assists individuals to 

recognizes the role that mathematics plays in the world and to make the well-founded judgements and 

decisions needed by constructive, engaged and reflective citizens [2]. 

Literasi matematika merupakan kapasitas individu untuk memformulasikan, menggunakan, dan 

menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Hal ini meliputi penalaran matematik dan penggunaan 

konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan meprediksikan 

fenomena. Hal ini menuntut individu untuk mengenali peranan matematika dalam kehidupan dan 

membuat penilaian yang baik dan pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang 

konstruktif dan reflektif.  

Sebelum dikenalkan oleh OECD (dalam PISA), istilah literasi matematika telah dicetuskan oleh 

NCTM sebagai salah satu visi pendidikan matematika yaitu menjadi melek/literate matematika. Dalam 

visi ini literasi matematika dimaknai sebagai “an individual’s ability to explore, to conjecture, and to 

reason logically as well as to use variety of mathematical methods effectively to solve problems. By 

becoming literate, their mathematical power should develop” [4]. Pengertian ini mencakup empat 

komponen utama literasi matematika dalam pemecahan masalah yaitu mengeksplorasi, menghubungkan 

dan menalar secara logis serta menggunakan metode matematis yang beragam. Komponen utama ini 

digunakan untuk memudahkan pemecahan masalah sehari-hari yang sekaligus dapat mengembangkan 

kemampuan matematikanya. 

Secara sederhana, literasi matematika dapat didefinisikan sebagai pengetahuan untuk mengetahui dan 

menggunakan dasar matematika dalam kehidupan sehari-hari [5]. Dalam pengertian ini, ketika seseorang 

yang memiliki kemampuan literasi matematika yang baik dihadapkan pada masalah yang merupakan 

penerapan matematika, ia mengetahui konsep-konsep matematika mana yang relevan dengan fenomena 

atau masalah yang sedang dihadapinya. Hal ini menjadi fondasi kuat untuk langkah selanjutnya yaitu 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep matematika. Seseorang dengan kemampuan literasi 

matematika yang baik akan mampu menduga, menafsirkan data, menyelesaikan masalah sehari-hari, 
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menalar secara numerik, grafik dan situasi geometris serta mengkomunikasikannya dengan matematika 

[5]. 

Lebih lanjut, literasi matematika bukan hanya merupakan kemampuan untuk memformulasikan atau 

merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam menyelesaikan masalah sehari, akan 

tetapi literasi matematika juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan 

dan pemahaman matematis secara efektif dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari [6]. Dalam 

artian, seseorang yang literate matematika tidak cukup hanya mampu menggunakan pengetahuan dan 

pemahamannya saja akan tetapi juga harus mampu untuk menggunakannya secara efektif dalam 

menyelesaikan masalah sehari-hari.  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa literasi matematika 

merupakan kemampuan untuk merumuskan, menggunakan dan menafsirkan matematika dalam berbagai 

konteks penyelesaian masalah sehari-hari secara efektif. 

Lebih lanjut, model dari literasi matematika dalam praktiknya dapat dilihat dalam bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Literasi Matematika [2] 

Berdasarkan bagan di atas, proses dalam literasi matematika dapat dikategorikan ke dalam empat sub-

proses. Sub-proses pertama adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah yang dimaksudkan 

adalah proses mengidentifikasi aspek matematis dari situasi dalam masalah konteks nyata, mengenali 

struktur matematika dari suatu masalah atau situasi matematika, menyederhanakan situasi matematika 

atau masalah sehingga dapat dilakukan analisis matematis, merepresentasikan atau menggambarkan 

situasi matematika dengan menggunakan variabel, simbol, diagram dan model dengan tepat, 

mengidentifikasi konsep matematika yang relevan dengan masalah, dan menerjemahkan masalah ke 

dalam model matematika [2]. Berdasarkan hal tersebut, adapun indikator dari merumuskan masalah 

adalah: 1) Memahami masalah dan 2) Membuat model matematika dari masalah tersebut 

(mentransformasikan masalah ke dalam model matematika). Sub-proses selanjutnya adalah menggunakan 

matematika. Adapun indikator dari proses menggunakan matematika adalah menggunakan konsep, fakta, 

aturan dan objek matematika untuk menyelesaikan masalah [2]. Sub-proses ketiga adalah menafsirkan. 

Adapun indikator dari proses menafsirkan adalah menafsirkan solusi matematis ke dalam situasi nyata 

Tantangan Konteks dalam Kehidupan Nyata 

Kategori konten matematika: kuantitas, ketidakpastian dan data, perubahan dan hubungan, 

ruang dan bentuk 

Kategori konteks nyata: pribadi, sosial, pekerjaan, ilmiah. 
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Konsep, prosedur, dan keterampilan matematika. 

Kemampuan dasar matematika: komunikasi, representasi, pemilihan strategi, proses 

matematisasi, penalaran dan alasan, penggunaan simbol, aturan, dan operasi, dan 

penggunaan alat matematika. 

Proses: merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan atau mengevaluasi. 
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sebagai solusi nyata. Dan sub-proses keempat adalah mengevaluasi. Proses evaluasi ini perlu dilakukan 

untuk melihat apakah diperlukan proses matematisasi ulang dengan melihat kesesuaian hasil dengan 

masalah nyata. Setalah itu baru kemudian dilanjutkan pada tahap akhir yaitu menyajikan solusi akhir. 

Secara sederhananya, indikator dari kemampuan literasi matematis siswa dilihat dari masing-masing 

proses adalah sebagai berikut: 

1. Memahami masalah. 

2. Mentransformasikan masalah ke dalam model matematika.  

3. Menggunakan konsep, fakta, aturan dan objek matematika untuk menyelesaikan masalah.  

4. Menafsirkan dan mengevaluasi solusi matematis yang diperoleh. 

B. Membudayakan Literasi Matematika dengan Problem Based Learning 

Prinsip dasar yang mendukung konsep dari problem based learning (PBL) adalah pembelajaran 
dimulai (diprakarsai) dengan mengajukan masalah, pertanyaan, atau teka-teki, yang menjadikan siswa 
ingin menyelesaikannya [7]. Artinya PBL merupakan pendekatan pembelajaran yang langkah 
pembelajarannya dimulai dari sebuah isu, pertanyaan atau masalah yang terkait dengan dunia nyata yang 
dapat diteliti, dipelajari atau bahkan diselesaikan. Lebih lanjut, PBL didefinisikan sebagai strategi 
pembelajaran yang mengatur atau mengelola pembelajaran yang berupa kegiatan pemecahan masalah dan 
memberikan siswa kesempatan untuk berfikir secara kritis, mengajukan ide kreatif mereka sendiri, dan 
mengomunikasikan dengan temannya secara matematis [8].  

Torp dan Sage [9] menyatakan bahwa “Problem based learning is focused, experiental learning 
(minds-on, hand-on) organized around the investigation and resolution of messy, real world problems”. 
Maknanya, problem based learning merupakan pembelajaran yang terfokus, belajar dari pengalaman yang 
terorganisir melalui investigasi dan menggunakan masalah-masalah dunia nyata. Hal ini menunjukkan 
bahwa pada pembelajaran matematika dengan PBL, guru menyajikan permasalahan kepada siswa dan 

meminta mereka menyelidiki dan menemukan solusi mereka sendiri. Tak hanya itu, PBL juga bertujuan 

untuk memfasilitasi siswa untuk memahami suatu konsep matematika melalui kegiatan penyelesaian 
masalah sehari-hari. Sehingga diharapkan melalui pembelajaran dengan kegiatan penyelesaian masalah 
sehari-hari ini, siswa dapat terbiasa menganalisis konsep dan prosedur matematika yang dapat digunakan 
dalam menyelesaikan masalah tersebut.  

Berdasarkan hal tersebut, salah satu solusi untuk meningkatkan literasi matematika adalah dengan 
kegiatan membudayakan literasi matematika. Pembelajaran matematika dengan pendekatan PBL 
merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk membudayakan kemampuan ini. Hal ini 
dikarenakan PBL merupakan pendekatan pembelajaran yang menyajikan berbagai bentuk masalah 
kontekstual kepada siswa pada proses pembelajaran. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian 
Istiandaru, Istihapsari, Wardono dan Mulyono [10] yang menyimpulkan bahwa pembelajaran PBL dengan 
pendekatan realistik-saintifik dengan asesmen berorientasi PISA efektif dalam meningkatkan kemampuan 
literasi matematika siswa. Mengacu pada hasil penelitian tersebut maka salah satu faktor yang dapat 
meningkatkan literasi matematika adalah pembelajaran matematika dengan pendekatan PBL. 

Terkait dengan membudayakan literasi matematika, PBL merupakan salah satu pendekatan 
pembelajaran yang dapat memfasilitasi hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik PBL itu sendiri. 
Adapun beberapa karakteristik dalam PBL yaitu: (1) memenuhi masalah, (2) mendefinisikan masalah, (3) 
mengumpulkan fakta-fakta, (4) menghasilkan pertanyaan, (5) membuat hipotesis, (6) ulangi masalah, (7) 
menghasilkan solusi alternatif, (8) menyajikan solusi, dan (9) rekomendasi pembenaran [11]. Hal senada 
disampaikan Tan [12] yang menyatakan bahwa karakteristik PBL yaitu: (1) masalah sebagai titik awal 
pembelajaran, (2) masalah dunia nyata yang tidak terstruktur, (3) masalah untuk berbagai perspektif, (4) 
masalah sebagai tantangan pengetahuan, sikap, dan kompetensi siswa, (5) mengutamakan self-directed 
learning, (6) memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan dan sumber informasi, (7) belajar adalah 
kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif, (8) pengembangan penyelidikan dan kemampuan pemecahan 
masalah, (9) memberikan fasilitasi belajar, (10) sintesis dan integrasi pembelajaran pada penutup, dan (11) 
adanya evaluasi pengalaman belajar. 

Berdasarkan kedua referensi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik PBL yaitu 
pembelajaran diawali dengan masalah dunia nyata yang tidak terstruktur, adanya pembelajaran secara 
kolaboratif yang mengutamakan peran aktif siswa, adanya pengumpulan informasi dan penyelidikan 
masalah, adanya proses menalar, representasi dan matematisasi, dan adanya tahap mengembangkan dan 
menyajikan hasil pemecahan masalah (mengkomunikasikan). Adapun keterkaitan PBL dengan 
kemampuan literasi matematika dapat dilihat pada karakteristik PBL yang disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Keterkaitan PBL dan kemampuan literasi matematika dilihat dari karakteristik PBL 

No Karakteristik PBL Indikator kemampuan literasi matematika 

1 Pembelajaran diawali dengan masalah Siswa mampu memahami masalah. 
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No Karakteristik PBL Indikator kemampuan literasi matematika 

dunia nyata yang ill structured  

2 Adanya pembelajaran secara 
kolaboratif yang mengutamakan peran 
aktif siswa 

Siswa mampu memahami masalah yang selanjutkan 
dengan fasilitasi guru, siswa merencanakan 
pemecahan masalah melalui diskusi dengan teman 
sebaya. 

3 Adanya pengumpulan informasi dan 
penyelidikan masalah  

Siswa mampu mentransformasi masalah dunia nyata 
ke dalam model matematika. 
Siswa mampu menggunakan konsep, fakta, aturan dan 
objek matematika yang efektif untuk menyelesaikan 
masalah. 

4 Adanya proses menalar, representasi, 
dan matematisasi 

Siswa mampu mentransformasi masalah dunia nyata 
ke dalam model matematika. 
Siswa mampu menggunakan konsep, fakta, aturan dan 
objek matematika yang efektif untuk menyelesaikan 
masalah. 

5 Adanya tahap mengembangkan dan 
menyajikan hasil pemecahan masalah 
(mengkomunikasikan) 

Siswa mampu menafsirkan dan mengevaluasi solusi 

matematis yang diperoleh yang selanjutnya 

dikomunikasikan sebagai solusi pemecahan masalah. 

 
Selain pada karakteristik PBL, pembelajaran matematika dengan PBL sebagai bagian dari 

membudayakan literasi matematika juga dapat dilihat pada langkah-langkah pelaksanaan PBL. Adapun 
langkah-langkah PBL yaitu sebagai berikut: 

a. Meeting the problem 

Pada tahap ini, pembelajaran dimulai dengan penyajian masalah yang bertindak sebagai stimulus 

untuk menjembatani konteks nyata dengan matematika. 

b. Problem analysis and learning issues 

Pada tahap ini, pengetahuan yang telah dimiliki siswa diaktifkan dan ide-ide dihasilkan untuk 

digunakan pada tahap selanjutnya. Siswa dalam kelompok bekerja secara mandiri menganalisis 

masalah dan mencari berbagai sumber untuk menyelesaikan masalah. 

c. Discovery and reporting 

Siswa dalam kelompok saling bertukar informasi untuk menyelesaikan yang telah didapat secara 

mandiri. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang telah didapat, siswa secara berkelompok 

menentukan penyelesaian masalah. 

d. Solution presentation and reflection 

Pada tahap ini, salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sementara 

kelompok lain memberi komentar, pertanyaan, saran, tambahan atau penyelesaian masalah yang 

berbeda.  

e. Overview, integration, and evaluation 
Pada tahap ini, guru membimbing siswa menyimpulkan materi yang dipelajari dan mengevaluasi 
pembelajaran yang telah dilaksanakan [13].  

Hal senada disampaikan oleh Torp dan Sage [9] yang menyatakan bahwa langkah-langkah dalam 
pembelajaran PBL yaitu: 1) menyiapkan siswa; 2) menyajikan masalah; 3) mengidentifikasi apa yang 
diketahui, apa yang ditanya, dan apa yang perlu diketahui untuk menyelesaikan masalah tersebut; 4) 
mengumpulkan dan saling berbagi informasi terkait penyelesaian masalah dengan anggota kelompok; 5) 
menghasilkan kemungkinan penyelesaian masalah; 6) menentukan solusi terbaik atas penyelesaian 
masalah; 7) mempresentasikan solusi yang didapat; dan 8) menanggapi solusi yang didapat tersebut. 

Berdasarkan dua refensi di atas, maka dapat disintesiskan bahwa langkah-langkah PBL yaitu 
menyajikan masalah, merencanakan penyelesaian masalah, menentukan penyelesaian masalah, menyajikan 
hasil dan menganalis serta evaluasi pembelajaran. Adapun keterkaitan PBL dengan kemampuan literasi 
matematika dapat ditunjukkan melalui langkah-langkah PBL yang disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Keterkaitan PBL dan kemampuan literasi matematika dilihat dari langkah-langkah PBL 

No Langkah-langkah PBL Komponen kemampuan literasi 

matematika 

1 Penyajian masalah 

Pada tahap ini guru menyajikan masalah nyata 
kepada siswa untuk diselediki dan ditentukan 

 

Siswa mampu memahami masalah. 
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No Langkah-langkah PBL Komponen kemampuan literasi 

matematika 

penyelesaian masalahnya 
 

2 Perencanaan penyelesaian masalah 

Pada tahap ini, siswa mengidentifikasi apa yang 
diketahui dan ditanya pada masalah yang 
disajikan, hal-hal apa saja yang dibutuhkan, dan 
ide-ide terkait tujuan menyelesaikan masalah 

 
Siswa mampu memahami masalah yang 
selanjutnya digunakan untuk merencanakan 
pemecahan masalah melalui diskusi dengan 
teman sebaya. 
Siswa mampu mentransformasi masalah ke 
dalam model matematika. 

3 Menentukan penyelesaian masalah 

Pada tahap ini, siswa mengumpulkan informasi 
dan saling berbagi informasi dengan anggota 
kelompoknya untuk menyelesaikan masalah 
nyata. 

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, 
siswa secara berkelompok melakukan 
penyelidikan untuk menghasilkan solusi 
penyelesaian masalah. 

 
Siswa mampu menggunakan konsep, fakta 
dan alat matematika yang efektif untuk 
menyelesaikan masalah nyata. 
 

4 Penyajian hasil 

Selanjutnya, beberapa siswa sebagai perwakilan 
kelompok mempresentasi solusi yang didapat di 
depan kelas, sementara itu siswa lain 
menanggapi solusi tersebut. 

 

Siswa mampu menafsirkan dan 
mengevaluasi solusi matematis yang 
diperoleh yang selanjutnya dikomunikasikan 
sebagai solusi pemecahan masalah. 

5 Analisis dan evaluasi 

Pada tahap ini, siswa dengan bimbingan guru 
menganalisis, mengevaluasi dan merefleksikan 
pengetahuan dan keterampilan yang telah 
diperoleh, strategi pembelajaran yang digunakan, 
dan kontribusi siswa dalam pembelajaran. 

 

Siswa mampu menafsirkan dan 
mengevaluasi solusi matematis yang 
diperoleh yang selanjutnya dikomunikasikan 
sebagai solusi pemecahan masalah. 

 
Dalam penerapan PBL pada pembelajaran matematika, guru dapat memilih masalah kehidupan nyata 

yang beragam, menarik, dekat dengan kehidupan siswa dan menantang untuk memfasilitasi siswa 
menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, pendekatan ini dapat memfasilitasi siswa untuk 
menganalisis masalah yang diberikan, memahami apa yang harus diselesaikan dari masalah tersebut, dan 
menentukan informasi, konsep dan prosedur matematika yang diperlukan dan menggunakannya untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kata lain, pendekatan PBL merupakan pendekatan pembelajaran 
yang berorientasi untuk melatih dan memfasilitasi siswa untuk menggunakan pengetahuan dan 
kemampuannya dalam menyelesaikan masalah kehidupan nyata. 

Berikut ini adalah contoh masalah nyata pada materi geometri yang dapat disajikan dalam 
pembelajaran matematika dengan pendekatan PBL, 

Toni ingin membuat sebuah meja yang dapat dipindah-pindah dan sekaligus terdapat ruang pada bagian 
bawah permukaan meja yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang. Ruangan yang 
akan ditempati meja tersebut memiliki ukuran 2 meter   2 meter. Ruangan dengan ukuran tersebut 
sebenarnya tidak terlalu luas. Oleh karena itu, Toni ingin membuat meja yang tidak menghabiskan banyak 
tempat tapi dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurut anda, Toni harus membuat meja dengan 
permukaannya berbentuk segiempat, lingkaran, atau oval?. Serta berapa ukuran meja yang dapat dibuat 
oleh Toni? 

Masalah di atas merupakan masalah yang menuntut siswa untuk mengambil keputusan. Dengan 
memanfaatkan apa yang dimiliki, tantangan dan peluang, siswa mengolah informasi yang dimiliki untuk 
mengambil keputusan. Guru dapat menggunakan situasi masalah nyata seperti masalah di atas untuk 
menerapkan pembelajaran matematika dengan pendetan PBL untuk membudayakan literasi matematika. 
Pada pembelajaran matematika dengan langkah-langkah PBL, siswa dapat mengembangkan kemampuan 
literasi matematika melalui kegiatan pembelajaran berbasis penyelesaian masalah. Siswa dapat 
mengembangkan kemampuan memahami masalah, mentransformasikan masalah ke dalam model 
matematika, menggunakan konsep, fakta, aturan dan objek matematika untuk menyelesaikan masalah dan 
menafsirkan serta mengevaluasi solusi matematis yang diperoleh. 
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Dengan pendekatan ini, siswa dihadapkan pada permasalahan kehidupan nyata dan menuntun mereka 
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pembelajaran matematika dengan pendekatan ini bertujuan 
untuk melatih dan memfasilitasi siswa untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya baik 
itu di sekolah ataupun di rumah menggunakan pengetahuan matematika yang ia miliki. Dengan kata lain, 
pendekatan ini bertujuan untuk membentuk pengalaman siswa dalam menyelesaikan permasalah 
kehidupan nyata dengan menggunakan konsep dan prosedur matematika.  

Tak hanya itu, pembelajaran matematika dengan pendekatan PBL bertujuan untuk membekali siswa 
dalam menerima, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang ia dapatkan di era digital ini dimana 
teknologi informasi dan pengetahuan berkembang sangat dinamis. Informasi tersebut tak jarang berupa 
angka serta gambar/grafik/diagram atau tabel. Hal ini menunjukkan pentingnya matematika dalam 
memahami informasi tersebut dan membentuk pola pikir yang diperlukan untuk menafsirkan dan kritis 
menganalisa situasi sehari-hari, memcahkan masalah serta untuk mengevaluasi informasi yang disajikan 
pada kita. Oleh karena itu, literasi matematika perlu untuk dikembangkan sehingga diharapkan setiap kita 
dapat menganalisis dan menyaring informasi yang didapat serta menggunakan informasi dan pengetahuan 
yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  

Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran matematika dengan pendekatan PBL merupakan salah satu 
solusi untuk membudayakan literasi matematika. Hal ini dikarenakan pembelajaran matematika dengan 
pendekatan ini dapat melatih dan memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan nyata 
sebagaimana yang tergambar pada langkah-langkah dan karakteristik PBL.  

III. SIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu solusi untuk membudayakan 

literasi matematika adalah melalui pembelajaran matematika dengan pendekatan problem based learning 
(PBL). Hal ini dikarenakan pembelajaran matematika dengan pendekatan ini dapat melatih dan 
memfasilitasi siswa untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan nyata dengan fasilitasi dari guru 
sebagaimana yang tergambar pada langkah-langkah dan karakteristik PBL. Berdasarkan langkah-langkah 
PBL yaitu: 1) Pada tahap penyajian masalah, pembelajaran matematika dengan pendekatan PBL bertujuan 
untuk memfasilitasi siswa untuk mampu memahami masalah; 2) Pada tahap perencanaan penyelesaian 
masalah, pembelajaran matematika dengan pendekatan ini bertujuan untuk memfasilitasi siswa memahami 
masalah yang menuntun siswa merencanakan pemecahan masalah melalui diskusi dengan teman sebaya 
dan juga memfasilitasi siswa bagaimana mentransformasikan masalah dunia nyata ke dalam model 
matematika; 3) Pada tahap menentukan penyelesaian masalah, pembelajaran bertujuan untuk memfasilitasi 
siswa untuk menggunakan konsep, fakta, aturan dan objek matematika yang efektif untuk menyelesaikan 
masalah; 4) Pada tahap penyajian hasil, diharapkan siswa mampu menafsirkan dan mengevaluasi solusi 
matematis yang diperoleh yang selanjutnya dikomunikasikan sebagai solusi pemecahan masalah; serta 5) 
Pada tahap analisis dan evaluasi, diharapkan siswa mampu menafsirkan dan mengevaluasi solusi 
matematis yang diperoleh yang selanjutnya dikomunikasikan sebagai solusi pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil pemaparan gagasan yang telah dikemukakan di atas dan dengan berbagai 
keterbatasan artikel ini, serta implikasinya dalam upaya membudayakan literasi matematika, maka berikut 
ini dikemukakan saran sebagai berikut. 
1. Pembelajaran matematika dengan pendekatan PBL merupakan salah satu upaya yang dalam dilakukan 

guru untuk membudayakan literasi matematika. 
2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji penelitian yang serupa agar melakukan penelitian dan 

pengkajian yang lebih dalam dengan referensi yang lebih lengkap. 
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