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Abstrak—Literasi matematika dimaknai sebagai kondisi mampu mengetahui dan 

menggunakan konsep matematis untuk memecahkan masalah sehari-hari. Tantangan 

abad 21 menuntut seseorang mampu berpikir kreatif, mampu memecahkan masalah, 

komunikatif serta kolaboratif. Pendidikan yang berperan penting dalam melatih dan 

mengembangkan literasi matematika perlu didukung oleh perangkat pembelajaran, 

dalam hal ini dibatasi pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS). RPP dan LKS berbasis Problem-Based Learning disusun 

dengan memperhatikan karakteristik serta langkah-langkah PBL. Proses utama literasi 

matematika tertuang dalam karakteristik dan langkah pembelajaran pendekatan PBL 

yaitu sajian masalah nyata sebagai sarana belajar siswa, peran siswa sebagai pengatur 

jalannya pembelajaran sedangkan guru sebagai fasilitator, siswa bekerja secara 

kolaboratif untuk memecahkan masalah, serta presentasi solusi masalah dan evaluasi. 

Berdasarkan kesesuaian ini, RPP dan LKS berbasis PBL dapat dijadikan sebagai 

alternatif mengembangkan literasi matematika. 

Kata kunci: Literasi matematika, LKS, PBL, RPP 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Dalam menghadapi tatangan abad 21 diperlukan kemampuan untuk dapat bersaing di dunia global. 
Beberapa skills yang perlu dimiliki untuk menghadapi tantangan abad 21 antara lain kreativitas, berpikir 
kritis dan pemecahan masalah, komunikasi serta kolaborasi. Pendidikan memegang peranan penting dalam 
mempersiapkan individu untuk bersaing di kancah dunia internasional. Pendidikan diharapkan mampu 
mengembangkan siswa untuk berpikir kritis, fleksibel, serta mampu memecahkan masalah, berkolaborasi 
dan inovatif untuk sukses dalam kehidupan

[1]
. Keterampilan ini diperlukan untuk memecahkan masalah 

kehidupan yang kompleks. 

Kemampuan pemecahan masalah dapat dilatih melalui pembelajaran matematika. Hal ini sejalan 
dengan pandangan NCTM (National Council of Teaching Mathematics) yang menjadikan problem solving 
(pemecahan masalah), reasoning and proof (penalaran dan pembuktian), communication (komunikasi) dan 
representation (penyajian) sebagai standar proses pada pembelajaran matematika

[2]
. Kemampuan 

matematika dapat digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Kemampuan ini dikenal sebagai 
literasi matematika

[3]
. Dalam literasi matematika, melibatkan proses matematisasi yaitu permasalahan 

dalam dunia nyata dimodelkan dalam konteks matematika untuk diselesaikan kemudian dikembalikan ke 
konteks awalnya 

[4][5]
.  

Salah satu pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan literasi matematika siswa 
yaitu problem-based learning (PBL). PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa 
yang aktif dan progresif serta menggunakan masalah tak terstruktur (masalah nyata atau simulasi masalah 
kompleks) sebagai titik awal dan selama proses pembelajarannya

[6]
. Dalam PBL, siswa bertanggung jawab 

sebagai pengatur dan pelaksana pembelajaran
[7]

. Siswa bekerja dalam kelompok kolaboratif untuk 
mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan

[8]
. Berdasarkan karakteristik 

PBL ini, problem-based learning diyakini dapat dijadikan sebagai alternatif mengembangkan literasi 
matematika siswa. 
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Dalam upaya menunjang pembelajaran matematika, diperlukan perangkat pembelajaran di antaranya 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). RPP mencakup semua 
persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar

[9]
. Sedangkan LKS memuat sekumpulan kegiatan 

mendasar yang harus dilakukan oleh siswa
[10]

. Penyusunan RPP perlu memperhatikan komponen-
komponen dalam RPP, penyusunan LKS juga perlu mempertimbangkan syarat didaktik (mengikuti asas-
asas pembelajaran yang efektif), syarat konstruksi (berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan 
kalimat, kosa kata), dan syarat teknis (berkenaan dengan gambar dan tulisan)

[21]
. Selain itu¸pemilihan 

pendekatan pembelajaran juga mempengaruhi suksesnya pembelajaran. Kesesuaian karakteristik dan 
langkah-langkah pada pendekatan Problem-Based Learning dengan proses utama literasi matematika 
diyakini dapat membantu siswa dalam mengembangkan literasi matematika. Sehingga RPP dan LKS yang 
disusun berbasis Problem-Based Learning dapat dijadikan sebagai alternatif mengembangkan literasi 
matematika siswa. 

II. PEMBAHASAN 

A. Literasi Matematika dan Proses Dalam Literasi Matematika 

NCTM (1989) memaknai istilah literasi matematika sebagai berikut "mathematical literacy is 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"
[11]

. Literasi matematika adalah kemampuan 

seseorang untuk mengeksplor, menduga, dan berpikir logis dalam menggunakan metode matematis secara 

efektif untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan PISA mendefinisikan literasi matematika 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 judgments and 

decisions needed by constructive, engaged and reflective citizens" 

Literasi matematika adalah kemampuan seseorang untuk memformulasikan, menggunakan, dan 

menginterpretasikan matematika dalam konteks yang beragam. Hal ini mencakup penalaran matematis 

dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, serta alat matematika untuk mendeskripsikan dan 

memprediksi suatu fenomena. Literasi matematika membantu seseorang menyadari peran matematika 

dalam pembuatan keputusan dan penilaian yang diperlukan bagi masyarakat yang konstruktif dan 

reflektif
[12]

. Secara sederhana, literasi matematika adalah pengetahuan untuk mengetahui dan 

menggunakan matematika dalam kehidupa sehari-hari
[13]

 . 

Stecey & Tuner
[3]

 mendefinisikan literasi dalam konteks matematika sebagai kekuatan untuk 

menggunakan pemikiran matematis dalam menyelesaikan problema sehari-hari. Pemikiran matematis 

yang dimaksudkan meliputi pola pikir pemecahan masalah, menalar secara logis, mengkomunikasikan 

dan menjelaskan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, literasi matematika merupakan kemampuan 

seseorang dalam menyadari dan menggunakan pemikiran atau metode matematis yang relevan untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari. 

Mengingat literasi matematika merupakan kemampuan menggunakan metode matematis untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari, maka literasi matematika erat kaitannya dengan proses pemecahan 

masalah. PISA menyebut proses ini sebagai matematisasi
[14]

. Secara sederhana, matematisasi merupakan 

proses mematematikakan suatu fenomena
[15]

. Menurut PISA, tahapan matematisasi terdiri atas 

merumuskan, menggunakan, menafsirkan dan mengevaluasi. Permasalahan dalam dunia nyata 

dimodelkan dalam konteks matematika untuk diselesaikan kemudian dikembalikan ke konteks awalnya. 

Proses ini disebut juga sebagai proses pemodelan matematika
[4][5]

. 

Blum & Leiβ
[16]

 menjelaskan pemodelan ini ke dalam 7 langkah, yaitu memahami masalah untuk 

dikonstruksi, menentukan variabel dalam masalah tersebut (identifikasi masalah), proses matematisasi, 

bekerja secara matematis, memvalidasi solusi sementara, menyajikan solusi akhir, dan menerjemahkan 

solusi ke konteks awal.  

Pada langkah pertama, memahami masalah untuk dikonstruksi, pemecah masalah dituntut untuk 

mengkonstruksikan masalah ke dalam model situasional dengan memahami karakteristiknya. Langkah 

selanjutnya yaitu menentukan variabel dalam masalah tersebut (identifikasi masalah). Dalam langkah ini 

pemecah masalah menyederhanakan situasi dengan cara mendefinisikan masalah secara logis dan sesuai 

konteks untuk mempermudah penyusunan model nyata situasi masalah. Setelah langkah ini kemudian 

dilanjutkan dengan proses matematisasi. Dalam proses ini terjadi pengubahan masalah nyata ke dalam 

model matematika yang memuat operasi atau variabel. 
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Langkah keempat, bekerja secara matematis, merupakan langkah dimana dihasilkan solusi matematis 
yang kemudian ditafsirkan menjadi solusi nyata, solusi yang sesuai konteksnya. Solusi ini perlu divalidasi 
untuk melihat kesesuaian hasil dengan permasalahan, data, dan teori untuk kemudian diputuskan apakah 
perlu dilakukan pemodelan ulang. Tahap atau langkah terakhir yaitu menyajikan solusi akhir. Dalam 
proses ini pemecah masalah menerjemahkan model situasional ke dalam situasi dan masalah. 

B. Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran adalah perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran
[17]

. Perangkat 

pembelajaran dapat berupa silabus, Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS), Instrumen Evaluasi atau Tes Hasil Belajar (THB), media pembelajaran, serta buku ajar siswa. 

Perangkat pembelajaran merupakan sesuatu atau beberapa persiapan yang disusun oleh guru agar 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara sistemastis dan memperoleh hasil seperti 

yang diharapkan
[18]

. Berdasarkan uraian tersebut, perangkat pembelajaran adalah persiapan yang disusun 

guru agar proses dan evaluasi pembelajaran berjalan secara sistematis. Perangkat pembelajaran yang 

dikaji dalam makalah ini terbatas pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS). 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sendiri merupakan pedoman langkah-langkah yang 

dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran yang disusun dalam skenario kegiatan
[19]

. RPP mencakup 

semua persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar
[9]

. Dalam Permendikbud nomor 65 tahun 

2013 tentang standar proses disebutkan Rencana Pelaksanaaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana 

kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangakan dari silabus 

untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD)
[20]

. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa RPP merupakan langkah-langkah pembelajaran yang dipersiapkan oleh 

guru dalam upaya mencapai KD. Komponen penyusun RPP antara lain identitas sekolah, identitas mata 

pelajaran, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian kompetensi, materi, metode, media, sumber, langkah pembelajaran serta penilaian 

hasil pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada RPP disesuaikan dengan metode atau pendekatan 

pembelajaran yang digunakan
[20]

.  

Sedangkan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah
[17]

. LKS memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang 

harus dilakukan oleh siswa
[10]

 untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan 

dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh
[17]

. LKS dapat digunakan guru untuk 

meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam hal penyusunan LKS harus 

mempertimbangkan syarat didaktik (mengikuti asas-asas pembelajaran yang efektif), syarat konstruksi 

(berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata), dan syarat teknis (berkenaan dengan 

gambar dan tulisan)
[21]

. Adapun struktur LKS secara umum terdiri dari judul, petunjuk belajar (petunjuk 

siswa), dan kompetensi yang akan dicapai. Penyusunan LKS disesuaikan dengan metode atau pendekatan 

pembelajaran yang tercantum dalam RPP. 

C. Pendekatan Problem-Based Learning 

Problem-Based Learning atau PBL didefinisikan sebagai suatu pendekatan pembelajaran berpusat 

pada siswa yang aktif dan progresif serta menggunakan masalah tak terstruktur (masalah nyata atau 

simulasi masalah kompleks) sebagai titik awal dan selama proses pembelajarannya
[6]

. PBL memberikan 

kuasa pada siswa untuk mengadakan penelitian, mengintegrasikan teori dan praktik, serta 

mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan solusi masalah yang 

didefinisikan
[7]

. Dalam PBL, siswa belajar melalui kegiatan pemecahan masalah yang terfasilitasi, seperti 

yang diungkapkan oleh Hmelo-Silver, "problem-based learning (PBL) is an instructional method in 

which students learn through facilitated problem solving"
[8]

. Metodologi pengajuan permasalahan ini 

menantang siswa untuk mengarahkan pembelajaran dan memecahkan masalahnya sendiri
[22]

. Melalui 

serangkaian kegiatan dalam PBL, siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, mengembangkan 

keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, kemandirian serta kepercayaan diri
[23]

. 

Karakteristik PBL antara lain sebagai berikut peran tutor sebagai fasilitator, tanggung jawab siswa 

sebagai pengatur dan pelaksana pembelajaran, dan desain masalah yang tak terstruktur dalam 

pembelajaran adalah sebagai jalan untuk penemuan
[7]

. Hmelo-Silver menambahkan dalam PBL siswa 

bekerja dalam kelompok kolaboratif untuk mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk menyelesaikan 

permasalahan, siswa mengarahkan dirinya sendiri dalam belajar dan menggunakan pengetahuan barunya 

untuk menyelesaiakan permasalahan serta merefleksikan apa yang telah dipelajari dan keefektivan 

strategi yang digunakan, guru bertindak untuk memfasilitasi selama proses pembelajaran, bukan 
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menyediakan/memberikan pengetahuan
[8]

. Selain itu, masalah menjadi titik awal pembelajaran dimana 

masalah ini berupa masalah yang terlihat tak terstruktur atau simulasi permasalahan. Pengembangan 

kemampuan penemuan dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan memperoleh pengetahuan dari 

solusi permasalahan. Tutor dalam PBL memfasilitasi dan mengajar melalui kegiatan menanya, serta 

penutupan kegiatan PBL mencakup sintesis dan integrasi pembelajaran 
[6]

.  

Terkait langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan Problem-Based Learning, Grabowski, 

Kim, & Koszalka
[22]

 secara tegas menyebutkannya ke dalam 5 langkah yaitu: 1) siswa disajikan sebuah 

skenario masalah, 2) siswa mengeluarkan apa yang diketahui dan tidak tentang masalah dan membuat 

rencana langkah kerja, 3) siswa mengumpulkan informasi dan solusi yang mungkin untuk masalah 

sebagai bagian dari rencana, 4) siswa menganalisis informasi, mengevaluasi kegunaannya untuk 

menyelesaikan masalah dan membuat kesimpulan, 5) siswa ditugaskan mempresentasikan solusinya dan 

membagi ide dengan siswa lainnya, yang mungkin bisa memberikan tambahan pemahaman dari 

perspektif yang berbeda. Sedangkan Tan
[6] 

menyebutkan bahwa langkah pembelajaran dalam PBL 

mencakup: 1) penyajian masalah, 2) penemuan masalah, 3) analisis awal, pemunculan masalah 

pembelajaran, mengulang pemecahan masalah secara independent dan kolaboratif, mengintegrasikan 

pengetahuan, serta 4) presentasi solusi masalah dan evaluasi. 

Berdasarkan uraian di atas, problem-based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan masalah nyata atau simulasi masalah kompleks dalam proses pembelajaran, menggunakan 

kelompok kolaboratif terdiri atas beberapa siswa yang difasilitasi oleh tutor (guru). Problem-based 

learning mengarahkan siswa untuk mengkonstruk sendiri pengetahuannya serta mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi. Adapun langkah-langkah 

pembelajaran dengan PBL diawali dengan sajian masalah atau simulasi masalah kompleks, pembentukan 

kelompok diskusi siswa, dilanjutkan identifikasi apa yang diperlukan dan diketahui siswa untuk 

memecahkan masalah dan membuat kesimpulan dan diakhiri dengan presentasi solusi masalah masing-

masing kelompok untuk memberikan tambahan perspekstif yang berbeda serta evaluasi. 

D. Perangkat Pembelajaran Berbasis Problem-Based Learning sebagai Alternatif Mengambangkan 

Literasi Matematika Siswa 

Perangkat pembelajaran khususnya RPP dan LKS berbasis Problem-Based Learning (PBL) 

merupakan perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS yang disusun dengan memperhatikan 

karakteristik dan langkah-langkah PBL. Karakteristik PBL antara lain penggunaan masalah nyata atau 

simulasi masalah kompleks selama proses pembelajaran, siswa bekerja secara kolaboratif, tanggung 

jawab siswa sebagai pengatur dan pelaksana kegiatan pembelajaran, dan peran tutor (guru) sebagai 

fasilitator. Sedangkan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan PBL yaitu: 1) siswa disajikan 

masalah atau simulasi masalah kompleks, 2) siswa mengidentifikasi apa yang diperlukan dan diketahui 

untuk memecahkan masalah, 3) siswa berdiskusi dalam kelompok secara kolaboratif, 4) siswa 

mempresentasikan solusi masalah, kemudian 5) diakhiri dengan evaluasi. 

Karakteristik dan serangkaian langkah PBL tercermin dalam kegiatan pembelajaran pada RPP dan 

LKS. Selain disesuaikan dengan langkah-langkah dalam pendekatan Problem-Based Learning, 

penyusunan LKS juga memperhatikan struktur utama LKS dan memenuhi aspek-aspek penilaian seperti 

syarat didaktik, syarat konstruksi, syarat teknik. Penyusunan RPP juga disesuaikan dengan komponen-

komponen dalam RPP selain menyesuaikan langkah-langkah dalam PBL. 
RPP dan LKS berbasis problem-based learning menggunakan masalah nyata atau simulasi masalah 

kompleks sebagai sarana belajar. Selama proses pembelajaran siswa bekerja secara kolaboratif, mulai dari 
identifikasi masalah, perumusan strategi pemecahan, penyajian solusi sementara, validasi solusi sementara 
hingga penyajian/mengkomunikasikan solusi akhir. Serangkaian proses pembelajaran ini melatih siswa 
mengaktifkan dan mengembangkan literasi matematika karena proses utama literasi matematika tersirat 
dalam pembelajaran berbasis PBL. Dalam proses literasi matematika siswa memahami masalah nyata, 
kemudian menentukan variabel-variabel dalam masalah tersebut. Proses ini sejalan dengan siswa 
mengidentifikasi masalah nyata atau simulasi masalah yang disajikan dalam pembelajaran menggunakan 
pendekatan PBL. Proses selanjutnya matematisasi, memvalidasi solusi sementara dan menerjemahkan 
solusi ke konteks awal tertuang dalam langkah PBL yaitu siswa bekerja secara kolaboratif memecahkan 
masalah kemudian menyajikan solusi masalah dalam bentuk presentasi dan diakhiri dengan 
mengevaluasinya. Berdasarkan kesesuaian dan menunjangnya karakteristik serta proses pembelajaran 
berbasis PBL dalam mengaktifkan serta mengembangkan literasi matematika siswa, maka perangkat 
pembelajaran (khususnya RPP dan LKS) berbasis problem-based learning dapat dijadikan sebagai 
alternatif untuk mengembangkan literasi matematika siswa.  
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III. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Tantangan abad 21 memerlukan skills kreativitas, berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi 

serta kolaborasi untuk memecahkan masalah yang kompleks. Kemampuan matematis dapat membantu 

seseorang dalam pemecahan masalah, kemampuan ini disebut sebagai literasi matematika. Proses dalam 

literasi matematika mencakup identifikasi masalah nyata, pemodelan masalah nyata ke dalam konteks 

matematika, menghasilkan solusi yang kemudian dikembalikan ke konteks semula. Kemampuan 

matematis dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika. Dalam upaya menunjang 

pembelajaran, perangkat pembelajaran khususnya RPP dan LKS dapat digunakan.  

Perangkat pembelajaran adalah persiapan yang disusun guru agar proses dan evaluasi pembelajaran 

berjalan secara sistematis. Sedangkan RPP adalah persiapan oleh guru dalam menentukan langkah-

langkah pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar. LKS memuat serangkaian kegiatan yang 

dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Penyusunan RPP dan LKS memiliki keterkaitan satu sama 

lain. Serangkaian kegiatan siswa dalam LKS tercantum seluruhnya di dalam RPP. RPP menjadi dasar 

dalam penyusunan LKS.  
Pendekatan atau model pembelajaran mewarnai langkah-langkah pembelajaran dalam RPP dan LKS. 

Pendekatan pembelajaran ini yang menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan siswa dalam LKS. LKS 
memudahkan guru dalam melaksanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pemilihan pendekatan 
pembelajaran yang sesuai dapat menunjang suksesnya pembelajaran. Problem-based learning merupakan 
salah satu pendekatan pembelajaran yang mendukung siswa dalam mengembangkan literasi matematika 
karena PBL menggunakan masalah nyata atau simulasi masalah kompleks selama proses pembelajaran. 
Selain itu pemecahan masalah siswa secara kolaboratif dengan mengidentifikasi masalah dan 
mengumpulkan informasi dilanjutkan menyusun solusi sementara, memvalidasi, mempresentasikan hingga 
mengevaluasi sejalan dengan proses literasi matematika. Sehingga dapat dikatakan bahwa perangkat 
pembelajaran (RPP dan LKS) berbasis problem-based learning dapat digunakan sebagai alternatif 
mengembangkan literasi matematika siswa. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
[1] Pasific Pacific Policy Research Center, 21st Century Skills for Students and Teachers, Honolulu: Kamehameha Schools, 

Research & Evaluation Division, 2010. 

[2] NCTM, Principles and Standards for School Mathematics, Reston: NCTM, 2000.  

[3] Stecey, K & Tuner, R., Assessing Mathematical Literacy: The PISA experience, Australia: Springer, 2015. 

[4] Blum, W., & Ferri, R.B., Mathematical Modeling: Can It Be Taught And Learnt? Journal of Mathematical Modelling and 
Aplication, Vol 1 (1), p 45-58, 2009. 

[5] Henning, H., & Keune, M., Levels of Modeling Competencies. In Blum, W., Galbraith, P., Henn, H-W., & Niss, M (Eds), 
Modeling and Aplication in Mathematics Education- The 14th ICMI Study (p. 225-232). New York: Springer, 2007.  

[6] Tan, O.S. (ed), Cognition, Metacognition, and Problem-Based Learning, in Enhancing Thinking Through Problem-Based 
Learning Approaches. Singapore: Thomson Learning, 2004. 

[7] Savery, J. R., Overview of Problem-based Learning: Definitions and Distinction, 2006. 

[8] Hmelo-Silver, C. E., Problem-based learning: What and how do students learn?, 2004.  

[9] Kusnandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru. 
Jakarta: Rajawali Pers., 2007.  

[10] Depdiknas, Standar Nasional Pendidikan dan Panduan KTSP. Jakarta: BSNP, 2006.  

[11] NCTM, Curriculum and evaluation standards for school mathematics, Reston: NCTM, 1989.  

[12] OECD, PISA 2012 Assesment and Analytical Framework: Mathematics, Raeding, Science, Problem Solving and Financial 
Literacy, Paris: OECD Publisher, 2013.  

[13] Ojose, B. Mathematics Literacy: Are We Able To Put The Mathematics We Learn Into Everyday Use? Journal of Mathematics 
Education. Vol 4, No. 1, p 89-100, 2011. 

[14] OECD, The PISA 2003 Assessment Framework: Mathematics, Reading, Science and Problem Solving Knowledge and Skills. 
Paris: Author, 2003.  

[15] Ariyadi Wijaya, Pendidikan Matematika Realistik: Suatu Alternatif Pendekatan Pembelajaran Matematika. Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2012.  

[16] Blum, W., “Can Modelling Be Taught and Learnt? Some Answers from Empirical Research”. In Kaiser, G., Blum, W., Ferri, 
R., & Stllman, G. (Eds), Trends in Teaching and Learning of Mathematical Modelling (p. 15-30). London: Springer, 2011.  

[17] Trianto, Medesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep Landasan, dan Implementasinya pada Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Kencana, 2010.  



ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

 

 

PM-162 

 

[18] Nazarudin, Manajemen pembelajaran Implementasi Konsep Karakteristik dan Metolog Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
Umum. Yogyakarta: Teras, 2007. 

[19] Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Jakarta: Kencana, 2013.  

[20] Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 Tentang 
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Badan Standar Pendidikan Nasional, 2013. 

[21] Hendro Darmodjo & Jenry Kaligis, Pendidikan IPA 2. Jakarta: Depdikbud, 1991.  

[22] Grabowski, B., Kim, Y., & Koszalka, T., Toward a Model for Web-enhanced Problem-based Learning, in Enhancing Thinking 
Through Problem-Based Learning Approaches. Singapore: Thomson Learning, 2004. 

[23] Arends, R.I. Learning To Teach 7th ed. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2008. 


