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Abstrak. Literasi telah menjadi perbincangan hangat dalam dunia internasional dan menjadi harapan besar dunia. 

Berbagai pihak gencar melakukan penilaian literasi dan berusaha mencari cara untuk meningkatkan literasi di 

berbagai negara. Begitu juga di Indonesia, pemerintah telah menyadari bahwa untuk menghadapi dunia yang semakin 

kompleks diperlukan generasi muda yang tanggap dan kritis. Dunia pendidikan matematika pun tidak ingin 

ketinggalan dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan literasi matematika siswa. Literasi matematika 

dapat diartikan sebagai kemampuan setiap individu untuk merumuskan, menafsirkan, menalar, menginterpretasikan, 

mengkomunikasikan, dan menjelaskan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien. 

Salah satu upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa ialah melalui 

model problem based learning. Tujuan dari literature review pada artikel ini adalah untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan kemampuan literasi matematika dan model problem based learning serta keterkaitan antara 

keduanya. Berdasarkan literature review yang dilakukan diperoleh hasil bahwa model problem based learning 

mampu meningkatkan kemampuan-kemampuan yang masuk ke dalam komponen kemampuan literasi matematka. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara model problem based learning dengan kemampuan 

literasi matematika. 

Kata kunci: literasi matematika, problem based learning.  

 

I. PENDAHULUAN 

 

Di era globalisasi saat ini, dibutuhkan orang-orang yang memiliki keterampilan menemukan konsep-

konsep baru, membuka jaringan dan memiliki kompetensi untuk memenuhi standar pekerjaan yang 

tinggi. Saat ini, masyarakat dituntut untuk memanfaatkan pengetahuannya secara optimal agar lebih 

cerdas dan kritis dalam menerima dan mengolah informasi. Hal ini sangat penting untuk menunjang 

pemecahan masalah yang semakin kompleks [1]. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 tahun 2013, adapun tujuan pembelajaran matematika yaitu menuntut 

setiap siswa untuk memiliki kemampuan (1) memahami konsep, (2) menggunakan penalaran, (3) 

memecahkan masalah, (4) mengkomunikasikan gagasan, serta (5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika [2]. Kemampuan yang mencakup kelima kompetensi tersebut adalah kemampuan literasi 

matematika. Kemampuan literasi matematika perlu dimiliki oleh setiap siswa agar dapat menggunakan 

ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari [3]. 

“Literacy for All” merupakan slogan yang dikumandangkan United Nations Educational, Scientific, 

and Coltural Organization (UNESCO). Slogan tersebut menegaskan bahwa setiap manusia berhak untuk 

menjadi “literate” sebagai modal untuk menyongsong kehidupan. Lebih jauh literasi memiliki multiplier 

effect, yakni memberantas kemiskinan, mengurangi angka kematian anak, mengekang pertumbuhan 

penduduk, mencapai kesetaraan gender, serta menjamin pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan 

demokrasi [4]. Capaian literasi siswa Indonesia terlihat dari hasil keikutsertaan Indonesia dalam beberapa 

studi komparatif internasional seperti Programme for International Student Assesment (PISA). 

Dalam PISA 2015, literasi matematika diartikan sebagai kapasitas individu untuk merumuskan, 

menggunakan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks [2]. Termasuk didalamnya bernalar 

secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika dalam menjelaskan 

suatu fenomena. Sebuah aspek penting dari kemampuan literasi matematika adalah keetrlibatan dengan 

matematika, menggunakan, dan menjelaskan matematika dalam berbagai situasi. Literasi matematika juga 

adalah tentang kegunaan atau fungsi matematika yang telah dipelajari oleh siswa di sekolah. Tujuan 

literasi matematika adalah untuk melatih siswa menggunakan kemampuan-kemampuan yang relevn 

dalam konsteks yang tidak terstruktur, di mana petunjuk tidak begitu jelas bagi [5]. 

Seseorang yang literate (melek) matematika tidak sekedar paham tentang matematika akan tetapi juga 

mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah sehari-hari [1]. Untuk dapat menjadikan siswa 
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literate akan matematika guna memecahkan masalah sehari-hari, tentu dibutuhkan upaya yang sangat 

serius. Salah satu upaya yang dilakukan para pelaku pendidikan yaitu dengan menerapkan model problem 

based learning yang sejalan dengan kurikulum 2013. Problem based learning adalah metode mengajar 

dengan fokus utamanya yaitu pemecahan masalah nyata, proses dimana siswa melaksanakan kerja 

kelompok, umpan balik, dan berdiskusi [6]. Dengan demikian siswa didorong untuk lebih aktif terlibat 

dalam materi pelajaran serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Problem based 

learning yaitu suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana cara 

belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata [7]. Lebih lanjut, 

[8] menyatakan bahwa problem based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir 

kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang 

esensial dari materi pelajaran. 

Secara umum, berdasarkan uraian di atas model problem based learning erat kaitannya dengan 

kemampuan pemecahan masalah. Lalu, bagaimana konsep dan karakteristik model problem based 

learning? Serta bagaimana keterkaitan antara model problem based learning dengan kemampuan literasi 

matematika siswa? Pada artikel ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai model problem based 

learning serta keterkaitan antara problem based learning dan kemampuan literasi matematika siswa. 

Sehingga diharapkan dengan artikel ini para pembaca, khususnya guru, dapat memiliki gambaran 

mengenai model problem based learning sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi 

matematika siswa.  

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

KONSEP DAN KARAKTERISTIK PROBLEM BASED LEARNING 

Problem based learning merupakan inovasi yang paling signifikan dalam dunia pendidikan [9]. 

Kurikulum pada model problem based learning dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dalam pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, dan 

belajar aktif menyatakan bahwa model problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang 

melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa 

dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki 

keterampilan untuk memecahkan masalah. 

Dari segi pedagogis, problem based learning didasarkan pada teori belajar konstruktivisme dengan 

ciri: 

1. Pemahaman diperoleh dari interaksi dengan skenario permasalahan dan lingkungan belajar. 

2. Pergulatan dengan masalah dan proses inquiry masalah menciptakan disonansi kognitif yang 

menstimulasi belajar. 

3. Pengetahuan terjadi melalui proses kolaborasi negoisasi sosial dan evaluasi terhadap keberadaan 

sebuah sudut pandang. 

Berdasarkan teori yang dikembangkan [10] adapun karakteristik model problem based learning 

adalah sebagai berikut: 

1. Learning is student-centered  

Proses pembelajaran dalam problem based learning lebih menitikberatkan kepada siswa sebagai orang 

belajar. Oleh karena itu, problem based learning didukung juga oleh teori konstruktivisme dimana 

siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri.  

2. Authentic problems form the organizing focus for learning  

Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga siswa mampu dengan 

mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya 

nanti. 

3. New information is acquired through self-directed learning  

Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua 

pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik 

dari buku atau informasi lainnya.  

4. Learning occurs in small groups  

Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun pengetahuan secara 

kolaborative, maka problem based learning dilaksakan dalam kelompok kecil. Kelompokyang dibuat 

menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. 

5. Teachers act as facilitators. 
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Pada pelaksanaan problem based learning, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, walaupun 

begitu guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar 

mencapai target yang hendak dicapai. 

Adapun [9] menampilkan alur proses problem based learning dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini: 

 

Gambar 1: Alur proses model problem based learning 

Problem based learning melibatkan siswa dalam penyelidikan pilihan sendiri yang 

memungkinkan siswa menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata dan membangun 

pemahamannya tentang fenomena tersebut [9]. Kemudian [10] mengemukakan bahwa langkah-langkah 

problem based learning disajikan pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1: Langkah-langkah Problem Based Learning 

No Indikator Tingkah Laku Guru 

1 Orientasi siswa pada masalah Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa 

terlibat pada aktivitas pemecahan masalah 

2 Mengorganisasi siswa untuk belajar Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

3 Membimbing pengalaman 

individual/kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah 

4 Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

Membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, dan 

membantu mereka untuk berbagai tugas dengan 

temannya 

5 Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses 

yang mereka gunakan 

 

Sedangkan menurut [11] problem based learning dimulai dengan masalah yang tidak terstruktur. 

Karena tidak terstruktur itulah siswa menggunakan berbagai kecerdasannya melalui diskusi dan penelitian 

untuk menentukan isu nyata yang ada. Langkah-langkah yang akan dilalui oleh siswa dalam sebuah 

proses problem based learning adalah sebagai berkut: (1) menemukan masalah; (2) mendefinisikan 

masalah; (3) mengumpulkan fakta ; (4) pembuatan hipotesis; (5) penelitian; (6) rephrasing masalah; (7) 

menyuguhkan alternatif; dan (8) mengusulkan solusi. 
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KETERKAITAN ANTARA MODEL PROBLEM BASED LEARNING DENGAN KEMAMPUAN 

LITERASI MATEMATIKA 

Praktik pengajaran dengan pendekatan problem based learning mengubah arah interaksi pembelajaran 

yang berpusat pada guru kepada pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan  

pembelajaran di kelas [12]. Karakteristik dari pendekatan pembelajaran problem based learning yaitu 

adanya masalah sebagai awal dari proses belajar mengajar. Masalah yang dirancang  berasal  dari 

permasalahan sehari-hari yang menarik untuk disajikan kepada siswa. Kemudian masalah harus disajikan 

dengan menyesuaikan pada tuntutan kurikulum, terutama  standar  kompetensi, kompetensi dasar serta  

kompetensi yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari  topik bersangkutan. 

Kemudian lebih lanjut lagi [8] menyebutkan bahwa model problem based learning mendorong siswa 

untuk belajar aktif, mengontruksi pengetahuan, dan mengintegrasikan konteks belajar di sekolah  serta  

belajar di kehidupan nyata secara alamiah. Model problem based learning  menempatkan situasi 

bermasalah sebagai pusat pembelajaran, menarik dan  mempertahankan minat siswa, dan digunakan agar 

siswa mampu mengungkapkan pendapatnya tentang sesuatu secara multi perspektif. Dalam praktiknya 

siswa terlibat secara langsung dalam memecahkan  masalah,  mengidentifikasi  akar  masalah  dan  

kondisi  yang diperlukan  untuk menghasilkan solusi yang baik, mengejar makna dan pemahaman,  dan  

menjadi  pembelajaran  mandiri. 

Kemudian bagaimana dengan literasi matematika? Literasi matematika dimaknai  sebagai kemampuan  

untuk  mengunakan pengetahuan dan pemahaman matematis secara efektif dalam menghadapi tantangan 

kehidupan sehari hari [13]. Tidak jauh berbeda, [1] mengartikan literasi  matematika yaitu kemampuan 

seseorang untuk merumuskan, mengunakan dan menafsirkan  matematika  dalam  berbagai  konteks  

masalah  kehidupan sehari-hari secara efisien. Selain itu, [14] juga menyatakan bahwa literasi metematika 

yaitu kemampuan individu untuk: a) mengetahui fakta dan konsep serta menafsirkan matematika ke 

dalam berbagai konteks (aspek pemahaman); b) menggunakan konsep, fakta, dan prosedur dalam 

merumuskan, menyajikan, dan menyelesaikan masalah matematika (aspek penerapan); c) kemampuan 

melakukan penalaran dalam memberikan penjelasan dan pembenaran (aspek penalaran); dan d) mampu  

mengomunikasikan penjelasan (argumen) dan penyelesaian masalah (aspek komunikasi). 

Dari definisi para ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa kemampuan literasi matematika mencakup 

kemampuan siswa dalam: (1) pemecahan masalah matematis, (2) komunikasi matematis, (3) penalaran 

matematis, (4) konekasi matematis, dan (5) representasi matematis. Adapun model problem based 

learning dalam pembelajaran matematika bertujuan untuk menjadikan siswa sebagai pemikir yang 

fleksibel dan pemecah masalah [10], berpikir kritis, kreatif, dan memonitor pemahaman mereka [11] serta 

menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi [17, 18, 19]. 

Penelitian yang dilakukan oleh [20], menyimpulkan bahwa model problem based learning memiliki 

pengaruh positif terhadap sikap siswa kepada ilmu pengetahuan. Selain itu, penerapan problem based 

learning juga memberi pangaruh positif pada siswa dalam perkembangan konseptualnya. Model problem 

based learning juga dapat digunakan dalam pembelajaran matematika yang bertujuan untuk membantu 

siswa dalam kemampuan pemahaman konsep matematis yang baik [8]. Kemudian dari hasil penelitiannya 

disimpulkan bahwa model problem based learning efektif ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa. Tidak hanya kemampuan pemahaman konsep dan sikap positif terhadap matematika, 

namun model problem based learning juga terbukti dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah, komunikasi matematis, serta penalaran matematis siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

penelitian [21] yang menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan model problem based 

learning efektif ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. [22] juga menyimpulkan 

bahwa penerapan model problem based learning efektif ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis 

siswa. 

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dngan menerapkan 

problem based learning dapat meningkatkan komponen-komponen dari literasi itu sendiri, yaitu 

merumuskan, menafsirkan, menalar, menginterpretasikan, mengkomunikasikan, dan menjelaskan 

pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien. Selain itu, terlihat dari 

langkah-langkah serta karakteristik dari problem based learning memfasilitasi kemampuan pemecahan 

masalah, koneksi matematis, penalaran matematis, komunikasi matematis, serta representasi matematis 

siswa. Dimana kelima kemampuan tersebut merupakan komponen dari literasi matematika. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan problem based learning dalam proses pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 
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Berdasarkan definisi dari kemampuan literasi matematika dan juga karakteristik model problem based 

learning pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara model problem based 

learning dan kemampuan literasi matematika. Kemampuan literasi matematika di dalamnya meliputi 

beberapa kemampuan matematika lainnya seperti kemampuan pemecahan masalah, kemampuan 

komunikasi matematis, kemampuan penalaran matematis, kemampuan koneksi matematis, dan 

kemampuan representasi matematis. Beberapa kemampuan tersebut terfasilitasi dalam model problem 

based learning yang dapat dilihat dari karakteristik dan juga alur proses model problem based learning. 

Kemampuan pemecahan, kemampuan koneksi matematis, dan kemampuan penalaran matematis 

terfasilitasi salah satunya dengan adanya pemberian masalah non-rutin atau masalah unstructure dan 

interdisipliner sehingga siswa akan membutuhkan usaha yg lebih untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Selanjutnya untuk kemampuan komunikasi matematis dan kemampuan representasi matematis 

terfasilitasi salah satunya dengan adanya diakusi kelompok sehingga siswa mampu berlatih untuk 

mengutarakan dan menjelaskan ide pemecahan masalahnya kepada teman sekelompok ya.  
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