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Abstrak— Literasi matematika merupakan salah satu kemampuan yang harus 

dikuasai siswa. Literasi matematika merupakan kemampuan untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan 

memiliki kemampuan literasi matematika yang baik siswa tidak hanya akan 

memandang matematika sebagai suatu teori yang perlu dipahami tetapi juga sebagai 

suatu sarana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. 

Data hasil survei PISA dan penelitian menunjukkan kemampuan literasi matematika 

siswa masih rendah. Kemampuan literasi matematika dapat dikembangkan melaui 

penggunaan model problem based learning dengan strategi menulis. Model problem 

based learning dengan strategi menulis membantu siswa mengkaitkan pengetahuan 

yang telah dimiliki untuk menyelesaikan suatu masalah dan membantu merefleksi 

strategi yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Dalam makalah ini akan 

dipaparkan penggunaan model problem based learning dengan strategi menulis untuk 

mengembangkan kemampuan literasi matematika siswa.  

Kata kunci: Problem based learning, Strategi menulis, Kemampuan literasi 

matemaika  

 

I. PENDAHULUAN 

 

Menghadapi era globalisasi, siswa perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang membuat 

mereka mampu menghadapi tuntutan dunia. Siswa tidak hanya perlu dibekali dengan teori-teori saja tetapi 

bagaimana kaitan antara teori yang diberikan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa perlu memahami 

bagaimana menggunakan teori-teori yang telah mereka peroleh untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan di dunia nyata secara efektif dan efisien.   

Literasi matematika merupakan salah satu kemampuan yang penting dikuasai oleh siswa. Literasi 

matematika membekali siswa dengan kesadaran dan pemahaman tentang peranan matematika di dunia 

modern [1]. Dengan memiliki kemampuan literasi matematika yang baik siswa tidak hanya akan 

memandang matematika sebagai suatu teori yang perlu dipahami tetapi juga sebagai suatu sarana yang 

dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Seseorang yang literate (melek) 

matematika tidak sekedar paham tentang matematika akan tetapi juga mampu menggunakannya dalam 

pemecahan masalah sehari-hari [2]. 

PISA mendefinisikan literasi matematika sebagai kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi dan 

memahami peran yang dimainkan matematika di dunia, untuk membuat penilaian yang mapan dan untuk 

menggunakan dan terlibat dengan matematika dengan cara-cara yang memenuhi kehidupan individu 

tersebut sebagai sesuatu warga negara yang konstruktif, peduli, dan reflektif [3]. Literasi matematika 

merupakan pengetahuan untuk mengetahui dan menggunakan dasar matematika dalam kehidupan sehari-

hari [4]. Secara lebih sederhana, literasi matematika merupakan kemampuan untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Pada skala internasional terdapat PISA yang digunakan untuk mengukur kemampuan literasi siswa. 

Fokus dari PISA adalah untuk menekankan pada keterampulan dan kompetensi siswa yang diperoleh dari 

sekolah dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam beragai situasi [5]. Data hasil survei PISA 

menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa di Indonesia masihlah rendah. Tahun 2012, 

Indonesia berasa pada peringkat 64 dari 65 negara yang berpartisipasi [3]. Selain itu hasil penelitian 

Rosalia Hera Novita Sari dan Ariyadi Wijaya menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa 

SMA di Yogyakarta termasuk pada kategori sangat rendah [6].  
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Sebagai upaya mengembangkan kemampuan literasi matematika siswa, diperlukan model pembelajaran 

yang dapat memfasilitasi upaya tersebut. Salah satu model pembelajaran yang dapat membantu 

mengembangkan kemampuan literasi matematika siswa adalah problem based learning. Dalam problem 

based learning, siswa disajikan masakah kehidupan nyata yang membutuhkan sebuah solusi [7]. Problem 

based learning adalah pendekatan yang berpusat pada siswa, yang melibatkan siswa dalam penyelidikan 

situasi masalah yang kompleks [8].  

Menulis digunakan untuk menilai sikap dan kepercayaan, kemampuan matematika, dan kemampuan 

menampilkan ide [9]. Menulis membantu siswa mengambil potongan-potongan kecil dari konten dan 

menganalisisnya untuk mencari pola dan hubungan [10]. Strategi menulis dapat dikombinasikan dengan 

model problem based learning untuk mengembangkan kemampuan literasi matematika siswa. Makalah ini 

membahas mengenai problem based learning dengan strategi menulis untuk mengembangkan kemampuan 

literasi matematika siswa berdasarkan tinjauan literatur yang ada. 

 

 

II. PEMBAHASAN 

 

A. Model Problem Based Learning 

Problem based learning merupakan metode pembelajaran dimana siswa belajar dengan difasilitasi 

pemecahan masalah [11]. 
 
Problem based learning adalah pendekatan yang berpusat pada siswa, yang 

melibatkan siswa dalam penyelidikan situasi masalah yang kompleks [8]. Dalam problem based learning 

guru menyajikan masalah kepada siswa dan membuat siswa menyelidiki dan menemukan solusi dari 

mereka sendiri [12].  

Problem based learning memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (1) Pembelajaran berpusat pada siswa; 

(2) Pembelajaran dilakukan pada kelompok-kelompok kecil; (3) Guru adalah fasilitator atau pemandi; (4) 

Masalah dari pengorganisasian fokus dan stimulus untuk belajar; (5) Masalah adalah kendaraan untuk 

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah; (6) Informasi baru diperoleh melalui belajar mandiri 

[13]. Pendapat lain menyebutkan karakteristik problem based learning adalah sebagai berikut: (1) 

Permasalahan menjadi strating point dalam belajar; (2) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan 

yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur; (3) Permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple 

perspective); (4) Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki siswa, sikap, dan kompetensi yang 

kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar; (5) Belajar 

pengarahan diri menjadi hal utama; (6) Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam penggunaanya 

dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam PBM; (7) Belajar adalah 

kolaboratid, komunikasi, dan kooperatif; (8) Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah 

sama pentingnya dengan penguasaan pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan; (9) 

Keterbukaan proses dalam problem based learning meliputi sintesis dan integrasi dari proses belajar; (10) 

Problem based learning melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar [14].  

Problem based learning memiliki enam fitur utama, yaitu: (1) Masalah yang terstruktur; (2) Masalah 

dunia nyata; (3) Investigasi dan pemecahan masalah; (4) Perspektif interdisipliner; (5) Kelompok-

kelompok kecil yang kolaboratif; (6) Produk, artefak, atau presentasi [6]. Terdapat lima fase dalam 

problem based learning yaitu (1) Menyajikan masalah; (2) Merencanakan investigasi; (3) Melakukan 

investigasi; (4) Mendemontrasikan/Mempresentasikan; (5) Refleksi dan tanya jawab [8]. Peoses problem 

based learning meliputi: (1) Menghubungkan dengan masalah; (2) Meninjau masalah; (3) Meninjau 

kembali masalah; (4) Memproduksi sebuah produk atau kinerja; (5) Mengevaluasi kinerja dan masalah 

[15]. Terdapat lima tahap problem based learning [12] yang dapat dilihat pada Tabel 1. 
TABEL 1. TAHAPAN PROBLEM BASED LEARNING MENURUT ARENDS 

Tahap Peran 

Tahap 1: 

Mengarahkan siswa pada 
masalah 

Berkomunikasi dengan jelas tujuan dari pelajaran, 

menginformasikan siswa apa yang diharapkan dari mereka, 
dan membimbing siswa untuk menjadi termotivasi untuk 

terlibat dalam pengarahan diri untuk pemecahan masalah 

Tahap 2: 
Mengorganisir siswa untuk 

belajar 

Membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasi tugas 
yang berhubungan dengan masalah. 

Tahap 3: 
Membantu kemandirian dan 

investigasi kelompok 

Mendorong siswa untuk mengembangkan informasi yang 
sesuai, mengumpulkan pengalaman, dan mencari penjelasan 

serta solusi. 

Tahap 4: Membimbing rencana dan kreasi siswa mengenal artefak 



SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

 

PM-535 

      

  

Mengembangkan dan 

menampilkan artefak serta 
pameran 

yang sesuai, seperti laporan, video, dan membantu mereka 

berbagi tugas mereka dengan lainnya. 

Tahap 5:  

Menganalisis dan mengevaluasi 
proses pemecahan masalah 

Mendorong siswa untuk merefleksikan investigasi dan 

strategi mereka serta langkah-langkah yang mereka gunakan. 

 

Terdapat tiga tujuan instruksional problem based learning, yaitu: (1) Membantu siswa 

mengembangkan keterampilan investigasi dan pemecahan masalah; (2) Memberikan pengalaman kepada 

siswa dengan orang dewasa sebagai fasilitator; (3) Memungkinkan siswa untuk mendapat kepercayaan diri 

dengan kemampuan mereka untuk berfikir dan menjadi self-graduated learners [12]. Tujuan problem 

based learning adalah membantu siswa untuk mengembangkan: (1) Pengetahuan yang fleksibel; (2) 

Kemampuan pemecahan masalah yang efektif; (3) Kemampuan belajar mandiri; (4) Kemampuan 

kolaboratif yang efektif; (5) Motivasi intrinsic [11].  

 

B. Strategi Menulis 

Menulis dalam matematika adalah proses untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan 

berpikir mereka untuk belajar dan mengkomunikasikan matematika [10].Sibli [16] berpendapat bahwa 

menulis memungkinkan siswa untuk melihat langkah-langkah yang digunakan dalam pemecahan masalah 

dan membantu siswa menarik kesimpulan dan solusi. Menulis adalah komponen penting karena dengan 

menulis siwa dapat memonitor dan merefleksi proses pemecahan masalah dan mengkomunikasikan 

pemikiran mereka terkait pemecahan masalah [17].  

Tugas menulis dapat diberikan kepada siswa setiap pertemuan baik diawal pembelajaran, selama proses 

pembelajaran, maupun diakhir pembelajaran, atau dapat diberikan saat- saat tertentu disesuaikan dengan 

kebutuhan seperti diakhir bab [18]. Pada awal pembelajaran siswa dapat diminta untuk menuliskan hal- hal 

yang telah dan belum dipahami terkait materi prasyarat agar guru mengetahui miskonsepsi yang dialami 

siswa. Selama proses pembelajaran, tugas menulis akan membantu guru untu mengklasrifikasi gagasan dan 

pemahaman siswa. Sedangkan pada akhir pembelajaran, tugas menulis memungkinkan guru untuk 

mengetahui tingkat pemahaman yang telah dicapai siswa. Terdapat beberapa tipe tugas menulis [19], yaitu: 

(1) Keeping journals or log; (2) Solving math problems; (3) Explaning mathematical ideas; (4) Creative 

writing and math; (5) General writing assignments. 

Ada beberapa alasan mengapa siswa harus menulis di kelas matematika [19], yaitu: (1) Menulis sebagai 

tujuan pembelajaran matematika; (2) Menulis untuk mendukung pembelajaran; (3) Menulis untuk menilai 

pemahaman siswa. Menulis untuk mendukung pembelajaran katena menulis mendorong siswa untuk 

memeriksa ide-ide mereka, merefleksi apa yang telah mereka pelajari, dan membantu memperdalam dan 

memperluas pemahaman mereka. Menulis untuk menilai pemahaman mereka katena tulisan siswa 

membantu guru mengevaluasi seberapa seberapa pemahaman siswa.  

 

C. Kemampuan Literasi Matematika 

PISA mendefinisikan literasi matematika sebagai kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi dan 

memahami peran yang dimainkan matematika di dunia, untuk membuat penilaian yang mapan dan untuk 

menggunakan dan terlibat dengan matematika dengan cara-cara yang memenuhi kehidupan individu 

tersebut sebagai sesuatu warga negara yang konstruktif, peduli, dan reflektif [3]. Menurut Steen [20] 

literasi matematika dimaknai sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman 

matematis secara efektif dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Literasi matematika 

memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri untuk berpikir secara numerik 

dan spasial untuk menafsirkan dan menganalisis situasi sehari-hari secara kritis untuk menyelesaikan 

masalah [1]. 

Kemampuan literasi matematika merupakan kemampuan individu untuk mengeksplorasi, menduga, 

dan beralasan secara logis serta menggunakan berbagai metode mtematis secara efektif untuk memecahkan 

masalah [21]. Secara sederhana kemampuan literasi matematika dapat dipandang sebagai kemampuan 

untuk menggunakan pengetahan matematika dalam menyelesaikan berbagai situasi atau masalah yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Literasi matematika tidak hanya mementingkan pada 

penguasaan materi, melainkan juga memperhatikan penguasaan pada penggunaan penalaran, konsep, fakta, 

dan alat matematika dalam pemecahan masalah sehari-hari [22]. Literasi matematika juga menuntut 
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seseorang untuk mampu mengomunikasikan dan menjelaskan fenomena yang dihadapinya melalui konsep 

matematika [22]. 

Literasi matematika mencakup spatial literacy, numeracy, dan quantitative [23]. Spatial literacy 

merupakan kemampuan yang mensyaratkan pemahaman akan sifat objek, posisi relatif, dan hal lain yang 

terkait dengan keruangan [23]. Numeracy dapat diterjemahkan dengan singkat mnejadi kemampuan 

memecahkan masalah nyata yang terkait dengan bilangan [2]. Quantitative literacy merujuk pada 

kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi, memahmi, dan menggunakan pernyataan kuantitif dalam 

konteks sehari-hari [2].  

Domain literasi matematika PISA berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menganalisis, membuat 

dan mengkomunikasikan ide secara efektif saat mereka mengajukan pertanyaan, merumuskan, 

memecahkan, dan menginterpretasikan masalah matematika dalam berbagai situasi [3]. Proses literasi 

matemtika dapat dikelompokkan menjadi empat indikator proses yaitu: (1) Memahami masalah; (2) 

Membuat model matematika dari masalah; (3) Menggunakan konsep, fakta, dan objek dalam matematika 

untuk menyelesaikan masalah; (4) Menginterpretasikan dan mengevaluasi hasil [6]. Proses dalam literasi 

matematika dapat dikategorikan ke dalam empat proses utama yaitu merumuskan masalah nyata, 

menggunakan matematika, menafsirkan dan mengevaluasi solusi [2]. 

 

D. Model Problem Based Learning dengan Strategi Menulis untuk Mengembangkan Kemampuan 

Literasi Matematika Siswa 

Indikator proses literasi matematika yaitu memahami masalah, membuat model matematika dari 

masalah, menggunakan konsep, fakta, dan objek dalam matematika untuk menyelesaikan masalah, 

menginterpretasikan dan mengevaluasi hasil [6]. Kemampuan literasi matematika ini berhubungan erat 

dengan kemampuan pemecahan masalah. Hal ini berarti untuk mengembangkan kemampuan literasi 

matematika siswa, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai 

sarana untuk belajar, salah satunya adalah problem based learning. Salah satu karakteristik dari problem 

based learning adalah menggunakan masalah sebagai starting point dalam belajar [14].  

Masalah yang digunakan dalam pembelajaran problem based learning bukanlah sebarang masalah 

tetapi haruslah masalah yang efektif. Masalah yang efektif memiliki beberapa karakteristik umum [8], 

yaitu (1) Authentic: masalah berkaitan dengan situasi dunia nyata ; (2) Tidak terstruktur: masalahnya rumit 

dengan beberapa pilihan solusi yang tersedia; (3) Relevan: masalahnya bermakna dan penting bagi 

kehidupan siswa dan masyarakat; (4) Ketat secara akademis: masalahnya memberikan  kesempatan bagi 

siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, dan untuk mempraktikkan penelitian, penulisan, pemecahan 

masalah, pengambilan keputusan, dan Kemampuan berkomunikasi; (5) Interdisipliner dalam kenyataan: 

masalah mengacu pada pengetahuan dan pengalaman dari berbagai disiplin ilmu dan perspektif. 

Selain hal-hal diatas, keterkaitan antara model problem based learning dengan strategi menulis dapat 

dilihat dari fase-fase problem based learning. Terdapat lima fase dalam problem based learning [8], yaitu: 

1. Menyajikan masalah 

Fase yang pertama yaitu menyajikan masalah. Pada fase ini siswa guru dapat meminta siswa untuk 

mendiskusikan apa yang sudah mereka ketahui entang masalah, pemikiran awal, dan hipotesis tentang 

masalah yang diberikan. Diskusi bisa dilaksanakan secara berkelompok maupun secara klasikal. Fase 

ini terkait dengan indikator proses yang pertama dalam proses literasi matematika yaitu memahami 

masalah.   

2. Merencanakan investigasi 

Pada fase yang kedua siswa merencanakan investigasi atau strategi yang harus dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah. Guru dapat memberikan panduan perencanaan dan penyelesikan sedangkan 

siswa merencanakan secara spesifik langkah-langkah yang perlu mereka ambil. Guru juga dapat 

menyerahkan sepenuhnya proses investigasi dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan masalah 

yang diberikan, alokasi waktu, serta karakteristik siswa.  

3. Melakukan investigasi 

Fase ketiga yaitu melakukan investigasi gimana siswa melaksanakan langkah-langkah yang telah 

mereka rencanakan pada fase kedua. Setiap siswa mencoba untuk melaksanakan langkah-langkah yang 

telah direncanakan dan kemudian berbagi dengan anggota kelompok mereka. Tugas guru adalah 

memonitoring perkembangan dan kemajuan setiap kelompok. Siswa belajar untuk memonitoring 

dirinya, pemahamannya, dan strategi belajar mereka.  

4. Mendemonstrasikan/Mempresentasikan 
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Setelah selesai melakukan investigasi beberapa kelompok mempresentasikan apa yang telah mereka 

pelajari dan melakukan diskusi dengan kelompok lain. Kegiatan pada fase tiga ini dapat dilakukan 

secara klasikal dengan salah satu kelompok maju ke depan kelas atau dengan menggabungkan beberapa 

kalompok. Tugas guru adalah menjadi fasilitator dalam jalannya diskusi. 

5. Refleksi dan tanya jawab 

Merefleksikan dan melakukan tana jawab tentang proses pemecahan masalah merupakan salah satu hal 

yang tidak dapat dipisahkan dari problem based learning. Penting bagis siwa untuk merefleksikan 

pengetahuan dan keterampulan yang mereka dapatkan, strategi belajar yang telah mereka gunakan, 

serta peran mereka dalam kelompok. Kegiatan pada fase ini membantu siswa untuk meringkas konsep 

dan pemahaman yang telah mereka dapatkan. Tugas guru adalah membantu siswa untuk merefleksikan 

dan mengklarifikasi apabila terdapat kekeliruan. Pada fase ini guru juga dapat melakukan penguatan 

terkait pengetahuan-pengetahuan penting yang telah diperoleh siswa.  

Pada proses pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan strategi menulis, siswa 

difasilitasi untuk menuliskan hasil yang diperoleh pada setiap fase pembelajaran problem based learning. 

Tulisan tersebut dapat berupa bagan ataupun tulisan bebas tergantung bagaimana guru memfasilitasi siswa. 

Karena itulah penggunaan strategi menulis ini perlu di fasilitasi dengan lembar kegiatan siswa agar tulisan 

siswa lebih terstruktur.  

 

 

GAMBAR 1. CONTOH BAGAN PETUNJUK MENULIS PROSES PEMECAHAN MASALAH 

 

Gambar. 1 merupakan contoh bagan atau tabel yang dapat membantu siswa dalam proses menulis. Pada 

baris pertaman, siswa difasilitasi untuk menuliskan apa yang diperolehnya pada fase 1 problem based 

learning yaitu apa yang diketahuinya dari masalah dan apa yang dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Langkah ini membantu siswa meningkatkan kemampuannya untuk memahami masalah 

yang merupakan indikator proses kemampuan literasi matematika. Pada baris kedua, siswa akan dituntun 

untuk menuliskan apa yang siswa peroleh pada fase 2 dan 3 problem based learning yaitu proses 

investigasi yang telah dilakukannya untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pada baris ketiga siswa 

difasilitasi untuk menginterpretasikan hasil yang telah diperolehnya. Dengan memberikan fasilitas berupa 

bagan sebagaimana Gambar.1 akan memudahkan siswa untuk menuliskan proses-proses penyelesaian 

masalah. Hal ini akan membantu siswa meningkatkan kemampuan literasi matematikanya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keempat indikator proses dalam proses literasi matematika, 

indikator memahami masalah berada pada kategori rendah sedangkan indikator yang lain berada pada 

kategori sangat rendah [6]. Sibli [16] berpendapat bahwa menulis memungkinkan siswa untuk melihat 

langkah-langkah yang digunakan dalam pemecahan masalah dan membantu siswa menarik kesimpulan dan 

solusi. Menulis tentang pemecahan masalah mengharuskan kepada siswa untuk memonitor dan merefleksi 

strategi dan proses yang mereka pilih [24]. Dengan menulis siswa akan merefleksikan proses penyelesaian 

masalah dalam bentuk tulisan. Hasil tulisan tersebut membuat siswa dapat melihat kembali langkah-

langkah yang telah digunakannya dan mengevaluasinya kembali. Tulisan tersebut juga membantu guru 
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dalam melihat pola pikir siswa sehingga guru tahu indikator mana dalam literasi matematika siswa yang 

masih rendah.  

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, problem based learning dengan strategi menulis dapat 

membantu mengembangkan kemampuan literasi matematika siswa. Hal tersebut terlihat dari karakteristik 

dan fase-fase yang ada pada problem based learning dengan strategi menulis yang memuat indikator 

proses literasi matematika. Dengan demikian, untuk membantu mengembangkan kemampuan literasi 

matematika, dapat menggunakan model problem based learning dengan strategi menulis.  

B. Saran 

Sebagai tindak lanjut dari kajian mengenai problem based learning dengan strategi menulis untuk 

mengembangkan kemampuan literasi matematika dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu perlu 

penelitian lebih lanjut tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kemampuan literasi matematika siswa 

serta penelitian tentang keefektifan problem based learning dengan strategi menulis ditinjau dari 

kemampuan literasi matematika siswa pada berbagai karakterstik siswa dan pada berbagai materi. 
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