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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

 

1. Pembelajaran Berbasis Masalah  

Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning/PBL) adalah suatu 

model pembelajaran yang menggunakan masalah di sekitar kehidupan nyata 

sebagai fokus dalam pembelajaran sehingga siswa memperoleh konsep yang 

dipelajari berdasarkan masalah yang diberikan.  Seperti yang diungkapkan oleh 

Arends (2007: 381), “PBL lessons are organized around real life situations that 

evade simple answers and invite competing solution”.  Smaldhino (2008: 36-37) 

mengatakan bahwa masalah yang diberikan dalam pembelajaran berbasis masalah 

dapat diberikan sebagai titik awal pembelajaran dan dapat bergerak dari persoalan 

spesifik atau permasalahan tersusun ke situasi kompleks atau masalah tidak 

terstruktur. 

 

Menurut Berns dan Erickson (2001: 4), “Problem-based learning is an approach 

that engages learners in problem-solving investigations that integrate skills and 

concepts from many content areas”.   Hal ini berarti bahwa pembelajaran berbasis 

masalah merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 

memecahkan masalah dengan mengintegrasi berbagai konsep dan keterampilan 

dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian Ngeow (2001: 2) mengemukakan bahwa 



8 

 

“Problem-based learning is an educational approach that challenges 

students to "learn to learn". Students work cooperatively in groups to seek 

solutions to real-world problems and more importantly, to develop skills to 

become self-directed learners.” 

 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan pembelajaran yang 

menantang siswa untuk belajar dengan belajar.  Siswa bekerja sama dalam 

kelompoknya untuk mencari solusi dari masalah dunia nyata dan lebih pentingnya 

untuk mengembangkan keterampilan siswa dengan menjadi pembelajar langsung. 

 

Menurut Rusman (2013: 232), karakteristik dari pembelajaran berbasis masalah 

antara lain (1) permasalahan yang digunakan menjadi starting point dalam belajar, 

merupakan permasalahan yang ada di dunia nyata dan tidak terstruktur, 

membutuhkan perspektif ganda, menantang pengetahuan yang dimiliki siswa, 

sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan 

belajar dan bidang baru dalam belajar; (2) belajar pengarahan diri; (3) 

pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evaluasi 

sumber informasi; (4) pembelajaran kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif; (5) 

pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah; (6) keterbukaan 

proses pembelajaran yang meliputi sintesis dan integrasi proses belajar; dan (7) 

evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. 

 

Arends (2007: 394) mengemukakan sintaks pembelajaran berbasis masalah yaitu: 

“Orient student to the problem, organize students for study, assist independent 

and group investigation, develop and present artifacts and exhibits, and analyze 

and evaluate the problem solving process”.  Artinya mengorientasi siswa pada 

masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta 
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menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berdasarkan 

pendapat di atas, langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah dalam 

penelitian ini terdiri dari lima fase, yaitu (1) mengorientasi siswa pada masalah, 

siswa diperkenalkan kepada suatu masalah yang harus mereka pecahkan; (2) 

mengorganisasikan siswa untuk belajar, siswa mengidentifikasi permasalahan 

yang diberikan dalam LKK; (3) membimbing pemeriksaan kelompok, siswa 

berdiskusi dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan 

kemudian melakukan pemeriksaan terhadap hasil diskusi kelompoknya; (4) 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, siswa mengembangkan hasil 

diskusi dan menyajikan di hadapan kelompok lain; dan (5) menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah, siswa menganalisis dan mengevaluasi 

hasil diskusi dari kelompok penyaji kemudian siswa menyimpulkan secara 

bersama-sama solusi dari permasalahan yang diberikan. 

 

Siswa secara mandiri bersama dengan kelompoknya menyelesaikan masalah yang 

diberikan oleh guru untuk menemukan konsep yang mereka pelajari sedangkan 

guru berperan sebagai fasilitator bukan sebagai pusat pemberi informasi langsung 

kepada siswa.  Seperti yang dikatakan oleh Woolfolk (1995: 373), “Teachers act 

as coaches and tutors, asking questions, modeling thinking, helping students 

organize and monitor their own problem solving”.  Hal ini berarti bahwa guru 

berperan sebagai pelatih dan tutor, memberi pertanyaan, meragakan pemikiran, 

membantu siswa mengorganisir dan mencatat pemecahan masalah mereka. 

 

Menurut Pierce dan Jones (1998: 78), proses yang harus dimunculkan dalam 

pembelajaran berbasis masalah yaitu: “engagement, inquiry and investigation, 



10 

 

performance, and debriefing”.  Proses “engagement” merupakan proses yang 

menuntut siswa berperan aktif sebagai pemecah masalah.  Arends (2007: 407) 

mengatakan, “The learning environment of PBL is characterized by openness 

active student involvement, and an atmosphere of intellectual freedom”. 

Kemudian proses “inquiry and investigation” meliputi kegiatan menyelidiki 

berbagai macam cara dari masalah yang diberikan, mengumpulkan, 

mendistribusikan informasi yang berhubungan dengan masalah, dan melakukan 

pemeriksaan terhadap proses pemecahan masalah.  Lalu proses “performance” 

yaitu siswa menyajikan hasil temuan yang diperoleh.  Proses “debriefing” yaitu 

tanya jawab yang bertujuan untuk menguji proses pemecahan masalah dan 

keefektifan dari proses pemecahan masalah yang mereka gunakan. 

 

Dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa diminta untuk memberikan alasan 

dan membuat suatu hubungan dari penyelesaian masalah yang mereka berikan. 

Pemberian masalah yang seperti itu akan mendorong pemikiran siswa untuk 

berpikir tentang ide-ide dan konsep yang lebih kompleks. Jaenudin (2008: 8) 

mengungkapkan bahwa pemberian tugas-tugas yang meminta siswa untuk 

memberikan alasan, membuat konjektur, dan mengkorelasikan ide-ide matematik 

merupakan salah satu cara untuk melatih kemampuan representasi matematis 

siswa.  Kemampuan representasi matematis siswa merupakan kemampuan siswa 

menciptakan dan menggunakan representasi sebagai alat untuk 

mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan matematis yang dimiliki. Jadi, 

pembelajaran berbasis masalah yang memiliki karakteristik belajar secara 

kooperatif dan pemberian masalah kontekstual sebagai fokus dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. 
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2. Kemampuan Representasi Matematis 

  

Siswa yang akan mengkomunikasikan ide-ide matematika, perlu menyatakan atau 

menyajikan ide-ide tersebut ke dalam bentuk yang konkrit agar dapat dimengerti 

oleh orang lain.  Van de Walle (2006: 5) mengatakan, “Symbols, charts, graphs, 

and diagrams are excellent methods to present ideas and relationships in 

mathematics and communicate mathematical ideas to others” bahwa simbol, 

bagan, grafik, dan diagram merupakan metode yang sangat baik untuk menyajikan 

ide-ide dan hubungan dalam matematika serta mengkomunikasikan ide 

matematika kepada orang lain. Alat yang digunakan seseorang untuk 

mengkomunikasikan ide atau gagasan yang dimiliki disebut representasi. 

 

Penggunaan representasi untuk mengkomunikasikan gagasan atau ide-ide 

matematika dapat menambah pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajari.  

Hutagaol (2013: 92) mengatakan bahwa representasi dalam komunikasi matematis 

dapat membantu proses penyempurnaan pemahaman ide-ide matematika dan 

membantu membangun arti dan kekekalan suatu ide.  Lebih lanjut diungkapkan 

oleh McCoy (1996: 41), cara terbaik untuk membantu siswa memahami 

matematika melalui representasi adalah dengan mendorong mereka untuk 

menemukan atau membuat suatu representasi sebagai alat atau cara berpikir dalam 

mengkomunikasikan gagasan matematika.   

 

Kemampuan representasi matematis sangat dibutuhkan dalam pembelajaran 

matematika.   Hal ini karena siswa mempelajari konsep-konsep yang abstrak 

dalam pembelajaran matematika sehingga dibutuhkan suatu representasi untuk 

memudahkan siswa memahami konsep yang dipelajari. Hudiono (2005: 25) 



12 

 

mengatakan bahwa kemampuan representasi matematis memungkinkan siswa 

untuk memahami hubungan antar konsep-konsep yang berkaitan dengan 

mengaplikasikan matematika ke dalam masalah yang realistis.   

 

Standar kemampuan representasi matematis siswa yang dikutip dari Principles 

and Standards for School Mathematics oleh Van de Walle (2006: 5) menetapkan 

“Instructional programs from prekindergarten through grade 12 should enable all 

students to- 

a. create and use representations to organize, record, and communicate 

mathematical ideas; 

b. select, apply, and translate among mathematical representations to 

solve problems; 

c. use representations to model and interpret physical, social, and 

mathematical phenomena.” 

 

Hal ini berarti bahwa program pembelajaran dari pra-taman kanak-kanak sampai 

kelas 12 harus memungkinkan semua siswa untuk menciptakan dan menggunakan 

representasi untuk mengorganisir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide 

matematika, memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi matematika 

untuk memecahkan masalah, dan menggunakan representasi untuk memodelkan 

dan menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematika. 

 

Proses representasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu representasi internal dan 

representasi eksternal.  Representasi internal adalah aktivitas mental seseorang 

dalam pikirannya.  Seperti yang dikatakan Radford (2002: 220), “Internal 

representation is mental forms of information processing”.  Representasi internal 

berkaitan dengan proses pengembalian pengetahuan yang telah diperoleh dan 

disimpan sebelumnya untuk digunakan menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapi.  Perwujudan konkrit dari representasi internal dinamakan representasi 
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eksternal.  Menurut Elliot dkk (2000: 314), “External representation is a method 

of problem solving in which a person uses symbols or some other observable type 

of representation”.  Hasil representasi eksternal dapat berupa kata-kata, simbol, 

notasi, gambar, grafik, diagram, tabel maupun model objek fisik dari alat peraga 

tersebut merupakan representasi eksternal. 

 

Representasi terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu representasi visual, representasi 

simbolik, dan representasi verbal. Representasi visual berupa diagram, grafik, 

tabel, atau gambar. Representasi simbolik berupa persamaan atau ekpresi 

matematis.  Representasi verbal berupa kata-kata atau teks tertulis.  Bentuk-

bentuk operasional dari representasi matematis disajikan pada Tabel 2.1 seperti 

yang dikemukakan oleh Jaenudin (2008: 10). 

Tabel 2.1 Bentuk-Bentuk Operasional Representasi Matematis 

No Representasi Bentuk Operasional 

1.  Visual: 

a) Diagram, grafik, atau 

tabel 

 

 Menyajikan kembali data/informasi dari suatu 

representasi ke suatu representasi diagram, grafik, atau 

tabel. 

 Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan 

masalah. 

 b) Gambar   Membuat gambar pola geometri. 

 Membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas 

masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya. 

2.  Persamaan atau ekpresi 

matematis 
 Membuat persamaan, model matematika, atau 

representasi dari representasi lain yang diberikan. 

 Membuat konjektur dari suatu pola hubungan. 

 Menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekpresi 

matematis. 

3.  Kata-kata atau teks tertulis  Membuat situasi masalah berdasarkan data atau 

representasi yang diberikan. 

 Menuliskan interpretasi dari suatu representasi. 

 Menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah 

matematis dengan kata-kata. 

 Menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi 

yang disajikan. 

 Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau 

teks tertulis. 
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Pada penelitian ini, untuk mengukur kemampuan representasi matematis siswa 

digunakan empat indikator, yaitu menyajikan kembali informasi dari masalah 

yang diberikan, membuat representasi untuk mengkomunikasikan ide-ide, dan 

menggunakan representasi visual dan simbolik untuk menyelesaikan masalah. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menggunakan 

masalah di sekitar kehidupan nyata sebagai fokus dalam pembelajaran sehingga 

siswa memperoleh konsep yang dipelajari berdasarkan masalah yang diberikan. 

Dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa diberikan masalah yang harus 

mereka pecahkan.  Pemberian masalah kepada siswa merupakan kegiatan yang 

terdapat di dalam sintaks pembelajaran berbasis masalah.  Sintaks pembelajaran 

berbasis masalah yaitu mengorientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan 

siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan.   

 

Kegiatan pembelajaran berbasis masalah lebih mengutamakan keaktifan siswa 

untuk memecahkan masalah sedangkan guru berperan sebagai fasilitator.  Siswa 

terlibat dan berperan aktif sebagai pemecah masalah.  Siswa melakukan 

penemuan dan penyelidikan dalam rangka mencari solusi dari masalah yang 

diberikan. Setelah siswa menemukan solusi dari masalah yang diberikan, siswa 

menyajikan solusi tersebut di hadapan siswa lain.  Kemudian siswa berdiskusi 

untuk menguji keakuratan dari solusi yang mereka peroleh. 
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Masalah yang diberikan dalam pembelajaran berbasis masalah dibuat sedemikian 

rupa agar siswa dapat memberikan alasan, menginterpretasikan, membuat 

konjektur, dan mengkorelasikan ide-ide matematis untuk memperoleh 

penyelesaian dari masalah tersebut. Ide-ide yang digunakan siswa untuk 

menyelesaikan masalah akan diungkapkan dan disajikan ke dalam bentuk 

representasi yang sesuai.  Representasi yang sesuai akan memudahkan siswa 

untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah tersebut.  Pada akhirnya, siswa 

akan menemukan solusi dari permasalahan dengan bantuan representasi yang 

mereka gunakan. 

 

Pemberian masalah yang menuntut siswa menggunakan representasi sebagai alat 

untuk mengkomunikasikan ide-ide pemikirannya dapat melatih kemampuan 

representasi matematis siswa.  Kemampuan representasi matematis siswa yang 

sering dilatih akan mengalami peningkatan. Dengan demikian, pembelajaran 

berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. 

 

C. Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hipotesis Umum: 

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan 

kemampuan representasi matematis siswa. 

2. Hipotesis Kerja: 

Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa dengan penerapan 

model pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi dari peningkatan 
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kemampuan representasi matematis siswa dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional. 

 


