
 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Berbasis Masalah 

 

Model pembelajaran berbasis masalah (Problem-based Learning), adalah model 

pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai dasar atau basis bagi siswa untuk 

belajar (Widjajanti, 2009).  Sedangkan menurut Siburian (2010:174) pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning) merupakan salah satu model pembel-

ajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual.  Pembelajaran dihadap-

kan pada suatu masalah, yang kemudian dengan melalui masalah tersebut siswa 

belajar keterampilan-keterampilan yang lebih mendasar. 

 

Tan (Rusman, 2010:229) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah 

merupakan inovasi dalam pembelajaran karena kemampuan berpikir siswa diopti-

malkan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa 

dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan 

berpikirnya secara berkesinambungan.  Mengoptimalkan kemampuan berpikir sis-

wa akan merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi 

pada masalah dunia nyata, termasuk di dalamnya bagaimana belajar.  

 

Menurut Rusman (2010:237) dalam pembelajaran berbasis masalah sebuah 

masalah yang dikemukakan kepada siswa harus dapat membangkitkan pemaham-

an siswa terhadap masalah, sebuah kesadaran akan kesenjangan, pengetahuan, 
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keinginan memecahkan masalah, dan persepsi bahwa meraka mampu memecah-

kan masalah tersebut.  Selain itu, guru juga harus mampu merancang dan melak-

sanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga 

siswa akan lebih bersemangat dalam menghadapi masalah yang harus disele-

saikan. 

 

Pembelajaran berbasis masalah menggambarkan suatu lingkungan belajar dimana 

masalah yang memandu atau mengarahkan pembelajaran.  Pembelajaran dimulai 

dengan suatu masalah yang harus dipecahkan, dan masalah tersebut diajukan 

dengan cara sedemikian hingga para siswa memerlukan tambahan pengetahuan 

baru sebelum mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut.  Tidak sekedar 

mencoba atau mencari jawab tunggal yang benar, para siswa akan menafsirkan 

masalah tersebut, mengumpulkan informasi yang diperlukan, mengenali 

penyelesaian yang mungkin, menilai beberapa pilihan, dan membuat kesimpulan 

(Roh, 2003). 

 

Menurut Herman (2007:49) Karakteristik dari pembelajaran berbasis masalah di 

antaranya adalah: 

1. Memposisikan siswa sebagai self-directed problem solver melalui kegiatan 

kolaboratif. 

2. Mendorong siswa untuk mampu menemukan masalah dan mengelaborasinya 

dengan mengajukan dugaan-dugaan dan merencanakan penyelesaian. 

3. Memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi berbagai alternatif penyelesaian dan 

implikasinya, serta mengumpulkan dan mendistribusikan informasi. 

4. Melatih siswa untuk terampil menyajikan temuan. 
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5. Membiasakan siswa untuk merefleksi tentang efektivitas cara berpikir mereka 

dalam menyelesaikan masalah. 

Jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, maka pembelajaran 

berbasis masalah mempunyai banyak keunggulan, antara lain lebih menyiapkan 

siswa untuk menghadapi masalah pada situasi dunia nyata, memungkinkan siswa 

menjadi produsen pengetahuan, dan dapat membantu siswa mengembangkan 

komunikasi, penalaran, dan ketrampilan berpikir kritis (Widjajanti, 2009:6).  Hal 

ini juga diungkapkan oleh Smith, Erickson, dan Lubienski (Roh, 2003) yang 

menyatakan bahwa kebalikan dengan lingkungan atau suasana kelas yang 

konvensional, lingkungan atau suasana kelas pembelajaran berbasis masalah 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuannya 

untuk menyesuaikan diri dan mengubah suatu metode atau cara ke dalam situasi 

baru yang cocok.  Siswa-siswa dalam lingkungan atau suasana kelas pembelajaran 

berbasis masalah secara khusus mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk 

belajar matematika yang berkaitan dengan komunikasi, representasi, pemodelan, 

dan penalaran. 

 

Menurut Amir (2009:27-29), pembelajaran berbasis masalah mempunyai bebera-

pa manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Siswa akan lebih ingat dan paham terhadap materi ajar karena pengetahuan 

yang didapatkan lebih dekat dengan konteks praktiknya.  Dengan konteks yang 

dekat dan sekaligus melakukan deep learning (karena banyak mengajukan 

pertanyaan menyelidik) bukan surface learning (yang sekedar hafal saja), maka 

siswa akan lebih memahami materi. 
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2. Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan fokus pada pengetahuan 

yang relevan.  Dengan kemampuan pendidik membangun masalah dengan 

konteks praktik, siswa bisa “merasakan” lebih baik konteks operasinya di 

lapangan. 

3. Siswa didorong untuk lebih kritis dan reflektif.  Siswa dianjurkan untuk tidak 

terburu-buru menyimpulkan, mencoba menemukan landasan atas argumennya, 

dan fakta-fakta yang mendukung alasan.  Nalar siswa dilatih dan kemampuan 

berpikir ditingkatkan.  Tidak sekedar tahu, tapi juga dipikirkan. 

4. Membangun kerja tim, kepemimpinan, dan keterampilan sosial.  Karena diker-

jakan dalam kelompok-kelompok, maka pembelajaran berbasis masalah yang 

baik dapat mendorong terjadinya pengembangan kecakapan kerja tim dan 

kecakapan sosial.  

5. Membangun kecakapan belajar siswa karena mereka dibiasakan untuk mampu 

belajar terus menerus. 

6. Memotivasi belajar siswa, terlepas dari apa pun metode yang digunakan. 

Pembelajaran berbasis masalah berpeluang untuk membangkitkan minat dari 

dalam diri siswa.  Dengan masalah yang menantang, mereka merasa tertantang 

untuk menyelesaikannya. 

 

Arends (2008:57) menyatakan pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah terdiri 

dari lima langkah. Kelima langkah tersebut disajikan dalam Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 Langkah-langkah Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

 

Langkah-langkah Perilaku pendidik 

Fase 1: Mengorientasikan peserta 

didik pada masalah 

Pendidik menyampaikan tujuan 

pembelajaran, mendeskripsikan 

berbagai kebutuhan logistik penting dan 

memotivasi peserta didik untuk terlibat 

dalam kegiatan mengatasi masalah. 

Fase 2: Mengorganisasikan peserta 

didik untuk belajar 

Pendidik mebantu peserta didik 

mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas-tugas belajar terkait dengan 

permasalahannya. 

Fase 3: Membimbing penyelidikan   

individual maupun kelompok 

Pendidik mendorong peserta didik 

untuk mendapatkan informasi yang 

tepat, melaksanakan eksperimen, dan 

pencari penjelasan dan solusi. 

Fase 4: Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Pendidik membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan artefak-

artefak yang tepat, seperti laporan, 

rekaman video, dan model-model serta 

membantu mereka untuk 

menyampaikannya kepada orang lain. 

Fase 5: Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Pendidik membantu peserta didik 

melakukan refleksi terhadap 

investigasinya dan proses-proses yang 

mereka gunakan 

 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, model pembelajaran berbasis 

masalah (PBM) adalah model pembelajaran yang menjadikan masalah sebagai 

dasar bagi siswa untuk belajar.  Siswa dihadapkan pada suatu masalah, yang 

kemudian dengan melalui masalah tersebut siswa belajar untuk memecahkan 

masalah tersebut dengan pengetahuan yang dimilikinya.  

 

B. Kemampuan Representasi Matematis 

 

Menurut (NCTM, 2000) representasi merupakan ungkapan-ungkapan dari ide 

matematika yang ditampilkan siswa sebagai model atau bentuk pengganti dari 

suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi dari masalah yang 
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sedang dihadapinya sebagai hasil dari interpretasi pikirannya.  Suatu masalah 

dapat direpresentasikan melalui gambar, kata-kata (verbal), tabel, benda konkrit, 

atau simbol matematika. 

 

Menurut Cai, Lane, & Jacabcsin (Alhadad, 2010) representasi merupakan cara 

yang digunakan seseorang untuk mengomunikasikan jawaban atau gagasan 

matematik yang bersangkutan.  Sejalan dengan definisi representasi tersebut, 

McCoy, Baker, dan Little (Hutagaol, 2007: 3) mengemukakan bahwa cara terbaik 

membantu siswa memahami matematika melalui representasi adalah dengan 

mendorong mereka untuk menemukan atau membuat representasi sebagai alat 

berpikir dalam mengomunikasikan gagasan matematika. 

 

NCTM (2000): Principles and Standars for Mathematics Education, menyatakan 

bahwa program pengajaran matematika sebaiknya menekankan pengembangan 

kemampuan representasi matematis yang meliputi: 

1. Membangun dan menggunakan representasi untuk mengatur, mencatat, dan 

mengkomunikasikan ide matematika. 

2. Mengembangkan sebuah judul dari representasi matematis yang dapat  

digunakan dengan maksud tertentu, fleksibel dan dengan cara yang tepat. 

3. Menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan secara 

fisik, sosial dan fenomena matematika. 

4. Memilih penggunaan dan penerjemahan antar representasi untuk pemecahan 

masalah. 

 

Kemampuan representasi matematis dapat mendukung siswa dalam memahami 

konsep-konsep matematika yang dipelajari dan keterkaitannya; untuk 
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mengkomunikasikan ide-ide matematik siswa; untuk lebih mengenal keterkaitan 

(koneksi) diantara konsep-konsep matematika; ataupun menerapkan matematika 

pada permasalahan matematik realistik melalui pemodelan.  Dalam pandangan 

Bruner, enactive, iconic dan symbolic berhubungan dengan perkembangan mental 

seseorang, dan setiap perkembangan representasi yang lebih tinggi dipengaruhi 

oleh representasi lainnya (Hudiono, 2005:19). 

 

Mudzakir (2006) menyatakan indikator kemampuan representasi matematis 

sebagai berikut.  

Tabel 2.2 Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

 

No. Representasi  Bentuk-bentuk Operasional 

1 Representasi visual 

a. Diagram, tabel, atau 

grafik 

1) Menyajikan kembali data atau 

informasi dari suatu representasi ke 

representasi diagram, grafik, atau tabel 

2) Menggunakan representasi visual 

untuk menyelesaikan masalah 

 b. Gambar  1) Membuat gambar pola-pola geometri 

2) Membuat gambar untuk memperjelas 

masalah dan memfasilitasi 

penyelesaiannya 

2 Persamaan atau ekspresi 

matematis 

1) Membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi lain yang 

diberikan 

2) Membuat konjektur dari suatu pola 

bilangan 

3) Menyelesaikan masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis 

3 Kata-kata atau teks tertulis 1) Membuat situasi masalah berdasarkan 

data atau representasi yang diberikan 

2) Menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi 

3) Menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian matematika dengan kata-

kata masalah  

4) Menyusun cerita yang sesuai dengan 

suatu representasi yang disajikan 

5) Menjawab soal dengan menggunakan 

kata-kata atau teks tertulis 

Mudzakir (2006) 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa representasi matematis merupakan ungkapan dari 

ide matematika yang ditampilkan siswa sebagai model atau bentuk pengganti dari 

suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi dari masalah yang 

sedang dihadapinya.  Suatu masalah dapat direpresentasikan melalui gambar, 

kata-kata (verbal), tabel, benda konkrit, atau simbol matematika.  Pada penelitian 

ini, kemampuan representasi matematis yang akan diteliti adalah kemampuan 

representasi tertulis yang meliputi  kemampuan mengilustrasikan/ menjelaskan, 

menggambar (drawing), ekspresi matematika (mathematical expression) dengan 

indikator kemampuan representasi tertulis yang dikembangkan sebagai berikut: 

a. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematis secara tulisan 

b. Menyajikan kembali data atau informasi dari suatu masalah ke dalam bentuk 

diagram, grafik, atau tabel, dan gambar 

c. Menyelesaikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis 

 

C. Belief 

 

Keyakinan (belief) memang tidak mudah untuk didefinisikan.  Dalam bahasa 

sehari-hari, istilah “keyakinan” atau belief sering disamaartikan dengan istilah 

sikap (attitude), disposisi (disposition), pendapat (opinion), filsafat (philosopy), 

atau nilai (value) (Hill dalam Sugiman, 2009).  

 

Menurut  Fauzi (2010) keyakinan terhadap matematika adalah kondisi struktur 

kognitif seseorang yang berkenaan dengan pandangannya terhadap kemampuan 

diri, objek matematika, proses pembelajaran matematika, dan kegunaan materi 

matematika yang dipelajarinya.  Struktur kognitif yang berkenaan dengan 

keyakinan terhadap matematika tersebut tersembunyi dalam diri orang tersebut 
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namun gejalanya biasanya muncul pada saat ia memecahkan masalah matematika, 

berinteraksi dengan lingkungan kelas, atau merespon terhadap suatu stimuli 

seperti  pertanyaan-pertanyaan dari guru atau dalam dirinya sendiri. 

 

Pehkonen, et.al., (Widjayanti, 2009) menyatakan bahwa antara belief terhadap 

matematika dan belajar matematika saling berkaitan membentuk suatu proses 

yang melingkar.  Bagaimana matematika diajarkan di kelas, sedikit demi sedikit, 

mempengaruhi belief siswa terhadap matematika.  Juga sebaliknya, belief mem-

pengaruhi bagaimana cara siswa menghadapi pelajaran matematikanya. 

 

Goldin (Fauzi, 2010) mengatakan bahwa pembentukan struktur keyakinan yang 

ada pada masing-masing individu dipengaruhi oleh proses interaksi individu 

tersebut dengan kelompok sosial yang memiliki sistem keyakinan kolektif.  

Dengan demikian keyakinan yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh diri dan 

lingkungannya.  Hal ini berimplikasi bahwa keyakinan seseorang dapat berubah, 

sebab setiap saat setiap orang  mengalami pembentukan, pengubahan, atau 

penguatan atas keyakinan yang dimilikinya. 

 

Hasil penelitian tentang belief terhadap matematika, yang dilakukan oleh 

Schoenfeld (Suryanto, 2001) menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara 

hasil tes matematika yang diharapkan oleh siswa dan kepercayaan siswa itu 

tentang kemampuannya.  Dari korelasi itu disimpulkan sebagai berikut: (1) Siswa 

yang merasa lemah dalam matematika percaya bahwa keberhasilan dalam tes 

matematika merupakan kebetulan, sedangkan kegagalan (hasil rendah) dalam tes 

matematika merupakan akibat dari kekurangmampuan. Sementara itu, murid yang 

merasa dirinya mampu dalam menyelesaikan masalah matematika percaya bahwa 
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keberhasilan dalam tes matematika adalah hasil dari kemampuannya sendiri, (2) 

semakin kuat dalam matematika siswa makin kurang percaya bahwa kebanyakan 

isi pelajaran matematika merupakan hafalan, dan (3) semakin kuat dalam 

matematika siswa makin kurang percaya bahwa keberhasilan dalam tes 

matematika tergantung pada kekuatan menghafal. 

 

Goldin (Sugiman, 2009:7) mendeskripsikan tipe-tipe keyakinan matematik 

menjadi aspek-aspek (1) keyakinan tentang matematika sebagai disiplin ilmu, (2) 

keyakinan tentang pendidikan matematika, (3) keyakinan tentang kemampuan 

diri, dan (4) keyakinan tentang peran siswa dan guru dalam pembelajaran 

matematika.  Sejalan dengan aspek-aspek yang dikemukakan Goldin, Sugiman 

(2009:7) mendeskripsikan aspek keyakinan matematik siswa menjadi empat 

macam, yaitu keyakinan siswa terhadap karakteristik matematika, keyakinan 

siswa terhadap kemampuan diri sendiri, keyakinan siswa terhadap proses 

pembelajaran, dan keyakinan siswa terhadap kegunaan matematika. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belief merupakan 

kemampuan meyakini diri sendiri dalam upaya mencapai tujuan tertentu.  

Sehingga belief terhadap matematika dapat dipandang sebagai keyakinan 

seseorang tentang kemampuan dirinya mencapai tujuan pembelajaran atau 

menyelesaikan masalah matematika.  Pada penelitian ini, indikator belief matema-

tis yang akan digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Keyakinan siswa terhadap karakteristik matematika 

2. Keyakinan siswa terhadap kemampuan diri sendiri 

3. Keyakinan siswa terhadap proses pembelajaran matematika 
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4. Keyakinan siswa terhadap kegunaan matematika. 

 

D. Kerangka Pikir 

 

Model pembelajaran berbasis masalah (PBM) adalah model pembelajaran yang 

menjadikan masalah sebagai dasar bagi siswa untuk belajar.  Siswa dihadapkan 

pada suatu masalah, yang kemudian dengan melalui masalah tersebut siswa 

belajar untuk memecahkan masalah tersebut dengan pengetahuan yang 

dimilikinya.  Model pembelajaran berbasis masalah ini memiliki lima fase. 

 

Pada fase pertama, guru mengorientasikan siswa pada masalah.  Siswa mengaju-

kan pertanyaan dan mencari informasi tentang tujuan pembelajaran tersebut.  Dari 

informasi-informasi yang mereka dapatkan, siswa dapat mengekspresikan ide-

idenya secara bebas dan terbuka.  Pada fase ini belief siswa terhadap karakteristik 

matematika mulai nampak karena rasa ingin tahu siswa tentang matematika, serta 

siswa mulai berani mengungkapkan pendapatnya.  Selain itu, siswa juga sudah 

mulai belajar menerjemahkan masalah yang mereka dapat ke dalam simbol atau 

gambar. 

 

Selanjutnya pada fase kedua, guru mengorganisasikan siswa untuk belajar.  Guru 

menjelaskan bagaimana cara kerja siswa dan membantu siswa untuk mendefinisi-

kan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar terkait dengan permasalahannya.  

Pada fase ini, siswa belajar untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugasnya sehingga akan menumbuhkan keyakinan siswa akan kemampuan dirinya 

sendiri.  
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Pada fase ketiga, guru membimbing penyelidikan individual maupun kelompok.  

Siswa dituntut untuk aktif dalam mencari informasi, melaksanakan eksperimen, 

serta menentukan permasalahan dan memecahkan masalah tersebut.  Pada fase ini, 

ketiga indikator representasi matematis mulai terlihat yaitu siswa dapat 

menjelaskan ide matematis secara tertulis menyajikan data/informasi dari suatu 

masalah ke dalam bentuk diagram, grafik, atau tabel, dan gambar, serta menyele-

saikan masalah dengan melibatkan ekspresi matematis.  Begitu pula dengan 

keempat aspek belief yang mulai tampak pada diri siswa seperti keyakinan siswa 

terhadap karakteristik matematika, keyakinan akan kemampuan diri sendiri, 

keyakinan terhadap proses pembelajaran, serta keyakinan terhadap kegunaan 

matematika. 

 

Kemudian fase keempat adalah  mengembangkan dan menyajikan hasil karya.  

Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan kelompok lain 

menanggapi.  Peran guru pada fase ini tidak banyak karena siswa yang aktif dalam 

menyajikan hasil karyanya.  Saat diskusi kelas, baik indikator representasi mate-

matis maupun belief yang diperoleh siswa pada fase ketiga semakin kuat karena 

saat diskusi kelas terjadi sharing antar kelompok. 

 

Fase yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah.  Setelah diskusi kelas selesai, siswa belajar mengklarifikasi kesalahan 

yang terjadi saat diskusi dan memperbaikinya.  Selain itu, siswa juga dapat 

membuat kesimpulan hasil diskusi kelas. 

 

Berdasarkan penjelasan kelima fase dalam model pembelajaran berbasis masalah 

di atas, dapat dikatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah (PBM) dapat 
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meningkatkan kemampuan representasi matematis dan belief siswa.  Lain halnya 

dengan model pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran konvensional tidak 

memberikan peluang siswa untuk seperti pada pembelajaran berbasis masalah 

dalam meningkatkan kemampuan representasi matematis dan belief siswa secara 

optimal.  Hal itu disebabkan karena pembelajaran konvensional merupakan pem-

belajaran yang berpusat pada guru.  Pembelajaran yang berpusat pada guru akan 

membuat siswa cenderung pasif selama proses pembelajaran, sehingga hanya 

sebagian siswa yang berani untuk mengungkapkan gagasan matematikanya di 

depan kelas.  Hal ini menunjukkan banyak siswa yang belum berani atau tidak 

percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya di depan kelas. 

 

E. Anggapan Dasar 

 

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut: 

1. Semua siswa kelas VIII semester ganjil SMPN 3 Pringsewu tahun pelajaran 

2013-2014 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan.  

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan representasi matematis dan belief 

siswa selain model pembelajaran diabaikan. 

F. Hipotesis 

 

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, 

maka hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Hipotesis Umum 

Model  pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan 

representasi matematis dan belief siswa. 
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2. Hipotesis Khusus 

a. Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah 

lebih tinggi daripada siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. 

b. Peningkatan belief siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi daripada siswa yang mendapat 

pembelajaran konvensional. 

 


