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ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 

TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 

SISWA KELAS V MI MATHLA’UL ANWAR  SINDANG SARI 

LAMPUNG SELATAN 

 

 

Permasalahan rendahnya kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada 

mata pelajaran matematika dikarenakan proses pembelajaran didalam kelas hanya 

diarahkan pada kemampuan peserta didik untuk menghafal informasi, lebih 

banyak mendengar dan menulis, menghafal rumus dan mengerjakan soal dengan 

rumus yang sudah dihafalkan sehingga peserta didik kesulitan menyelesaikan soal 

ketika menemukan perbedaan dari contoh soal. Rumusan masalah  pada penelitian 

ini adalah apakah model pembelajaran berbasis masalah berpengaruh terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas V MI Mathla‟ul Anwar 

Sindangsari Lampung Selatan?.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa kelas V MI Mathla‟ul Anwar Sindangsari Lampung 

Selatan tahun pelajaran 2019/2020. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan jenis penelitian quasy eksperimen. Populasinya adalah seluruh peserta 

didik kelas V MI Mathla‟ul Anwar Sindangsari Lampung Selatan tahun pelajaran 

2019/2020 yang berjumlah 70 peserta didik dan pengambilan sampel 

menggunakan cluster random sampling. Instrumen tes yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah peserta didik adalah dengan 

menggunkan teknik tes berupa soal essay. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan uji “t”. Berdasarkan hasil uji “t” 

diperoleh thitung  > ttabel yaitu 2,455 > 1,678, hal ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran berbasis masalah berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa kelas V MI Mathla‟ul Anwar Sindangsari Lampung 

Selatan.  

Kata Kunci: Model Pembelajaran Berbasis Masalah, Kemampuan Pemecahan  

Masalah,Matematika. 

  







MOTTO 

 

                     

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan (Al-Insyirah: 5-6)
1
 

  

                                                             
1
 Rasm Usmani, Al-qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tadwid Warna 

(Bandung:Cordoba,2019), h596. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika memegang peranan penting baik dalam kehidupan sehari-

hari maupun dalam dunia pendidikan. Untuk itu, matematika tidak bisa 

dipisahkan dari dunia pendidikan karena matematika memiliki peranan 

penting dalam  mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Matematika 

adalah ilmu yang berhubungan dengan penalaran dan pola pikir manusia. 

Pentingnya peranan matematika inilah yang menjadikan matematika sebagai 

mata pelajaran yang wajib dipelajari di semua jenjang pendidikan mulai dari 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas bahkan 

perguruan tinggi sekalipun. Mata pelajaran matematika yang diajarkan di 

sekolah berfungsi sebagai alat, pola pikir dan ilmu pengetahuan. Hal ini 

senada dengan pendapat Sundayana dalam Nur Fitriyana bahwa matematika 

merupakan salah satu bidang studi yang mendukung perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.
2
 

Cornelius mengatakan bahwa ada banyak alasan tentang perlunya 

peserta didik belajar matematika, yaitu merupakan sarana berpikir yang logis, 

sarana memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, sarana mengenal pola-

pola hubungan dan generalisasi pengalaman, dan sarana mengembangkan 

                                                             
2 Nur Fitriyana, Rani Asnurida, Pengaruh Strategi Think Talk Write (TTW) Terhadap 

Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII Smpnegeri 2Lubuk Linggau, Jurnal: Pendidikan 

Matematika, Vol.1 No.1, 2018, h.43. 



kreatifitas.
3
 Hal ini senada dengan pendapat Suherman bahwa para pelajar 

memerlukan matematika untuk memenuhi kebutuhan praktis dan 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
4
 

Allah SWT berfirman dalam Al-qur‟an surat Yunus ayat 5, yaitu: 

 

                       

                         

  

Artinya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, 

dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui 

bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang 

demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda 

(kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.(QS. Yunus ayat 5)
5
 

Hasan Sastra Negara dalam bukunya konsep dasar matematika untuk 

PGSD menjelaskan bahwa pembelajaran matematika di SD adalah proses 

yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan 

kelas atau sekolah yang memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan belajar 

matematika di sekolah, dan untuk mengembangkan keterampilan serta 

                                                             
3
 Muhammad Syahrul Kahar, Analisis Kemampuan Berpikir Matematis Siswa SMA Kota  

Sorong Terhadap Butir Soal graded Response Model”, Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu 

Tarbiyah, Vol.2 No.1, (Juni 2017), h.12. 
4 Maria Luthfiana, Yuliansyah, Anna Fauziah, Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas XI IPA MA Negeri 

1 Lubuk Linggau, Jurnal: Pendidikan Matematika, Vol.1 No.2, 2018, h. 34. 
5
 Rasm Usmani, Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna 

(Bandung:Cordoba, 2019), h. 208. 



kemampuan siswa untuk berfikir logis dan kritis dalam menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari.
6
 

M. Yusuf dan Mutmainah Amin dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Mind Map dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa” menjelaskan bahwa proses pembelajaran dalam matematika tidak 

lepas dari angka dan simbol serta lebih menekankan fungsi otak kiri yaitu 

logika, analisis, sistematis dan teratur. Dalam proses berlangsungnya 

pembelajaran  matematika, rasa bosan siswa dan keadaan sulit menerima dan 

menyimpan informasi yang disampaikan guru tidak terlepas dari gaya kreasi 

guru sendiri untuk mempersiapkan pembelajaran yang menarik perhatian 

siswa.
7
 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

matematika merupakan ilmu yang mempelajari tentang perhitungan, 

pengkajian dan menggunakan nalar atau kemampuan berfikir seseorang 

secara logika yang tersusun secara beraturan, logis, berjenjang dari yang 

paling mudah hingga yang paling rumit. Oleh karena itu, matematika 

memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan karena matematika 

merupakan ilmu dasar dari semua ilmu pengetahuan yang berkembang pesat 

baik materi maupun kegunaannya di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Namun pada kenyatannya, matematika merupakan mata pelajaran yang tidak 

disukai peserta didik pada umumnya. Matematika dianggap sebagai mata 

                                                             
6
 Hasan Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika Untuk PGSD (Bandar Lampung: Aura 

Printing dan Publishing, 2014), h.13. 
7
 M. Yusuf, Mutmainah Amin, “Pengaruh Mind Map Dan Gaya Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siswa”. Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, Vol 1 No. 1 (April 

2016), h. 86. 



pelajaran yang sulit dan susah untuk dipahami, hal ini berdampak pada hasil 

belajar matematika peserta didik yang relatif rendah. 

Banyak ahli matematika berpendapat bahwa matematika searti dengan 

pemecahan masalah yaitu mengerjakan soal cerita, membuat pola, 

menafsirkan gambar atau bangun, membentuk kontruksi geometri, 

membuktikan teorema dan lain sebagainya. Dengan demikian belajar untuk 

memecahkan masalah merupakan prinsip dasar dalam mempelajari 

matematika. 

Pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan dasar yang 

harus dikuasai dan dikembangkan oleh peserta didik. Hal ini sesuai dengan 

tujuan pembelajaran matematika itu sendiri yang disebutkan Permendiknas 

No. 22 tahun 2006 menyatakan bahwa matematika bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau logaritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyususn bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 



5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari 

matematika sifat-sifat ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
8
 

Dahar dalam Isfan fajar mengatakan bahwa kemampuan untuk 

memecahkan masalah pada dasarnya merupakan tujuan utama proses 

pembelajaran. Selain itu, Ruseffendi juga mengatakan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah sangat penting dalam matematika, bukan saja bagi 

mereka yang kemudian hari akan mendalami atau mempelajari 

matematika, melainkan juga bagi mereka yang akan menerapkannya 

dalam bidang studi lain dan dalam kehidupan sehari-hari.
9
 

Berdasarkan uraian tersebut kemampuan pemecahan masalah penting 

dikembangkan dan dimiliki oleh peserta didik. Pentingnya kemampuan 

pemecahan masalah tersebut tidak diimbangi dengan kenyatan dewasa ini, 

dimana kemampuan pemecahan masalah peserta didik di sekolah yang relatif 

masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah matematika yang dilakukan penulis pada saat observasi di MI 

Mathla‟ul Anwar Sindangsari Lampung Selatan Tahun Ajaran 2019/2020 

menunjukkan bahwa sebagian besar nilai matematika peserta didik masih 

berada dibawah standar Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). KKM yang 

ditetapkan oleh sekolah tersebut untuk pelajaran matematika adalah 60. 

Berikut adalah tabel hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika 

                                                             
8
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peserta didik MI Mathla‟ul Anwar Sindangsari Lampung Selatan Tahun 

ajaran 2019/2020. 

Tabel 1.1 

Nilai Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Peserta Didik  

Kelas V MI Mathla’ul Anwar Sindangsari Lampung Selatan 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Nilai 

<60 ≥60 

VA 24 15 9 

VB 24 17 7 

VC 22 15 7 

Jumlah  70 47 23 

Sumber: Daftar tes kemampuan pemecahan masalah 31 Agustus 2019 

Data di atas menunjukkan bahwa dari seluruh peserta didik kelas V 

MI Mathla‟ul Anwar Sindangsari Lampung Selatan yang berjumlah 70 

peserta didik. Peserta didik  yang mendapat nilai dibawah 60 berjumlah 47 

peserta didik atau 67,14 % dan yang mendapat nilai lebih dari 60 atau sudah 

memenuhi KKM sebanyak  peserta didik atau 32,85 %.  

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah tersebut dapat 

dikatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik 

masih rendah. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran di dalam kelas hanya 

diarahkan pada kemampuan peserta didik untuk menghafal informasi. Peserta 

didik lebih banyak mendengar dan menulis, menghafal rumus dan 

mengerjakan soal dengan dengan rumus yang sudah dihafalkan sehingga 

peserta didik kesulitan menyelesaikan soal ketika menemukan perbedaan dari 

contoh soal.  

Adapun model pembelajaran yang diterapkan guru selama ini adalah 

model pembelajaran talking stik. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya 

model pembelajaran lain untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 



masalah matematika peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran 

berbasis masalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mencoba menyelesaikan masalah nyata dengan konsep yang diperolehnya 

saat melakukan kegiatan. Pembelajaran berbasis masalah berfokus pada 

prinsip dan konsep utama suatu disiplin, melibatkan peserta didik dalam 

memecahkan masalah, mendorong peserta didik untuk bekerja mandiri dan 

mengkontruksi belajar mereka sendiri.  

Berdasarkan latar balakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Siswa Kelas V MI Mathla’ul Anwar Sindang Sari Lampung Selatan”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah sebagai beriku:  

1. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik 

2. Sebagian besar peserta didik hanya menghapal konsep sehingga tidak 

bisa menggunakan konsep tersebut untuk memecahkan persoalan yang 

berhubungan dengan konsep yang telah dimiliki. 

 

 

 

 



C. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis, baik waktu, biaya, 

serta untuk menghindari ketidak jelasan dan memudahkan dalam penelitian, 

maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:  

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran berbasis masalah. 

2. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah kemampuan 

pemecahan masalah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas, 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah model pembelajaran 

berbasis masalah berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas V MI Mathla‟ul Anwar Sindangsari Lampung 

Selatan?”. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas V MI Mathla‟ul 

Anwar Sindangsari Lampung Selatan. 

 

 

 



F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Bagi pendidik  

Dapat memberikan masukan kepada guru untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di MI Mathlaul Anwar 

Sindangsari. 

2. Bagi peserta didik 

Dapat memberikan pengalaman belajar dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika melalui model pembelajaran berbasis 

masalah. 

3. Bagi sekolah 

Pelaksanaan model pembelajaran berbasis masalah dapat dijadikan 

masukan dalam proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran 

matematika. 

4. Bagi peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang model pembelajaran 

berbasis masalah yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah model pembelajaran berbasis masalah dan 

kemampuan pemecahan masalah matematika. 

 

 



2. Subyek penelitian 

Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas V MI Mathlaul Anwar 

Sindang Sari 

3. Tempat penelitian 

MI Mathlaul Anwar Sindang Sari kecamatan Candipuro kabupaten 

Lampung Selatan. 

4. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2019/2020. 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

1. Pengertian Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran 

yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja 

secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. 

masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa 

ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada 

peserta didik sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang 

berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan.
10

 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang 

menerapkan pendekatan scientific. Sani  mengatakan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah diawali dengan penyajian masalah nyata, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog. 

Pembelajaran berbasis masalah menjadikan masalah nyata sebagai pemicu 

bagi proses belajar peserta didik sebelum mereka mengetahui konsep formal. 

Siswa secara kritis mengidentifikasi informasi dan strategi yang relevan serta 

melakukan penyelidikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan 

menyelesaikan masalah tersebut, siswa memperoleh atau membangun 

pengetahuan tertentu dan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir 
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kritis dan keterampilan menyelesaikan masalah. Pembelajaran berbasis 

masalah, pusat pembelajaran adalah siswa (student- centered), sementara 

guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik untuk 

secara aktif menyelesaikan masalah dan membangun pengetahuannya secara 

berpasangan ataupun berkelompok.
11

 

Model pembelajaran berbasis masalah menurut Wina Sanjaya yaitu 

salah satu model pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran 

kontekstual. Pembelajaran artinya dihadapkan pada suatu masalah, yang 

kemudian dengan melalui pemecahan masalah, melalui masalah tersebut 

peserta didik belajar keterampilan-keterampilan yang lebih mendasar. Sumiati 

menjelaskan bahwa model pemebelajaran berbasis masalah adalah suatu 

pendekatan untuk membelajarkan peserta didik untuk mengembangkan 

keterampilan berfikir dan keterampilan memecahkan masalah, belajar 

peranan orang dewasa yang autentik serta menjadi pembelajar yang 

mandiri.
12

 Model pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu model 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih aktif dalam 

mengembangkan suatu kemampuan pemecahan masalah serta mampu 

berusaha mencari solusi dari permasalahan dunia nyata.
13

 

Model pembelajaran berbasis masalah suatu model pembelajaran yang 

digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang 
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berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk didalamnya belajar tentang 

bagaimana belajar. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari University of 

Washington College of Education yang memandang bahwa pembelajaran 

berbasis masalah menggunakan permasalahan riel sebagai suatu konteks bagi 

siswa untuk belajar berpikir kritis, mampu belajar memecahkan masalah, 

serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial. Menurut 

Raningsih belajar berbasis masalah adalah siswa mempelajari konten dari 

suatu materi dengan memecahkan masalah. Selain itu, Moffit mengatakan 

bahwa belajar berbasis masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa 

untuk belajar tentang berpikir dan keterampilan pemecahan masalah, serta 

untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi 

pelajaran.
14

 

Berdasarkan paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu model pembelajaran yang 

dapat menjadikan proses pembelajaran lebih aktif sehingga peserta didik 

dapat mengembangkan keterampilan berfikirnya untuk memecahkan masalah. 

 

 

 

 

1. Kelebihan Dan Kekurangan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 
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Model pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa kelebihan 

diantaranya yaitu: 

a. Mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif siswa; 

b. Dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah para siswa 

dengan sendirinya; 

c. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar; 

d. Membantu siswa belajar untuk mentransfer pengetahuan dengan situasi 

yang serba baru; 

e. Dapat mendorong siswa mempunyai inisiatif untuk belajar secara 

mandiri; 

f. Mendorong kreatifitas siswa dalam mengungkapkan penyelidikan 

masalah yang telah ia lakukan; 

g. Dengan model pembelajaran ini akan terjadi pembelajaran yang 

bermakna; 

h. Model ini siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan 

secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan; 

i. Model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan berfikir  

kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, motivasi 

internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan 

interpersonal dalam bekerja kelompok.
15

 

Dari beberapa kelebihan model pembelajaran berbasis masalah 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah 
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harus dimulai dengan kesadaran adanya masalah yang harus dipecahkan. 

Pada tahap ini pendidik mengarahkan peserta didik pada kesadaran adanya 

kesenjangan yang dirasakan ketika mengunakan pemebelajaran berbasis 

masalah.  

Disamping kelebihannya, model pembelajaran berbasis masalah 

juga memiliki kelemahan yaitu: 

a. Model ini butuh pembiasaan, karena model itu cukup rumit dalam 

teknisnya serta peserta didik betul-betul harus dituntut konsentrasi 

dan daya kreasi yang tinggi. 

b. Dengan mempergunakan model ini, berarti proses pembelajaran 

harus dipersiapkan dalam waktu yang cukup panjang. Karena 

sedapat mungkin setiap persoalan yang akan dipecahkan harus 

tuntas, agar maknanya tidak terpotong.  

c. Peserta didik tidak dapat benar-benar tahu apa yang mungkin penting 

bagi mereka untuk belajar, terutama bagi mereka yang tidak 

memiliki pengalaman sebelumnya. 

d. Sering juga ditemakan kesulitan terletak pada pendidik, karena 

pendidik kesulitan dalam menjadi fasilitator dan mendorong peserta 

didik untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dari pada 

menyerahkan mereka solusi.
16

 

2. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 
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a. Belajar dimulai dengan satu masalah; 

b. Memastikan bahwa masalah tersebut berhubungan dengan dunia nyata 

siswa; 

c. Mengorganisasikan pelajaran seputar masalah, bukan seputar disiplin 

ilmu; 

d. Memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam 

membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka 

sendiri; 

e. Menggunakan kelompok kecil; 

f. Menuntut siswa untuk mendemonstrasikan yang telah mereka pelajari 

dalam bentuk produk atau kinerja.
17

 

 

3. Langkah-langkah Pelaksanaan Model Pembelajaran Berbasis 

Masalah 

Sintak atau tahapan model pembelajaran berbasis masalah menurut 

Sugiyanto adalah: 

a. Fase 1: memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada 

siswa. 

b. Fase 2: mengorganisasikan siswa untuk meneliti. 

c. Fase 3: membantu investigasi mandiri dan kelompok. 

d. Fase 4: mengembangkan dan mempresentasikan hasil. 

e. Fase 5: menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. 
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Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah menurut Johnson 

yaitu: 

a. Orientasi siswa pada masalah 

b. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

c. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompuk 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
18

 

Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran berbasis masalah yang dikemukakan oleh Imas Kurniasih 

dalam bukunya “Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk 

Peningkatan Profesionalitas Guru” yaitu: 

a. Orientasi siswa kepada masalah; 

b. Mengorganisasikan siswa untuk belajar; 

c. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok; 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan memamerkannya; 

e. Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
19

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah
20
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Tahap Tingkah laku guru 

Tahap-1 

Orientasi siswa pada 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

mengajukan fenomena atau demonstrasi atau 

cerita untuk memunculkan masalah, 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah yang dipilih. 

Tahap-2 

Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan maslah tersebut. 

Tahap-3 

Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

Tahap-4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai seperti 

laporan,vidio, dan model serta membantu 

mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. 

Tahap-5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 

mereka dan proses-proses yang mereka 

gunakan. 

 

4. Teori Belajar Yang Melandasi Pembelajaran Berbasis Masalah 

a. Teori Belajar Bermakna Dari David Ausubel 

Ausubel membedakan antara belajar bermakna dengan belajar 

menghafal. Belajar bermakna merupakan proses belajar dimana 

informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah 

dimiliki seseorang yang sedang belajar. Belajar menghafal, diperlukan 

bila seseorang memperoleh informasi baru dalam pengetahuan yang 

sama sekali tidak berhubungan dengan yang telah diketahuinya. 

Kaitannya dengan pembelajaran berbasis masalah dalam hal 
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mengaitkan informasi baru dan struktur kognitif yang telah dimiliki 

oleh siswa. 

b. Teori Belajar Vigotsky 

Perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan 

dengan pengalaman baru dan menatang, dan ketika mereka berusaha 

untuk memecahkan masalah yang dimunculkan. Dalam upaya 

mendapatkan pemahaman, individu berusaha mengaitkan pengetahuan 

baru dengan pengetahuan awal yang telah dimilikinya kemudian 

membangun pengertian baru. Vigotsky meyakini bahwa interaksi 

sosial dengan teman lain memacu terbentuknya ide baru dan 

memperkaya perkembangan intelektual siswa. Kaitannya dengan 

pembelajaran berbasis masalah dalam hal mengaitkan informasi baru 

dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa melalui 

kegiatan belajar dalam interaksi sosial dengan teman lain. 

c. Teori Belajar Jerome S. Bruner 

Metode penemuan merupakan dimana siswa menemukan kembali, 

bukan menemukan yang sama sekali benar-benar baru. Belajar 

penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh 

manusia, dengan sendirinya memberikan hasil yang lebih baik, 

berusaha sendiri mencari pemecahan masalah serta didukung oleh 

pengetahuan yang menyertainya, dan menghasilkan pengetahuan yang 

benar-benar bermakna. Bruner juga menggunakan konsep scaffolding 

dan interaksi sosial dikelas maupun di luar kelas. Scaffolding adalah 



suatu proses untuk membantu siswa menuntaskan masalah tertentu 

melampaui kapasitas perkembangannya melalui bantuan guru, teman 

atau orang lain yang memiliki kemampuan lebih. Kaitannya dengan 

pembelajaran berbasis masalah adalah pembentukan masalah yang 

menuntut penyelesaian. Sesuai dalam hal siswa menemukan kembali, 

bukan menemukan yang sama sekali benar-benar baru. Informasi baru 

dikaitkan dengan pengetahuan baru yang telah dimiliki oleh siswa dan 

adanya scaffolding; tahapan menemukan solusi.
21

 

 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

1. Pengertian Matematika 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu dasar yang terus 

berkembang seiring kemajuan zaman, baik dari segi materi maupun 

kegunaannya. Bila ditinjau dari segi kegunaannya, matematika merupakan 

ilmu yang akan terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun 

sebagai alat untuk mengambangkan science dan teknologi, seperti yang 

diungkapkan Herman Hudoyono dalam Hasan Sastra Negara matematika 

merupakan pengetahuan esensial sebagai dasar untuk bekerja seumur 

hidup dalam abad globalisasi. oleh karena itu, matematika adalah salah 

satu bidang studi yang harus dipelajari mulai dari jenjang pendidikan dasar 
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(SD/MI).
22

 Hal ini senada dengan pendapat Sri Purwanti bahwa 

matematika sangat penting diberikan di sekolah dasar maupun menengah 

hingga perguruan tinggi, dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia 

yang berkualitas.
23

 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, mempunyai peranan penting dalam 

ketajaman berpikir manusia. Perkembangan pesat dibidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini, dilandasi oleh perkembangan 

matematika dibidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan dan 

matematika idskrit. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan teknologi 

dimasa depan diperlukan menyadari pentingnya penguasaan matematika.
24

 

Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan 

penelaah bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan 

diantara hal-hal itu. Untuk dapat memahami struktur serta hubungannya 

diperlukan penguasaan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam 

matematika. hal ini berarti belajar matematika adalah belajar konsep dan 
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struktur yang terdapat dalam bahan-bahan yang sedang dipelajari, serta 

mencari hubungan diantara konsep dan struktur tersebut.
25

 

Matematika menurut Hasan Sastra Negara merupakan ilmu dasar 

yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memecahkan masalah 

dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Matematika berasal dari bahasa 

latin yaitu mathematika yang mulanya diambil dari bahasa Yunani 

mathematike yang berarti mempelajari, kata tersebut mempunyai asal 

katanya mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, 

Science). Kata mathematike berhubungan dengan kata lainnya yang 

hampir sama, yaitu mathein atau mathenein yang artinya belajar (berpikir). 

Jadi berdasarkan asal katanya matematika berarti ilmu pengetahuan yang 

didapat dengan berfikir (bernalar).
26

 

Matematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian 

mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. 

Berikut ini diungkapkan tujuan pembelajaran matematika berdasarkan 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006, yaitu: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah;  
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2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika;  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh;  

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah;  

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah.  

Berdasarkan lima tujuan yang telah dikemukakan, ini berarti bahwa 

matematika sangat diperlukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-

hari untuk membantu memecahkan permasalahan.
27

 

Cornelius juga mengemukakan lima alasan perlunya belajar 

matematika karena matematika merupakan:  

1. Sarana berpikir yang jelas dan logis,  

2. Sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari,  

3. Sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman, 

4.  sarana untuk mengembangkan kreativitas,  
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5. Sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan 

budaya.28 

Fungsi matematika menurut Nurhadi adalah mengembangkan 

kemampuan menghitung, mengukur menurunkan dan menggunakan rumus 

matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui materi 

pengukuran dan geometri, aljabar dan trigonometri, matematika juga 

berfungsi mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan 

dengan bahasa melalui model matematika yang dapat berupa kalimat dan 

persamaan matematika, diagram, grafik, atau tabel.
29

 

Matematika tak lepas dari kehidupan sehari-hari baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Peranan matematika sangat dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari-hari karena matematika itu sendiri sering disebut 

mothermof science (induk dari pengetahuan). Artinya dalam setiap cabang 

ilmu pengetahuan banyak yang berkaitan dengan matematika demi 

memudahkan dalam mempelajari ilmu tersebut. Di dalam Al-Qur‟an Allah 

SWT juga membahas tentang matematika. Dalam QS Al-Kahfi ayat 25 

yaitu:

                    

 

Artinya: “Dan mereka tinggal dalam gua selama tiga ratus tahun dan  
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    ditambah sembilan tahun (lagi)”.(QS. AL-Kahfi: 25)
30

 

Ayat tersebut membahas tentang penjumlahan yaitu lamanya waktu 

pemuda Al-Kahfi yang tinggal di dalam gua selama 300 ditambah 9 tahun 

atau 309 tahun. Kemudian dalam QS Al-Ankabut ayat 14 Allah membahas 

tentang pengurangan yaitu:

                           

      

 
Artinya:“Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka 

dia tinggal bersama mereka selama seribu tahun kurang lima 

puluh tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan 

mereka adalah orang-orang yang dzalim”.(QS. AL-Ankabut: 

14)
31

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang lamanya Nabi Nuh 

„alaihissalam tinggal bersama kaumnya, yaitu selama 1000 tahun dikurang 

50 tahun atau 950 tahun lamanya. 

Dari kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memberikan 

dorongan untuk mempelajari ilmu perhitungan yaitu matematika. Johnson 

dan Rising mendefinisikan matematika sebagai pola berfikir, pola 

engorganisasikan, pembuktian yang logis, matematika itu adalah bahasa 

yang menggunakan istilah yang di definisikan dengan cermat, jelas dan 
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akurat reprentasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol 

mengenai ide dari pada mengenai bunyi. Matematika adalah pengetahuan 

struktur yang terorganisasi, sifat-sifat dalam teori-teori dibuat secara 

deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat 

atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya adalah ilmu tentang 

keteraturan pola atau ide, dan matematika itu adalah suatu seni, 

keindahanya terdapat pada keterurutan dan keharmonisan. Sementara itu, 

Kline mengatakan bahwa matematika itu bukan pengetahuan menyendiri 

yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu 

terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai 

permasalahan soaial, ekonomi, dan alam. 

Berdasarkan pengertian matematika tersebut, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa matematika adalah dasar dari ilmu pengetahuan 

yang membentuk logika, konsep-konsep, pola, memiliki simbol yang 

terdefinisi maupun yang tidak terdefinisi dan berhubungan erat dengan 

proses berpikir dan bernalar. Dan yang lebih utama adalah matematika 

membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, 

ekonomi, dan alam. 

 

 

 

 

 



2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Woolfolk dalam Krisna Adhi Admaja mengemukakan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah adalah suatu kemampuan seorang siswa 

dalam menggunakan proses berfikirnya untuk memecahkan masalah.
32

 

Menurut Tim Depdiknas pemecahan maslah merupakan kompetensi 

strategi yang ditunjukkan siswa dalam memahami, memilih model dan 

strategi pemecahan masalah, dan menyelesaikan model untuk 

menyelesaikan masalah. Menurut Polya kemampuan pemecahan sebagai 

satu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu 

tujuan yang tidak mudah segera untuk dicapai.
33

 

Dalam islam dijelaskan setiap masalah pasti ada jalan keluar atau 

penyelesaiannya, hal ini senada dengan Firman Allah SWT dalam QS. At-

Thalaq ayat 2 yang berbunyi: 

                      

                     

                          

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka  

dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah  

dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu  
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tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran  

dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.  

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan  

baginya jalan keluar. 

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5-8 yang berbunyi 

 

                              

           

 

Artinya: “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  

    Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila  

    engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja  

   keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya pada Tuhanmulah  

   engkau berharap”.
34

 

Kaitan kedua ayat tersebut dengan pembelajaran matematika 

adalah jika kita menginginkan suatu hasil atau tujuan pembelajaran yang 

diinginkan, peserta didik harus diberikan suatu masalah untuk 

diselesaikan. Masalah disini bukan untuk menyusahkan peserta didik 

melainkan untuk melatih peserta didik agar berhasil dalam belajar. 

Amir mengungkapkan Pembelajaran Berbasis Masalah akan 

meningkat manfaatnya bila pendidik dan peserta didik dapat mengelola 
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bagaimana antar-anggota berinteraksi, menempatkan diri atas masalah 

yang diberikan. Selain itu, masalah-masalah yang dirancang menuntut 

siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir 

dalam menyelesaikan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri serta 

memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Penting kemampuan 

pemecahan masalah dalam matematika sesuai dengan pendapat Lambertus 

bahwa kemampuan pemecahan masalah bagi seseorang akan membantu 

keberhasilan orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu 

sangat penting untuk dikembangkan sejak dini. Selain itu juga 

dikembangkan oleh Branca dalam Krulik dan Rays, yaitu:  

1. Kemampuan pemecahan masalah merupakan tujuan umum 

pembelajaran matematika, bahkan sebagai jantungnya matematika;  

2. Pemecahan masalah dapat meliputi metode, prosedur dan strategis atau 

cara yang digunakan merupakan proses ini dan utama dalam 

kurikulum matematika;  

3. Pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar 

matematika.
35

 

Kemampuan pemecahan masalah menurut Zainal Aqib di kutip 

oleh Dian Handayani merupakan kemampuan yang harus dimiliki 

seseorang untuk melangsungkan kehidupannya karena di kehidupan 

sehari-hari banyak ditemukan situasi yang merupakan contoh situasi 

pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah 
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kemampuan siswa dalam memahami masalah, merencanakan strategi dan 

melaksanakan rencana pemecahan masalah.
36

 

Pemecahan masalah merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ditentukan. Polya mengatakan 

pemecahan masalah adalah salah satu aspek berfikir tingkat tinggi. 

Sehingga Polya mengemukakan dua macam masalah matematika yaitu 

masalah untuk menemukan (problem to find) dimana kita mencoba untuk 

mengkontruksikan semua jenis objek atau informasi yang dapan 

digunakan untuk menyelesaikan msalah tersebut dan masalah untuk 

membuktikan (problem to prove) dimana kita akan menunjukkan salah 

satu kebenaran pernyataan, yakni pernyataan itu benar atau salah. Masalah 

jenis ini mengutamakan hipotesis ataupun konklusi dari suatu teorema 

yang kebenarannya harus dibuktikan.
37

 

Dalam pembelajaran matematika, kemampuan pemecahan masalah 

merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran 

khususnya matematika. Peserta didik harus dapat memahami dan 

menerapkan konsep-konsep serta menggunakan keterampilan komputasi 

dalam berbagai situasi dan kondisi baru yang sehingga pemecahan 

masalah memiliki langkah-langkah. Kemampuan pemecahan masalah 

seharusnya dutanamkan dari sekolah dasar sehingga kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik akan terasah dan dapat digunakan 
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sebagai dasar memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Akan 

tetapi, tidak semua peserta didik memiliki kemampuan pemecahan 

masalah yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, Tombokan Runtukahu  

dan Selpius Kandou dikutip oleh Dian Handayani membagi karakteristik 

kemampuan pemecahan masalah yaitu: 

a. Keterampilan menerjemahkan soal 

b. Keterampilan memilih strategi 

c. Keterampilan mengadakan operasi bilangan.
38

 

Keterampilan menerjemahkan soal meliputi kegiatan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal yaitu menyajikan kembali soal. 

Siswa harus mampu menerjemahkan setiap kalimat dalam soal. Dalam 

menyajikan soal kembali, ada beberapa hal yang dibutuhkan siswa yakni 

pengetahuan verbal, keterampilan matematika, kemampuan imajinasi dan 

mengingat pengajaran atau pengalaman belajar lalu (misalnya mengingat 

atau menghubungkan yang sekarang dengan apa yang dipelajari 

sebelumnya). Setelah menyajikan soal atau representasi soal, maka siswa 

menentuka strategi apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan 

pemecahan soal. Untuk menentukan strategi pemecahan yang tepat, 

tentunya ketemapilan memilih soal tentunya keterampilan memilih soal 

menjadi keterampilan yang harus dimiliki siswa. Strategi yang dapat 

digunakan siswa dalam pemecahan masalah yaitu: membuat diagram, uji 

coba pada soal yang lebih sederhana, membuat tabel, menentukan pola, 
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memecah tujuan, memperhitungkan setiap kemungkinan, berpikir logis, 

bekerja dari belakang (analisis cara mendapatkan tujuan yang hendak 

dicapai), mengabaikan hal-hal yang tidak mungkin dan mengadakan coba-

coba dari soal yang diketahui.
39

 Kemampuan pemecahan masalah dalam 

matematika adalah proses menentukan jawaban dari suatu pertanyaan yang 

terdapat dalam suatu cerita, teks, tugas-tugas dan situasi-situasi dalam 

kehidupan sehari-hari.
40

 

Indikator kemampuan pemecahan masalah menurut Masdukiadalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifkasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan dan 

kecukupan unsur yang diperlukan. 

2. Kemampuan siswa merumuskan permasalahan matematika yang 

diberikan. 

3. Kemampuan siswa menerapkan strategiuntuk menyelesaikan 

permasalahan matematika yang diberikan. 

4. Kemampuan siswa memeriksa ulang dan menjelaskan hasil dari 

permasalahan matematika yang diberikan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa 

Pemecahan masalah merupakan suatu keterampilan yang meliputi 

kemampuan untuk mencari informasi, menganalisis situasi dan 

mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif 
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sehingga dapat mengambil suatu tindakan keputusan untuk mencapai 

sasaran. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah 

rencana dalam proses memecahkan masalah menurut Polya, yaitu: 

a. Memahami Masalah 

Siswa harus memahami masalah beserta cara menyelesaikannya. 

pemecah masalah harus dapat menentukan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. Dengan mengetahui apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan maka proses pemecahan masalah akan mempunyai 

arah yang jelas. 

b. Menyususun Rencana 

Menemukan hubungan antara masalah yang ada dengan yang 

ditanyakan. Ketika menyususn rencana perlu adanya pemilihan 

teorema-teorema atau konsep-konsep yang telah dipelajari yang 

dikombinasikan sehingga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. 

c. Melaksanakan Rencana 

Menjalankan rencana yang telah disusun untuk menentukan solusi 

kemudian memeriksa setiap langkah dengan seksama untuk 

membuktikan bahwa cara yang dipakai itu benar. 

d. Memeriksa Kembali 

Melakukan penilaian terhadap solusi yang didapat dengan 

mempertimbangkan dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh 



dengan menggabungkan pengetahuan dan mengembangkan 

kemampuannya untuk memecahkan masalah.
41

 

 

3. Materi Volume Kubus dan Balok 

A. Volume kubus 

Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang 

rusuknya sama panjang. Jumlah rusuk kubus adalah 12 buah. 

perhatikan gambar berikut: 

 

 

Gambar di atas adalah gambar kubus ABCD.EFGH. 

Kubus di atas memiliki 12 rusuk, yaitu AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, 

DH. EF, FG, GH, dan EH. Memiliki 6 buah sisi yang berbentuk 

persegi, yaitu ABCD, EFGH, ABFE, DCGH, ADHE, dan BCGF. Dan 

memiliki 6 buah titik sudut yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. 

1. Menghitung Volume Kubus 
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Tumpukan dari kubus-kubus di atas membentuk suatu kubus baru. 

alas kubus diatas terdiri atas 5 x 5 = 25 kubus satuan. Sedangkan 

tinggi kubus pada gambar adalah 5 kubus satuan. Sehingga kubus 

di atas terdiri dari 5 x 25 = 125 kubus satuan. Jadi volume kubus 

tersebut adalah 125 kubus satuan. 

Volume kubus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 5 x 5 x 5 = 

125 kubus satuan. Jadi Volume kubus dapat dicari dengan cara 

menghitung  volume kubus = rusuk x rusuk x rusuk. Apabila 

panjang rusuk-rusuk kubus dinyatakan dengan s maka volumenya: 

V = s x s x s 

Contoh: 

Sebuah kubus memiliki panjang sisi 4 cm. Berapkah volume kubus 

tersebut? 

Jawab:  

Dikethui: panjang sisi kubus 4 cm 

Ditanya: v = ? 

Penyelesaian: 

v = s x s x s 

v = 4 cm x 4 cm x 4 cm 

v = 64 cm
3 



Jadi volume kubus tersebut adalah 64 cm
3
 

 

B. Volume Balok 

Balok merupakan bangun ruang yang mempunyai 12 rusuk dan 6 buah 

sisi yang berbentuk persegi panjang. Perhatikan gambar balok berikut 

ini: 

 

Gambar di atas adalah gambar balok ABCD. EFGH. Balok tersebut 

memiliki 12 rusuk yaitu: AD, DC, CB, BA, EF, FG, GH, HE, AE, DH, 

BF, CG. Balok tersebut memiliki 12 sisi yaitu ABFE, DCGH, ADHE, 

BFGC. dan memiliki 8 buah titik sudut yaitu: A, B, C, D, E, F, G, H. 

1. Menghitung Volume Balok 

 

Tumpukan kubus-kubus satuan  di atas  membentuk suatu balok. 

Alas balok tersebut adalah 6 x 4 = 24 kubus satuan. Sedangkan 

tinggi balok disamping adalah 4 kubus satuan. Jadi volume balok 

tersebut adalah 6 x 4 x 4 = 96 kubus satuan. 



Volume balok di atas dapat dituliskan sebagai berikut: 

volume balok = 6 x 4 x 4 = 96 kubus satuan. 

Jadi, volume balok dapat dicari dengan cara menghitung: 

volume kubus = panjang x lebar x tinggi 

Apabila panjang, lebar, dan tinggi dinyatakan dengan p, l, t, maka 

volumenya: 

v = p x l x t 

Contoh: 

Sebuah balok memiliki ukuran panjang 12 cm, lebar 13 cm, dan 

tinggi 14 cm. Berapakah volume balok tersebut? 

jawab: 

diketahui: panjang balok 12 cm, lebar 13 cm, tinggi 14 cm. 

ditanya: v = ? 

penyelesaian : 

v = p x l x t 

v = 12 cm x 13 cm x 14 cm 

v = 2.184 cm
3 

Jadi volume balok tersebut adalah 2.184 cm
3 

C. Satuan Volume 

Untuk memudahkan kamu memahami dan menentukan volume, 

pelajari hubungan antarsatuan volume di bawah ini. 



 

Perhatikan  panah  penunjuk! 

Setiap turun satu tingkat dikali 1000. Dan setiap naik satu tingkat 

dibagi 1000. 

Harus Kamu Ingat 

1 km
3
 = 1 km x 1 km x 1 km 

                              = 10 hm x 10 hm x 10 hm 

                              = 1000 hm
3
 

1 hm
3
 = 1 hm x 1 hm x 1 hm 

                               = 10 dam x 10 dam x 10 dam 

       = 1000 dam
3
 

1 dam
3
 = 1 dam x 1 dam x 1 dam 

        = 10 m x 10 m x 10 m 

             = 1000 m
3
 

1 m
3
 = 1 m x 1 m x 1m 

                 = 10 dm x 10 dm x10 dm 

     = 1000 dm
3
 

1 dm
3 
= 1 dm x1 dm x 1 dm 

                   = 10 cm x 10 cm x 10 cm 



       = 1000 cm
3
 

       1 cm
3
 = 1 cm x 1 cm x 1cm 

                 = 10 mm x 10 mm x 10 mm 

     = 1000 mm
3
 

Satuan volume lainnya: 

1 l = 10 dl 

1 kl = 1.000 l 

4 l = 400 cl 

12 hl = 1.200 l 

 

3. Penelitian Relevan 

Untuk mendukung penelitian ini, berikut ini disajikan beberapa 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu: 

1. Jurnal “Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika SMA ditinjau dari belief in 

matematika”. Berdasarkan hasil penelitian, disumpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara model pembelajan berbasis masalah dengan 

model pembelajaran konvensioal terhadap kemampuan pemecahan masalah. 

Rataan posttest kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran berbasis masalah adalah sebesar 66 dengan 

standar deviasi 11. Rataan posttest kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional adalah 

sebesar 45 dan standar deviasi 15. Ada pengaruh model pembelajaran 

berbasis masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah ditinjau dari 



belief in matematika sedang. Tidak ada pengaruh model pembelajaran 

berbasis masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah ditinjau dari 

belief in matematika tinggi dan rendah.42 

Keterkaitan atau relevansi penelitian ini dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah, variabel yang dipengaruhi yaitu 

kemampuan pemecahan masalah matematika. Perbedaan penelitian ini 

pembelajaran dilakukan pada peserta didik sekolah menengah atas, sedang 

penelitian yang akan peneliti lakukan pembelajaran dilakukan pada peserta 

didik sekolah sadar. Selain itu, penelitian ini juga meneliti tentang belief in 

matematika sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan hanya 

fokus pada kemampuan pemecahan masalah matematika. 

2. Jurnal “Pengaruh pemebelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika dan motivasi belajar siswa SMP negeri 1 

wonogiri tahun ajaran 2014/2015”. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran berbasis masalah 

teerhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII 

SMP Wonogiri. Hal ini berarti kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa yang diajarkan menggunakan pembelajaran berbasis 

masalah lebih baik dari pada siswa yang diajarkan dengan menggunkan 

metode konvensional. Namun, tidak terdapat pengaruh model 

pembelajaran berbasis masalah terhadap motivasi belajar siswa, artinya 

                                                             
42 Isfan Fajar Odjo, Jafar, Asrul Sani, Op.Cit, h.15. 



motivasi belajar siswa antara siswa yang diajar menggunakan 

pembelajaran berbasis masalah dan model konvensional sama.
43

 

Keterkaitan atau relevansi penelitian ini dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah, variabel yang dipengaruhi yaitu 

kemampuan pemecahan masalah matematika. Perbedaan penelitian ini 

pembelajaran dilakukan pada peserta didik sekolah menengah pertama, 

sedang penelitian yang akan peneliti lakukan pembelajaran dilakukan pada 

peserta didik sekolah sadar. Selain itu, penelitian ini juga meneliti tentang 

motivasi belajar sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan 

hanya fokus pada kemampuan pemecahan masalah matematika. 

 

4. Kerangka Pikir 

Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan salah satu 

kemampuan yang perlu dikembangkan dan dilatihkan kepada peserta didik. 

Dengan pemecahan masalah, peserta didik dapat meningkatkan daya analitis 

mereka dan dapat menolong mereka dalam menerapkan daya tersebut pada 

berbagai situasi. Salah satu hal yang dipandang tepat untuk mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik adalah dengan 

menerapakan model pembelajaran berbasis masalah dalam proses 

pembelajaran. Secara singkat, kerangka pikir yang dibangun dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 
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Gambar 1. Diagram Kerangka Berpikir 

5. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
44

 

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka hipotesis 

penelitian ini adalah: 

H0: Tidak terdapat pengaruh model Pembelajaran Berbasis Masalah 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. 

Ha: Terdapat pengaruh model Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung:Alfabeta, 2015), h. 96 

Peserta 

didik 

Kelas eksperimen: 
Model pembelajaran 
berbasis masalah 

Kelas kontrol: 

Model pembelajaran 

talking stik 

Kemampuan 

pemecahan 

masalah 
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