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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Pengaruh 

Menurut Utomo (2015) mengemukakan pengaruh merupakan daya, 

paribawa, dan pangaribawa. Menurut Yuniar dalam Kamus Lengkap 

Bahasa Indonesia, pengaruh termasuk dalam kata benda yang artinya 

daya yang ada dari sesuatu (orang, benda, dsb.) yang ikut membentuk 

kepercayaan, watak atau perbuatan seseorang. Sementara itu, Arikunto 

(2010) mendefinisikan pengaruh sebagai suatu hubungan antara keadaan 

pertama dengan keadaan yang kedua dan hubungan tersebut merupakan 

hubungan sebab akibat.  

Pada penelitian ini, model pembelajaran PBI dengan strategi SE 

dikatakan berpengaruh jika rata-rata skor kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa yang diajar menggunakan model PBI dengan 

strategi SE lebih baik dibandingkan dengan siswa yang menggunakan 

pembelajaran langsung. 

 

2. PembelajaranProblem Based Instruction (PBI) 

Model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) atau dikenal 

juga dengan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam 

istilah Bahasa Indonesia sering diartikan dengan Pembelajaran Berbasis 
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Masalah. Pembelajaran ini merupakan salah satu dari banyak model 

pembelajaran inovatif. PBI pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 

1970-an di Universitas Mc Master Fakultas Kedokteran Kanada, sebagai 

satu upaya menemukan solusi dalam diagnosis dengan membuat 

pertanyaan-pertanyaan sesuai situasi yang ada (Rusman, 2014). 

Model ini menyajikan suatu kondisi belajar siswa aktif serta 

melibatkan siswa dalam suatu pemecahan masalah melalui tahap-tahap 

metode ilmiah. Pembelajaran berdasarkan masalah ini, membantu siswa 

untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan 

menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan 

sekitarnya (Trianto, 2012). Selain itu, pembelajaran ini juga membantu 

siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan pemecahan masalah, 

belajar berbagai peran orang dewasa melaui pelibatan mereka dalam 

pengalaman nyata atau simulasi, dan menjadi pembelajaran yang mandiri 

(Arends, 2007). 

Beberapa ahli telah mengungkapkan definisi PBI secara lebih 

terperinci. Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai PBI: 

a. Arends (2007) 

PBI is presenting student with authentic and meaningful 

problem situations that can serve as springboards for investigations 

and inquiry. Its use promoting higher order thinking in problem 

oriented situations, including learning how to learn. Artinya, PBI 

adalah pembelajaran yang menyajikan siswa dengan situasi masalah 
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yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan 

kepada siswa untuk melakukan penyelidikan dan menyusun sebuah 

penemuan (inkuiri). Pembelajaran ini dapat digunakan untuk 

mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam situasi 

berorientasi masalah, termasuk belajar cara belajar. 

b. Dewey (Trianto, 2012) 

PBI adalah interaksi antara stimulus dengan respon, 

merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. 

Lingkungan memberi siswa bantuan dan masalah, sedangkan sistem 

saraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga 

masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis serta dicari 

pemecahannya dengan baik. 

c. Rahyubi (2014) 

PBI adalah model pembelajaran yang mengakomodasi 

keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah autentik, 

siswa belajar bagaimana mengkonstruksi kerangka masalah, 

mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan 

dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi 

mengenai pemecahan masalah, bekerja secara individual atau 

berkolaborasi dalam pemecahan masalah. 

d. Ibrahim dan Nur (Rusman, 2014) 

PBI merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang 

digunakan untuk merangsang kemampuan berfikir tingkat tinggi 
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dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia nyata.  

e. Moffit (Rusman, 2014) 

PBI merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa 

untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan 

masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang 

esensi dari materi pelajaran. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa PBI adalah suatu pembelajaran yang menggunakan segala 

permasalahan di lingkungan sekitar siswa sebagai sumber belajar, 

mempertajam cara berfikir kritis, sekaligus sebagai sarana siswa untuk 

memecahkan masalah melalui penyelidikan sehingga siswa memperoleh 

pengetahuan berdasarkan pengalaman yang telah dilalui. 

Terdapat beberapa ciri PBI menurut Suprijono (2015), yaitu: 

a. Permasalahan autentik 

Mengorganisasikan masalah nyata yang penting secara sosial 

dan bermakna bagi peserta didik. Peserta didik menghadapi berbagai 

situasi kehidupan nyata yang tidak dapat diberi jawaban-jawaban 

sederhana. 

b. Fokus interdisipliner 

Pemecahan masalah menggunakan pendekatan interdisipliner, 

hal ini dimaksudkan agar peserta didik belajar berpikir struktural dan 

belajar menggunakan berbagai perspektif keilmuan. 
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c. Investigasi autentik 

Peserta didik diharuskan melakukan investigasi autentik untuk 

menemukan solusi riil. Peserta didik diharuskan menganalisis dan 

menetapkan masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat 

prediksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan 

eksperimen, membuat inferensi, dan menarik kesimpulan. 

d. Produk 

Peserta didik dituntut mengonstruksikan produk sebagai hasil 

investigasi. Produk bisa berupa paper yang dideskripsikan dan 

didemonstrasikan kepada orang lain. 

e. Kolaborasi 

Kolaborasi peserta didik dalam pembelajaran berbasis masalah 

mendorong penyelidikan dan dialog bersama untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir dan keterampilan sosial. 

Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran PBI menurut Trianto 

(2012) : 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Model PBI 

Fase Indikator Tingkah Laku Guru 

1 Orientasi siswa pada 

masalah 

 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan, mengajukan fenomena 

atau demonstrasi atau cerita untuk 

memunculkan masalah, memotivasi 

siswa untuk terlibat dalam pemecahan 

masalah yang dipilihnya 

2 Mengorganisir siswa 

untuk belajar 

 

Guru membantu siswa mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah 

tersebut. 
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3 Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

karya 

 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya 

yang sesuai seperti laporan, video, dan 

model dan membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya. 

5 Menganalisa dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

 

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses 

yang mereka gunakan. 

 

Dalam penerapannya model PBI memiliki beberapa kelebihan dan 

kelemahan dibanding dengan model pembelajaran lain. 

Kelebihan model PBI menurut Trianto (2012) yaitu : 

a. Realistik dengan kehidupan siswa. 

b. Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa. 

c. Memupuk sifat inkuiri siswa. 

d. Penyimpanankonsep jadi kuat. 

e. Memupuk kemampuan prooblem solving. 

Kelemahan model PBI menurut Trianto (2012), yaitu : 

a. Persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang kompleks. 

b. Sulitnya mencari masalah yang relevan. 

c. Sering terjadi miss-konsepsi. 

d. Memerlukan waktu yang cukup dalam proses penyelidikan. 
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3. Strategi Self-Explanation (SE) 

Menurut Hamruni (2012) memaparkan dalam dunia pendidikan, 

strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed 

to achieves a particular education goal. Jadi, strategi pembelajaran 

dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian 

kegiatan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar, yang didesain 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Menurut Tekeng (2015), strategi SE adalah salah satu strategi yang 

efektif yang dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi 

yang dipelajari, strategi ini mendukung pembelajaran yang sedang 

berlangsung, dan merupakan kegiatan konstruktif yang mendukung 

terintegrasinya pengetahuan baru dengan pengetahuan awal siswa dengan 

baik. 

Sementara itu, Roy and Chi (2005) mengatakan bahwa SE adalah 

bagian dari kegiatan konstruktif yang melibatkan para siswa dalam 

pembelajaran aktif dan menjamin bahwa siswa mengikuti pembelajaran 

secara mendalam, saat itu pemahaman siswa berkembang. Beberapa 

kunci pembelajaran yang terlibat dalam proses ini termasuk, 

menghasilkan kesimpulan untuk mengisi informasi yang hilang, 

mengintegrasikan informasi dalam materi pembelajaran, 

mengintegrasikan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya, dan 

pemantauan dan memperbaiki pengetahuan yang salah. Jadi, SE 
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merupakan kegiatan yang menuntut pengetahuan siswa tetapi merupakan 

kegiatan konstruktif yang mendalam. 

 Menurut Chi dkk. ada tiga karakteristik strategi SE (Tekeng, 2015) 

yaitu: 

a. Adanya aktivitas yang konstruktif. 

b. Mendorong terintegrasinya pengetahuan baru dengan pengetahuan 

yang sudah dimiliki. 

c. Dapat menghapus kesalahan pemahaman materi dari penjelasan diri 

yang pernah dipelajari. 

Adapun langkah-langkah mengajar menggunakan strategi SE 

menurut Tekeng (2015) yaitu: 

a. Bertanya pada diri sendiri untuk mengetahui kemampuan awal yang 

dimiliki 

Bertanya kepada diri sendiri mengenai materi yang akan 

dipelajari saya mengerti ... atau saya tidak mengerti ..., 

dimanakegiatan ini dilakukan untuk menyadari kemampuan siswa 

dengan mengetahui kelemahan siswa dalam bidang kognitif. 

b. Menentukan cara yang akan ditempuh untuk mengetahui apa yang 

diperlukan untuk memahami materi 

Siswa harus menentukan cara yang akan ditempuh untuk 

mengetahui apa yang diperlukan untuk memahami materi tersebut. 
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c. Menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang 

sudah dimiliki 

Selama proses berpikir, siswa akan menghubungkan materi 

baru dengan materi yang sudah dimiliki sebelumnya. 

d. Membuat kesimpulan dari hubungan yang dihasilkan selama proses 

berpikir 

Setelah di dapat kesimpulan dari hubungan yang dihasilkan 

dari proses selama berfikir, maka siswa dapat menggunakan 

kesimpulan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Untuk menilai pemahaman siswa mengenai materi yang 

menggunakan strategi SE, guru dapat merancang pertanyaan berdasarkan 

empat kategori (Tekeng, 2015) yaitu: 

a. Verbatim Question 

Pertanyaan verbatim yaitu menanyakan tentang struktur, 

fungsi, atau pengetahuan sederhana tentang proses yang secara 

langsung atau eksplisit disajikan dalam permasalahan yang 

diberikan. Contoh: Apa saja bangun datar yang menyusun bangun 

ruang balok? 

b. Comprehension Inferences 

Kesimpulan pemahaman yaitu pertanyaan yang meminta siswa 

untuk mengintegrasikan informasi yang didapat dengan informasi 

yang telah dimiliki. Contoh: Dengan mengingat rumus luas persegi 
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dan persegi panjang yang sudah kamu ketahui, bagaimana kamu 

menentukan rumus luas permukaan balok? 

c. Knowledge Inferences 

Kesimpulan pengetahuan yaitu pertanyaan meminta siswa 

untuk menghasilkan pengetahuan baru. Dalam hal ini, siswa perlu 

memiliki pemahaman yang baik dan pengetahuan yang relevan dari 

bahan yang akan dipelajari. Contoh: Apakah rumus luas pemukaan 

balok? 

d. Implication Question 

Pertanyaan berkisar dari pertanyaan sederhana dengan jawaban 

sederhana untuk pertanyaan lebih komprehensif dengan jawaban 

yang lebih komprehensif. Contoh: Bagaimana cara kamu 

menerapkan rumus luas permukaan balok untuk menghitung luas 

keramik pada bak mandi tanpa tutup? 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

strategi SEakan membantu siswa mendapatkan pengetahuan lebih 

mendalam, mendapat pengetahuan tambahan melalui perluasan konsep 

atau definisi dari materi, dan membantu siswa mengevaluasi kesalahan 

pemahaman materi yang pernah dipelajari, yang nantinya akan membuat 

pemahaman siswa meningkat. Jadi, dapat dikatakan bahwa komponen 

berfikir tingkat tinggi telah dilakukan selama proses itu, karena 

menggunakan pengelolaan informasi tersebut dilakukan secara beralasan 

sebelum informasi tersebut diterima atau ditolak oleh siswa itu sendiri. 
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Sehingga dengan menerapkan strategi ini, diharapkan siswa akan 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

 

4. Model PBI dengan strategi SE 

Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran PBI dengan 

strategi SE sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Langkah-langkah Model PBI dengan Strategi SE 

Tahapan Perilaku Guru 

1. Orientasi siswa 

pada masalah 

a. Siswa mendengarkan guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran 

b. Siswa memperhatikan guru yang sedang 

berdemonstrasi atau bercerita untuk 

memunculkan masalah 

c. Siswa mendengarkan dengan seksama 

motivasi yang diberikan guru untuk 

membuat siswa terlibat aktif dalam 

pemecahan masalah 

2. Mengorganisir 

siswa untuk belajar 

Penggunaan strategi SEuntuk membantu 

siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah yang disajikan 

a. Siswa bertanya pada diri sendiri untuk 

mengetahui kemampuan awal yang 

dimiliki 

b. Siswa menentukan cara yang akan 

ditempuh untuk mengetahui apa yang 

diperlukan untuk memahami materi 

c. Siswa menghubungkan materi yang akan 

dipelajari dengan materi yang sudah 

dimiliki 

d. Siswa membuat kesimpulan dari 

hubungan yang dihasilkan selama proses 

berpikir 

3. Membimbing 

penyelidikan 

individual maupun 

kelompok 

a. Siswa dibimbing oleh guru untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai 

dengan masalah yang disajikan 

b. Siswa melakukan eksperimen 
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untukmendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah 

4. Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

a. Siswa dibantu guru merencanakan dan 

menyiapkan hasil karya yang akan 

disajikan 

b. Setiap kelompok berbagi tugas dengan 

setiap anggota kelompok  

5. Menganalisa dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

Dengan bantuan guru, siswa melakukan 

evaluasi terhadap penyelidikan dan 

proses-proses yang digunakan dalam 

memecahkan masalah 

 

Adapun perbedaan antara model PBI dengan model PBI yang 

dipadukan dengan strategi SE yaitu: 

Tabel 2.3 Perbedaan antara Model PBI dengan Model PBI yang 

dipadukan dengan Strategi SE 

Model PBI Model PBI dengan Strategi SE 

Mengorganisir siswa untuk belajar 

Guru membantu siswa 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar 

yang berhubungan dengan masalah 

tersebut. 

Guru meminta siswa untuk 

mengetahui kemampuan awal 

diri, menentukan cara untuk 

mengetahui apa yang perlu 

dilakukan untuk memahami 

materi, lalu menghubungkan 

materi yang akan dipelajari 

dengan materi yang sudah 

dimiliki, dan yang terakhir 

adalah membuat kesimpulan 

hubungan dari proses berpikir 

 

Berdasarkan uraian di atas, penerapan strategi SE dalam model 

pembelajaran PBI terletak pada fase kedua yaitu mengorganisir siswa 

untuk belajar. Langkah awal PBI dengan SE pada materi bangun ruang 

sisi datar kubus, balok, prisma, dan limas terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa SMP Negeri 3 Purwokerto yaitu 

fase mengorganisir siswa untuk belajar, pada fase ini diawali dengan 
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siswa diminta menyuarakan pikirannya tentang pemahaman terhadap apa 

yang dipelajari dari LKS yang telah dibagikan, kemudian siswa 

menyajikan masalah tersebut dalam bahasanya sendiri untuk 

mengidentifikasi poin-poin informasi yang dapat diambil dari masalah 

yang diberikan, lalu dengan mengandalkan pengetahuan awal mengenai 

bangun datar dan pitagoras, siswa mengaitkan dengan masalah yang di 

temui untuk menyelesaikan unsur-unsur, luas permukaan, dan volume 

bangun ruang sisi datar, dan yang terakhir siswa mengambil tindakan 

untuk menyelesaikan masalah yang disajikan. 

Jadi, dengan strategi SEpada fase PBI, siswa mengingat kembali 

materi sebelumnya ketika kelas VII mengenai: (a) sisi, sudut, rusuk untuk 

menentukan unsur-unsur bangun ruang sisi datar; (b) dalil phytagoras 

untuk menemukan panjang diagonal sisi dan diagonal bidang; (c) rumus 

bangun datar untuk menentukan luas permukaan. Selain itu juga 

mengingat materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu: (a) volume umum 

balok yaitu luas alas × tinggi, untuk mencari volume kubus luas alas 

diubah dengan rumus luas persegi; (b) volume umum balok untuk 

mencari volume prisma, karena ketika balok dipotong salah satu diagonal 

bidangnya, kemudian disatukan kembali dengan membentuk prisma 

segitiga, maka secara umum rumus volume prisma sama dengan volume 

umum balok yaitu luas alas × tinggi, bergantung bentuk alasnya; (c) 

volume kubus untuk mencari volume limas, karena volume volume limas 

merupakan seperempat dari volume kubus. 

Pengaruh Pembelajaran Problem…, Annisa Nur Laely, FKIP, UMP, 2017



21 
 

 

 

5. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Adjie dan Maulana (2006) mengatakan, masalah muncul pada 

suatu situasi yang tidak kita diharapkan, munculnya masalah tersebut 

dapat dikatakan sebagai masalah jika kita mau menerimanya sebagai 

tantangan untuk diselesaikan, tetapi jika kita tidak mau menerima sebagai 

tantangan berarti masalah tersebut menjadi bukan masalah yang 

terselesaikan. Adjie dan Maulana (2006) juga mengatakan, suatu masalah 

tidak bisa dijawab secara langsung, karena jawaban yang diperoleh 

bukanlah kategori masalah yang rutin, tidak sekedar memindahkan atau 

mentransformasi dari bentuk kalimat biasa kepada kalimat matematika, 

jadi membutuhkan usaha untuk menyelesaikannya. 

Menurut Hasim (2015), pemecahan masalah merupakan suatu 

strategi kognitif yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, masalah 

akan timbul apabila kita dihadapkan pada suatu situasi adanya 

kesenjangan antara situasi nyata dengan situasi ideal atau situasi yang 

diinginkan. Menurut Solso (2007), pemecahan masalah adalah suatu 

pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan suatu solusi 

atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik, pemikiran tersebut 

akan membantu kita membuat suatu cara untuk menanggapi, memilih, 

menguji respons yang kita dapat untuk memecahkan suatu masalah. 

Sementara itu, Gesalt (Hasim, 2015) menyatakan pemecahan masalah 

merupakan proses yang melibatkan keterkaitan berbagai unsur dalam 

satu keseluruhan, pemecahan masalah yang efektif dapat ditingkatkan 
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dengan pemahaman hubungan antara unsur-unsur terkait. Selaras dengan 

pendapat di atas, Turmudi (2008) memaparkan pemecahan masalah 

adalah proses melibatkan suatu tugas yang metode pemecahannya belum 

diketahui lebih dahulu, untuk mengetahui penyelesaiannya siswa 

hendaknya memetakan pengetahuan mereka, dan melalui proses ini 

mereka sering mengembangkan pengetahuan baru tentang matematika. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pemecahan masalah matematis merupakan suatu pemikiran untuk 

menemukan jalan keluar untuk suatu masalah yang dihadapi, yang 

bersangkutan dengan matematika, yang belum diketahui metode 

penyelesaiannya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita perlu 

memetakan pengetahuan dan mengaitkan unsur-unsur yang ada. 

Polya (1973) mengemukakan empat langkah utama dalam 

pemecahan masalah yaitu: 

a. Understanding the problem (memahami masalah) 

Memahami masalah dilakukan dengan menuliskan apa yang 

tidak diketahui dan data apa yang diberikan, apakah semua data 

tersebut sudah cukup untuk menentukan hal-hal yang belum 

diketahui? Selanjutnya masalah digambarkan dengan notasi yang 

tepat. 

b. Devising a plan (menyusun rencana pemecahan masalah) 

Merencanakan pemecahan masalah dengan menemukan 

hubungan antara data yang ada dengan apa yang tidak diketahui, 
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kemudian merencanakan penyelesaiannya. Selain itu coba untuk 

memikirkan dengan permasalahan serupa yang pernah diselesaikan 

sebelumnya, apakah hasil atau metode masalah tersebut bisa atau 

tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

sekarang. 

c. Carrying out the plan (melaksanakan rencana penyelesaian masalah) 

Melaksanakan rencana yang sesuai dengan langkah-langkah 

yang telah disusun sebagai solusi dan memeriksa setiap langkah 

untuk memastikan kebenarannya.  

d. Looking back  (melakukan pengecekan kembali) 

Memeriksa hasil yang diperoleh. Memikirkan apakah hasil 

atau cara tersebut dapat digunakan untuk beberapa masalah lain. 

Selain itu, Bransford dan Stein (Santrock, 2014) mengemukakan 

langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut: 

a. Mencari dan membingkai masalah 

Sebelum memecahkan masalah, siswa harus menyadari bahwa 

masalah tersebut ada, lalu membingkai berbagai masalah tersebut ke 

dalam masalah utama. 

b. Mengembangkan strategi pemecahan masalah yang baik 

Setelah menemukan masalah dan mendefinisikannya secara 

jelas, siswa perlu mengembangkan strategi untuk menyelesaikannya. 

c. Mengevaluasi solusi 

Setelah berpikir bahwa siswa telah memecahkan masalah, 
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siswa harus mengevaluasi solusi tersebut untuk mengetahui 

keefektifannya. 

d. Memikirkan kembali dan mendefinisikan masalah dan solusi dari 

waktu ke waktu 

Dengan terus memikirkan kembali dan mendefinisikan 

masalah dan solusi dari waktu ke waktu, siswa akan termotivasi 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dalam 

memecahkan masalah, yang nantinya dapat digunakan untuk 

menyempurnakan di beberapa soal lain yang serupa. 

Sementara itu, langkah-langkah pemecahan masalah menurut Adjie 

dan Maulana (2006) yaitu: 

a. Memahami masalah 

Dalam langkah ini siswa dilatih  membaca dan memahami 

kalimat pendek dan sederhana ke kalimat panjang dan kompleks, 

siswa harus tahu isi kalimat tersebut, tentang apa yang diketahui, 

ditanyakan, dan dicari. 

b. Memilih pendekatan atau strategi pemecahan 

Dalam menyelesaikan suatu masalah, ada beberapa strategi 

yang dapat digunakan. Strategi tersebut antara lain: membuat tabel, 

gambar, mencari pola, menggunakan variabel, membuat persamaan, 

menggunakan rumus, dan lain-lain. Bagi siswa yang belum dapat 

berpikir abstrak pendekatan dengan membuat gambar terlebih dahulu 

akan sangat membantu. 
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c. Menyelesaikan model 

Dalam menyelesaikan model matematika siswa dituntut untuk 

terampil menggunakan pengetahuannya tentang konsep-konsep dasar 

matematika beserta aturan-aturan yang diketahui sewaktu 

mengerjakan latihan-latihan soal sebelumnya. 

d. Menafsirkan solusi 

Menafsirkan solusi merupakan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi, karena hal tersebut merupakan penarikan kesimpulan dari hal-

hal yang telah dianalisis dengan menggunakan berbagai strategi dan 

menggunakan berbagai operasi hitung. Sebelum menafsirkan ke 

dalam bentuk kesimpulan, sebaiknya siswa dibiasakan untuk 

memeriksa hasil perhitungannya apakah itu benar atau masih 

terdapat kekeliruan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematis dapat diukur melalui 

langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut: 

a. Memahami masalah 

Siswa harus menyadari bahwa masalah tersebut ada. Siswa 

tahu isi kalimat dari masalah yang disajikan, tentang apa yang 

diketahui, ditanyakan, dan dicari. 

b. Menyusun strategi pemecahan masalah yang sesuai 

Menyusun strategi pemecahan masalah dengan menemukan 

hubungan antara data yang ada dengan apa yang tidak diketahui, 
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kemudian merencanakan penyelesaiannya. Ada beberapa strategi 

yang dapat digunakan, antara lain: membuat tabel, gambar, mencari 

pola, menggunakan variabel, membuat persamaan, menggunakan 

rumus, dan lain-lain. Bagi siswa yang belum dapat berpikir abstrak 

pendekatan dengan membuat gambar terlebih dahulu akan sangat 

membantu. 

c. Melaksanakan strategi pemecahan masalah 

Dalam melaksanakan strategi pemecahan masalah, siswa 

dituntut untuk terampil menggunakan pengetahuannya tentang 

konsep-konsep dasar matematika beserta aturan-aturan yang 

diketahui, lalu siswa memeriksa setiap langkah dalam strategi 

dengan jelas dan benar. 

d. Menafsirkan solusi permasalahan 

Dalam menafsirkan solusi permasalahan, siswa harus mampu 

menarik kesimpulan dari semua langkah-langkah penyelesaian yang 

telah dilakukan. Sebelum menafsirkan ke dalam bentuk kesimpulan, 

terlebih dahulu siswa memeriksa kembali hasil perhitungannya.  

 

6. Materi Pembelajaran Matematika 

Materi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bangun ruang sisi datar berikut ini adalah uraian standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan indikator yang digunakan: 
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Standar Kompetensi: 

5. Memahami sifat-sifat kubus , balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar: 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan 

limas. 

Indikator Pencapaian Kompetensi:  

a. Pertemuan 1: 

5.3.1 Menemukan rumus luas permukaan kubus. 

5.3.2 Menerapkan rumus luas permukaan kubus pada 

permasalahan yang disajikan. 

5.3.3 Menemukan rumus luas permukaan balok. 

5.3.4 Menerapkan rumus luas permukaan balok pada permasalahan 

yang disajikan. 

b. Pertemuan 2: 

5.3.5 Menemukan rumus luas permukaan prisma. 

5.3.6 Menerapkan rumus luas permukaan prisma pada 

permasalahan yang disajikan. 

c. Pertemuan 3: 

5.3.7 Menemukan rumus luas permukaan limas. 

5.3.8 Menerapkan rumus luas permukaan limas pada permasalahan 

yang disajikan. 
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d. Pertemuan 4: 

5.3.9 Menemukan rumus volume kubus. 

5.3.10 Menerapkan rumus volume kubus pada permasalahan yang 

disajikan. 

5.3.11 Menemukan rumus volume balok. 

5.3.12 Menerapkan rumus volume balok pada permasalahan yang 

disajikan. 

e. Pertemuan 5: 

5.3.13 Menemukan  rumus volume prisma. 

5.3.14 Menerapkan rumus volume prisma pada permasalahan yang 

disajikan. 

f. Pertemuan 6: 

5.3.15 Menemukan  rumus volume limas. 

5.3.16 Menerapkan rumus volume limas pada permasalahan yang 

disajikan. 

 

B. Penelitian Relevan 

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan terkait dengan 

model pembelajaran PBI. Pada penelitian mengenai penerapan model 

pembelajaran PBI untuk meningkatkan keaktifan dan kemampuan 

berpikir kritis siswa yang diteliti oleh Purwaningsih, I. dkk. (2012), 

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran PBI dapat 

meningkatkan keaktifan dan kemampuan berpikir kritis. Keaktifan 
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belajar siswa pra tindakan (14,28%), siklus I (35,71%), dan siklus II 

(74,99%). Sedangkan kemampuan berpikir kritis siklus I siswa yang 

mendapatkan klasifikasi kemampuan berpikir kritis baik hanya ada 1 

orang atau hanya 3,57% sedangkan pada siklus II mencapai 16 siswa atau 

57,14%. 

Berbeda dengan penelitian tersebut, hasil penelitian mengenai 

strategi metakognitif SE untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa oleh Rodial (2015),  menunjukkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran dengan strategi 

metakognitif  SE lebih baik dari pada siswa yang diajarkan dengan 

pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata post-

test yang diperoleh siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa pada kelas kontrol. Perbedaan kemampuan 

berpikir kritis yang digambarkan dalam bentuk perbedaan nilai rata-rata 

yang diperoleh dari perbedaan strategi pembelajaran yang digunakan. 

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Parno (2015) pada 

mahasiswa prodi Fisika Universitas Negeri Malang semester VI mata 

kuliah Fisika Zat Padat (FZP), menunjukkan bahwa pembelajaran model 

penemuan terbimbing dengan strategi SEmampu meningkatkan prestasi 

belajar mahasiswa, yang ditandai oleh gainscore ternormalisasi rata-rata 

kelas eksperimen 0,467 (kategori medium) lebih tinggi daripada kelas 

kontrol 0,385 (kategori medium); dan mahasiswa kelas model penemuan 

terbimbing dengan strategi SE memiliki pencapaian prestasi belajar lebih 
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tinggi secara signifikan daripada kelas model STAD dengan strategi SE. 

Penelitian menghasilkan effect size 0,47 kategori “biasa”. Tetapi, 

mahasiswa kelas eksperimen memberikan respon positif terhadap proses 

pembelajaran lebih rendah daripada kelas kontrol. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan tersebut adalah 

peneliti sama-sama menggunakan model pembelajaran PBI dan strategi 

SE. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan tersebut peneliti 

menggunakan model PBI untuk meningkatkan keefektifan dan 

kemampuan berpikir kritis, dan menggunakan strategi SE untuk 

meningkatkan prestasi belajar dan kemampuan berpikir kritis, sedangkan 

pada penelitian ini model PBI dengan strategi SE digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruhnya terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematis. 

 

C. Kerangka Pikir 

Perpaduan penggunaan model PBI dengan strategi SE, diduga 

berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

dikarenakan pada tahap pertama model PBI dengan SE ini yaitu orientasi 

siswa pada masalah, pada tahapan ini guru mulai memunculkan 

permasalahan dan memotivasi siswa untuk aktif dalam menemukan 

penyelesaian dari masalah tersebut. Pada tahap pertama ini siswa 

mengembangkan dua langkah pemecahan masalah, yaitu:  a) memahami 

masalah, b) menyusun strategi pemecahan masalah yang sesuai ini, 
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karena pada tahap ini, ketika guru memunculkan permasalahan, maka 

siswa perlu memahami masalah tersebut, dan menyusun rencana untuk 

menyelesaikannya. 

 Tahap kedua yaitu mengorganisir siswa untuk belajar, pada tahap 

ini langkah-langkah strategi SE mulai dilakukan. Langkah yang di mulai 

dari mengetahui kemampuan awal diri, menentukan cara untuk 

mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk memahami materi, lalu 

menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah 

dimiliki, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan hubungan dari 

proses berpikir, semua langkah pada tahap kedua ini 

mengembangkanbeberapa langkah kemampuan pemecahan masalah 

matematis, yaitu: a) memahami masalah, b) menyusun strategi 

pemecahan masalah yang sesuai, c) melaksanakan strategi pemecahan 

masalah. Pada tahap kedua mengembangkan tiga langkah ini karena 

ketika siswa mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk memahami 

materi, maka siswa telah memahami masalah yang terjadi, sehingga 

siswa menyusun strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk 

memahami materi. Kemudian, ketika siswa menghubungkan materi yang 

akan dipelajari dengan materi yang sudah dimiliki, dan siswa juga 

membuat kesimpulan hubungan dari proses berpikir, maka hal itu 

menunjukkan bahwa siswa telah melaksanakan strategi pemecahan yang 

sebelumnya telah disusun. 
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Tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok. Pada tahap ketiga ini mengembangkan keempat 

langkahpemecahan masalah, yaitu:  a) memahami masalah, b) menyusun 

strategi pemecahan masalah yang sesuai, c) melaksanakan strategi 

pemecahan masalah, d) menafsirkan solusi permasalahan. Pada tahap 

ketiga mengembangkan keempat langkah ini karena ketika siswa 

melakukan penyelidikan, maka siswa harus memahami masalah, 

menyusun strategi pemecahan, melaksanakan strategi, kemudian 

memeriksa hasil penyelidikan untuk menafsirkan solusi dari penyelidikan 

tersebut. 

Tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

Pada tahap keempat ini mengembangkan dua langkah pemecahan 

masalah, yaitu: a) menyusun strategi pemecahan masalah yang sesuai, b) 

melaksanakan strategi pemecahan masalah, c) menafsirkan solusi 

permasalahan, karena pada tahap ini, ketika siswa mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya, siswa harus menyusun dan melaksanakan 

strategi pemecahan masalah, yang kemudian menafsirkannya agar karya 

tersebut siap untuk disajikan. 

Terakhir, pada tahap kelima yaitu menganalisa dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah. Pada tahap kelima ini mengembangkan 

keempat langkah pemecahan masalah, yaitu: a) memahami masalah, b) 

menyusun strategi pemecahan masalah yang sesuai, c) melaksanakan 

strategi pemecahan masalah, d) menafsirkan solusi permasalahan. Pada 
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tahap kelima mengembangkan keempat langkah ini karena ketika siswa 

menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, maka siswa 

mengevaluasi dari awal ketika diberi masalah, memahami masalah, 

menyusun dan melaksanakan strategi, juga menafsirkan solusi 

permasalahan tersebut. 

Dari uraian di atas, guru diharapkan mampu merancang 

pembelajaran matematika sedemikian rupa untuk memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada siswa berperan aktif dalam 

membangun konsep secara mandiri atau bersama-sama, sehingga dari 

situ siswa yang memahami konsep akan lebih mudah dalam memecahkan 

masalah. Untuk menumbuhkan hal tersebut, guru harus menguasai 

berbagai model dan strategi pembelajaran yang variatif sehingga 

pembelajaran matematika tidak terpaku pada suatu kebiasaan yang sama. 

Salah satu model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yaitu menggunakan 

model pembelajaran PBIdengan stategi SE. Jadi siswa dapat 

memecahkan berbagai masalah matematika setelah siswa memahami 

secara mendalam terhadap materi yang dipelajarinya, dimana nantinya 

memudahkan siswa dalam pengaksesan kembali informasi yang telah di 

simpan dalam memori. Artinya siswa akan memodifikasi atau 

memperluas pengetahuan yang sudah ada dengan membangun 

pemahaman konsep mereka sendiri. 
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D. Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka pikir 

yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitiannya yaitu pembelajaran PBIdengan strategi SEberpengaruh 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematissiswa kelas VIII 

SMP Negeri 3 Purwokerto. 
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