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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pembelajaran Berbasis Masalah 

Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan model pembelajaran yang 

lebih terfokus pada siswa dengan cara menggarahkan siswa untuk belajar secara 

mandiri dengan terlibat secara aktif dalam kegiatan berkelompok (Sumarmi, 

2012). Menurut Trianto (2009) pembelajaran berbasis masalah merupakan model 

pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan secara autentik dengan 

tujuan untuk mengembangkan pengetahuan mereka sendiri, kemandirian dan 

sikap percaya diri. Selanjutnya menurut Sanjaya (2006) model pembelajaran 

berbasis masalah merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang 

mengutamakan proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran berbasis masalah merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran 

yang berfokus pada siswa untuk mengerjakan permasalahan secara autentik 

dengan cara mengarahkan siswa belajar secara mendiri mengembangkan 

kemampuan mereka sendiri, percaya diri dan aktif. Model pembelajaran ini 

menumbuhkan sikap percaya diri karena siswa dapat terlibat secara langsung 

untuk menemukan penyelesaian permasalahan dalam pembelajaran.  

2.1.1 Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah 

Menurut Arends (2012) terdapat lima tahapan dalam pembelajaran 

berbasis masalah yaitu 1) guru memberikan permasalahan kepada siswa; 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, mengecek apersepsi 
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siswa dengan melakukan tanya jawab materi sebelumnya, dan 

memberikan motivasi; 2) mengorganisasi siswa untuk belajar yaitu guru 

mengorganisasi siswa dalam kelompok, 3) membantu investigasi individu dan 

kelompok; guru mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan melakukan 

percobaan, 4) mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya; guru memberi 

kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan 

kelompoknya dan bertukar pendapat, dan 5) menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah; guru membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi 

proses berpikir siswa dalam investigasi dan keterampilan intelektual yang 

digunakan saat  pemecahan masalah dan guru merefleksikan pembelajaran yang 

telah dilakukan.  

Barret (2005) menjelaskan langkah-langkah pembelajaran berbasis 

masalah meliputi 1) siswa diberikan sebuah permasalahan oleh guru 

(permasalahan yang diungkap dari pengalaman siswa) 2) siswa melakukan 

diskusi dalam kelompok kecil dan melakukan hal-hal berikut a) mengkalirifikasi 

permasalahan yang sudah diberikan b) mengidentifikasi masalah c) bertukar 

pikiran dengan teman kelompok berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki c) 

menentukan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah d) 

menentukan hal-hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan 3) 

siswa mencari informasi secara yang berkaitan dengan permasalahan yang harus 

diseleselesaikan, dimana siswa dapat mencari informasi melalui buku dari 

perpustakaan, internet, dan observasi 4) siswa kembali kepada kelompok 

pembelajaran berbasis masalah semula untuk melakukan tukar informasi, 

pembelajaran dapat dilakukan dengan teman sekelompok untuk menyelesaikan 
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permasalahan 5) Siswa menyajikan solusi yang sudah mereka temukan dengan 

kelompoknya 6) siswa dibantu oleh guru untuk melakukan evaluasi yang 

berkaitan dengan seluruh kegiatan pembelajaran. Hal ini merupakan sejauh mana 

siswa dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan kemampuan secara individu 

dalam kegiatan kelompok. 

Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran dari beberapa ahli, maka 

langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti yaitu 1) guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran, memberikan motivasi dan permasalahan kepada siswa 2) 

guru membantu siswa untuk mengorganisasikan tugas yang diberikan sesuai 

permasalahan secara individu dan kelompok 3) guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi untuk mendapatkan jawaban sesuai permasalahan 4) 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil karya 

mereka dan kelompok lain memberikan tanggapan 5) guru membantu siswa 

untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang 

mereka gunakan.  

2.1.2 Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Saleh (2013) mengemukakan kelebihan model pembelajaran berbasis 

masalah yaitu 1) model pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam kegiatan pembelajaran 2) dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan 3) dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka 

untuk memahami masalah kehidupan sehari-hari 4) dapat mengembangkan 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan menyesuaikan dengan pengetahuan 

baru.  
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Kelemahan model pembelajaran berbasis masalah dikemukakan oleh 

(Lidnillah, 2014) bahwa 1) model pembelajaran berbasis masalah membutuhkan 

waktu yang tidak sedikit seghingga dikhawatirkan tidak dapat menjangkau 

seluruh konten yang diharapkan walaupun PBL berfokus pada masalah bukan 

materi 2) membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong aktivitas 

siswa dalam berkelompok secara efektif, seperti guru harus mampu memiliki 

kemampuan yang dapat memberikan motivasi siswa 3) Pembelajaran berbasis 

masalah tidak bisa diterapkan untuk semua materi, hanya cocok untuk 

pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Jadi dari beberapa 

pendapat diatas dapat disimpulkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dan pendidik secara terstruktur yang  membuat siswa dapat belajar secara 

aktif pada suatu lingkungan belajar.  

2.2 Pendekatan Open Ended 

Pendekatan open ended adalah pendekatan dalam proses pembelajaran yang 

dimulai dengan pemberian masalah yang berkaitan dengan konsep yang akan 

dibahas (Aeni, Isro’atun, Faridah, 2016). Menurut Lestari, Hartono, dan Purwoko 

(2016) menyatakan bahwa pendekatan open ended yaitu guru memberikan 

sebuah permasalahan pada siswa dimana siswa mencari solusi dengan berbagai 

macam cara sesuai dengan pola pikir mereka. Pendekatan open ended 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan dalam 

menemukan, mengenali, dan memecahkan berbagai permasalahan dengan 

beberapa cara (Muhsinin, 2013). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan open 

ended adalah pendekatan pembelajaran dimana siswa diberikan sebuah 
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permasalahan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh 

pengetahuan dengan cara memecahkan berbagai permasalahan dengan pola pikir 

mereka. Pendekatan open ended tidak hanya berorientasi pada jawaban akhir 

siswa tetapi memberikan kesempatan siswa untuk dapat berpikir aktif dan kreatif 

dalam menyelesaiakn permasalahan tanpa adanya batasan jawaban yang benar.  

2.2.1 Langkah-Langkah Pendekatan Pembelajaran Open Ended 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Open Ended 

Langkah-langkah utama Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Tahap 1 

Orientasi masalah matematika 

open ended kepada siswa 

Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memotivasi 

siswa agar terlibat dalam 

kegiatan pemecahan masalah 

Mempersiapkan logistik yang 

dibutuhkan saat proses 

pembelajaran, dan siswa 

berada dalam kelompok yang 

sudah ditentukan 

Tahap II 

Mengorganisirkan siswa 

dalam pembelajaran 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas 

dalam belajar yang 

berhubungan dengan masalah 

yang dicari solusinya  

Menginvestigasi pokok 

masalah, mengembangkan 

berbagai perpektif dan 

mencari solusi yang masuk 

akal 

Tahap III 

Melakukan penyelidikan baik 

secara individu maupun 

kelompok 

Mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan 

trial and error untuk 

mendapatkan ppemecahan 

masalah yang masuk akal, dan 

mengulanginya untuk 

mendapatkan solusi informasi 

yang alternatif dan sesuai. 

Siswa melakukan investigasi, 

siswa merumuskan kembali 

masalah untuk mendapatkan 

suatu pemecahan masalah dan 

solusi yang dapat diterima. 

Mengevaluasi strategi yang 

digunakan untuk memperkuat 

argumentasi dan sekaligus 

menyusun kemungkinan 

jawaban alternatif yang lain 

Tahap IV 

Mengemabangkan dan 

mempresentasikan hasil karya 

Membantu siswa untuk 

merencanakan dan 

menyiapkan karya sesuai 

dengan ringkasan, model 

pemecahan masalah, laporan, 

dan tugas kelompok  

Menyusun laporan secara 

individu mapun kelompok dan 

menyajikan dihadapan kelas. 

Tahap V 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. Evaluasi 

dilakukan dengan penilaian 

autentik 

Membantu siswa untuk 

melakukan refleksi dan 

mengadakan evaluasi terhadap 

proses pembelajaran yang 

sudah dilakukan. 

Mengikuti penilaian dan 

menyerahkan tugas sebagai 

bahan evaluasi proses belajar 

Diadobsi dari (Sudiarta,2005) 

  



13 
 

 

2.2.2 Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Open Ended 

Kelebihan pendekatan open ended  menurut Sastriawati (2007) yaitu 1) 

siswa dapat berpartisipasi secara aktif dan sering mengutarakan idenya dalam 

kegiatan pembelajaran 2) siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam 

memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif3) 

siswa dengan kemampuannya dapat mengutarakan dengan cara mereka sendiri 4) 

siswa memiliki banyak pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam 

menjawab permasalahan 5) siswa secara terbuka termotivasi untuk memberikan 

pendapat. Sedangkan kelemahan dari pendekatan open ended menurut Suherman, 

dkk (2003) 1) guru harus menyiapkan permasalahan matematika bagi siswa 

bukanlah hal yang mudah 2) permasalahan yang ditemukan siswa tidak langsung 

dapat dipahami siswa, sehingga banyak kesulitan untuk merespon permasalahan 

yang diberikan 3) siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu dan 

mencemaskan jawaban 4) siswa bisa merasa kegiatan belajar tidak 

menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. 

2.3 Pembelajaran Matematika Menggunakan Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan Pendekatan Open Ended 

Pembelajaran matematika problem based learning dengan pendekatan open 

ended merupakan kombinasi model pembelajaran berbasis masalah dengan 

pendekatan open ended. Berikut merupakan gabungan sintak pembelajaran model 

pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan open ended.  
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Tabel 2.2 Sintak Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Pendekatan Open 

Ended 

 
No Pembelajaran Berbasis 

Masalah 

 

Open Ended Pembelajaran Berbasis 

Masalahdengan 

PendekatanOpen Ended 

1. Orientasi masalah yaitu guru 

memberikan permasalahan 

kepada siswa.  

Orientasi masalah open 

ended 

Orientasi masalah open ended 

dengan menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan berada 

pada kelompok yang 

ditentukan 

2. Mengorganisasikan kegiatan 

pembelajaran 

Mengembangkan 

berbagai perpektif 

untuk mencari solusi  

Pengoraginisiran 

pembelajaran untuk mencari 

solusi yang masuk akal 

3. Mencari informasi berdasarkan 

permasalahan di internet, buku 

dll 

Melakukan 

penyelidikan secara 

individu maupun 

kelompok 

Melakukan penyelidikan 

secara open ended 

4. Menyajikan hasil diskusi Mempresentasikan 

hasil karya 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

5. Menyimpulkan pembelajaran Merangkum kegiatan 

pembelajaran 

Menganalisis dan 

mengevaluasi masalah open 

ended 

Diadopsi dari Sudiarta (2005) 

 

2.4 Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Pendekatan Open Ended 

terhadap Percaya Diri Siswa 

Pembelajaran berbasis masalah diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, 

karena pembelajaran yang melibatkan aktivitas dengan berpikir, menyelesaikan 

permasalahan, dan pemahaman yang memiliki efek positif terhadap pembelajaran 

daripada pembelajaran tradisonal (Sari,2015). Pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan open ended, dimana siswa 

dapat melakukan penyelidikan secara berkelompok sehingga siswa dapat 

menyampaikan ide yang dimilikinya. Hal itu akan mendorong sikap percaya diri 

siswa, dimana siswa dapat mengeluarkan pendapat secara berkemlompok dan 

bertukar pendapat dengan teman. 

Percaya diri adalah sebuah keyakinan yang terdapat pada diri mengenai 

kemampuan diri untuk meraih sesuatu, menyelesaikan permasalahan, dan apa 
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yang dipikirkan mengenai diri sendiri (Preston, 2001). Menurut Fatimah (2006) 

kepercayaan diri merupakan perilaku positif seseorang yang memampukan 

dirinya untuk mengembangkan penilaian yang baik terhadap diri sendiri maupun 

lingkungan sekitar yang dihadapinya. Ismawati (2010) self confidence merupakan 

sebuah keyakinan seseorang dalam berperilaku sesuai dengan yang diharapkan 

dan keyakinan bahwa dirinya dapat menguasai sebuah kondisi dan menghasilkan 

suatu yang positif.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa self confidence 

merupakan suatu keyakinan seseorang yang terdapat pada diri sendiri untuk 

meraih sesuatu dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan situasi yang ada 

sehingga menghasilkan hal yang positif. Seseorang yang mempunyai sikap 

percaya diri memiliki karaketeristik yang berbeda dengan seseorang yang tidak 

percaya diri. Hal ini sesuai dengan pendapat Srivastava (2013) bahwa seseorang 

yang mempunyai sikap percaya diri akan percaya dengan kemampuan yang 

sudah dimiliki, memiliki kontrol yang kuat dalam hidupnya, dan percaya bahwa 

mereka dapat melakukan segala sesuatu yang diinginkan dan direncanakan.  

Berdasarkan karateristik tersebut maka terdapat indikator kepercayaan diri. 

Menurut Rachman (2010) yaitu 1) self actualization2) asteem needs3) kecerdasan 

emosi 4) motivasi 5) karakteristik extovert. hubungan pembelajaran berbasis 

masalah dengan pendekatan open ended terhadap sikap percaya diri siswa dapat 

dilihat pada tabel 2.3 
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Tabel 2.3 Hubungan pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan 

open ended terhadap sikap percaya diri siswa 

Langkah-langkah 

pembelajaran berbasis 

masalah dengan pendekatan 

open ended 

Keterangan Indikator 

Kepercayaan Diri 

Orientasi Masalah Siswa akan diberikan sebuah  

permasalahan yang harus diselesaikan 

sesuai dengan kamampuan mereka 

Motivasi 

Pengoranisasian pembelajaran Siswa mengorganisasikan permasalahan  

untuk mencari solusi 

Aktualisasi Diri 

Penyelidikan secara open 

ended 

Siswa mencari informasi dibuku, internet 

dan sumber lain untuk menemukan solusi 

berdasarkan permasalahan 

Kecerdasan Emosi 

Menyajikan hasil karya Siswa mempresentasikan hasil  karya 

yang sudah didapatkan solusinya 

Kebutuhan akan 

Penghargaan 

Melakukan evaluasi Guru memberikan sebuah refleksi atau 

evaluasi berdasarkan  jawaban yang 

terdapat pada siswa 

karakteristik 

extovert 

 

2.5 Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu proses dasar perkembangan manusia untuk 

memperoleh suatu pengetahuan dengan berbagai bentuk perbuatan dalam 

mencapai suatu tujuan  yang berlangsung secara aktif dan integratif (Nidawati, 

2013). Menurut Maisaroh dan Rostrieningsih (2010) belajar merupakan suatu 

proses perubahan tingkah laku yang direalisasikan dalam bentuk pengetahuan, 

pemahaman, dan keterampilan yang didapatkan secara individu maupun dari 

orang lain. Perubahan setiap aspek intelektual dan keterampilan dalam kegiatan 

pembelajaran dapat dilihat melalui hasil belajar.  

Hasil belajar merupakan suatu kemampuan yang sudah dimiliki oleh siswa 

setelah ia mengalami proses belajar (Sudjana, 2005). Menurut Maisaroh dan 

Rostrieningsih (2010) hasil belajar merupakan suatu hasil yang diperoleh dalam 

kegiatan pembelajaran berupa hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Kegiatan pembelajaran siswa tidak hanya diberikan sebuah materi saja, 
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melainkan dapat membantu dalam keberhasilan menyampaikan materi 

pembelajaran yaitu dengan cara memberikan sebuah evaluasi pembelajaran 

(Firmansyah, 2015). Evaluasi belajar merupakan suatu proses untuk menentukan 

nilai belajar siswa melalui kegaiatan peniliaian hasil belajar dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat pencapaian siswa setelah kegiatan pembelajaran, dimana 

hasil pencapaian tersebut dapat dilihat berdasarkan skala nilai angka, huruf, dan 

simbol (Dimyati & Mudjiono, 2006).  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu proses untuk menentukan nilai belajar berdasarkan kemampuan 

yang sudah dimiliki siswa dalam kegiatan pembelajaran yang dapat dilihat 

berdasarkan skala nilai angka, huruf dan simbol yang diperoleh hasil kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Pada penelitian ini hasil belajar yang dimaksud adalah 

nilai postest siswa yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan open ended . 

2.6 Aspek Keefektifan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2007) keefektifan adalah sesuatu 

yang memiliki pengaruh dalam suatu usaha yang dilihat dari tercapai tidaknya 

tujuan intruksional khusus yang dirancang. Menurut Trianto dan Soemosasmito 

(2009) Keefektifan pembelajaran adalah hasil guna yang diperoleh setelah 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila 

a) presentasi waktu belajar siswa yang tinggi dicurahkan terhadap KBM, b) Rata-

rata perilaku melaksanakan tugas yang tinggi diantara siswa, c) ketepatan antara 

kadungan materi dengan kemampuan siswa, d) mengembangkan suasana akrab 

dan positif. 
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Pembelajaran efektif adalah kombinasi yang tersusun meliputi 

manusiawi,material,fasilitas,perlengkapan, dan prosedur diarahkan untuk 

mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai dengan 

potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang ditetapkan (Supradi, 2013). Jadi dapat disimpulkan bahwa keefektifan 

pembelajaran merupakan hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan pembelajaraan 

berupa cara mengembangkan suasana pembelajaran yang positif sesuai dengan 

potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa.  

Pada penelitian ini pembelajaran dikatakan efektif terhadap sikap percaya diri 

siswa jika rata-rata skor angket akhir lebih dari rata-rata skor angket awal yang 

diuji menggunakan Paired Sample T-Test dan rata-rata skor angket akhir lebih 

dari 67,99% yaitu dalam kategori tinggi yang diuji menggunakan One Sample T-

Test 

2.7 Hasil Penelitian yang Relavan 

2.7.1 Penelitian yang Relevan dengan Pembelajaran Berbasis Masalah dan Sikap 

percaya Diri Siswa 

Hasil penelitian Herman (2007) di SMP tentang  pembelajaran berbasis 

masalah bahwa sebanyak 77,2% siswa merasa senang belajar matematika dengan 

pemecahan masalah dan pembelajaran dengan pemecahan masalah dapat 

bermanfaat bagi kehidupan sebesar 86,2%. Pembelajaran berbasis masalah juga 

lebih baik dari pada konvensional. Hasil penelitian Nurqolbiyah (2016) bahwa 

presentase self confidence siswa menggunakan pembelajaran berbasis masalah 

yang ditinjau setiap indikator self confidence cukup baik dengan rata-rata 

presentase 67,5%. 
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2.7.2 Penelitian yang Relevan dengan Pembelajaran menggunakan Pendekatan 

Open Ended dan Sikap percaya Diri Siswa 

Hasil penelitian Ani, Isro’atun, Faridah (2016) di SMK Bandung kelas X 

tentang pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open ended bahwa hasil 

postest kelas eksperimen sebesar 62,4 dan kelas kontrol sebear 50,1. Hal ini dapat 

dilihat bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sebesar 12,3. Selain itu berdasarkan angket sikap kepercayaan diri rata-

rata skor awal dan akhir kepercayaan diri siswa yaitu sebesar 75,53 dan 84,30, 

hal ini berarti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan open ended lebih 

baik dari konvensional untuk meningkatkan sikap percaya diri siswa. Hasil 

penelitian (2017) di SMA Negeri 1 Rumbia kelas X IPA menyatakan bahwa 

pembelajaran menggunakan pendekatan open ended efektif untuk digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran, hal ini dapat dilihat berdasarkan pencapaian 

proporsi siswa tuntas sebesar 60%.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa terdapat kesamaan dari 

penelitian peneliti yaitu pembelajaran menggunakan pembelajaran berbasis 

masalahuntuk melihat sikap percaya diri siswa dan menggunakan pendekatan 

open ended untuk melihat sikap percaya siswa. Perbedaan dari peneliti adalah 

pembelajaran yang dilakukan yaitu pembelajaran berbasis masalah menggunakan 

pendekatan open ended siswa SMA kelas X IPS 3 materi fungsi. 
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