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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Model Pembelajaran Problem Based Learning  

2.1.1 Pengertian Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Model pembelajaran  problem based learning atau yang sering disebut PBL 

merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk model pembelajaran aktif yang 

pertama kali diperkenalkan oleh Faculty of Healt Sciences of McMaster University di 

Canada pada tahun 1966 dan kemudian pada tahun 1976, McMaster Faculty of 

medicine di Belanda menyusun sebagai institusi pendidikan kedua yang mengadopsi 

PBL (Royani & Saufi, 2016).  Fatimah (2013) menyatakan bahwa model 

pembelajaran problem based learning merupakan pembelajaran yang selalu dimulai 

dan berpusat pada masalah nyata.  Menurut Restu Desriyanti (2017) problem based 

learning merupakan model pembelajaaran yang berbasis masalah yang di rancang 

agar siswa mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam 

memecahakan masalah, mengembangkan kemampuan berpikir serta memiliki 

kecakapan dalam berpartisipasi dalam tim. Selain itu, problem based learning  juga 

mengajarkan kepada siswa bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, 

dan tidak bergantung dari informasi searah dari guru.  

Didalam belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning 

siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang 

siswa. Dengan model problem based learning  siswa belajar mulai dengan memahami 

masalah terlebih dahulu, kemudian terlibat langsung mencari berbagai macam solusi 
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melalui diskusi kelompok sehingga mereka dapat menemukan penyelesaian  dari 

suatu permasalahan (Lestari, Dwijanto, 2016). Oleh karena itu, dengan menggunakan 

problem based learning siswa dapat bekerja secara berkelompok atau individu, 

memberikan pengalaman dalam menyelesaikan soal sehingga hasil belajar siswa 

meningkat. 

2.1.2 Karakteristik Model Pembelajaran Problem Based Learning  

Menurut Wiyanti & Leonard (2014) menyatakan bahwa model problem based 

learnig merupakan model pembelajaran yang dimulai dengan menggunakan maslah 

nyata. Selanjutnya siswa perlu memahami bahwa pembelajaran berdasarkan masalah 

tidak untuk memperoleh informasi baru dalam jumlah besar, tetapi pembelajaran ini 

adalah kegiatan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang penting dan untuk 

menjadi pelajar yang mandiri, bahan dan kegiatan belajar harus memperhatikan 

keadaan agar dapat menarik perhatian siswa. Dalam pelaksanaanya, disini guru 

membantu siswa dalam pengumpulan informasi dari berbagai sumber, siswa diberi 

pertanyaan yang membuat siswa memikirkan masalah dan jenis informasi yang 

dibutuhkan untuk pemecahan masalah sehingga siswa diajarkan menjadi penyelidik 

yang aktif dan dapat menggunakan metode yang sesuai untuk memecahkan masalah 

tersebut. Siswa juga perlu diberi waktu untuk berpikir atau mengumpulkan informasi 

dan mengembangkan strategi untuk memecahkan masalah. Model problem based 

learning di samping dapat merangsang siswa untuk aktif belajar, baik secara 

individual maupun kelompok, juga menanamkan tanggung jawab. Model problem 



12 
 

based learning ini mempunyai tiga fase, yaitu memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian dan menyelesaikan masalah. 

Dengan menggunakan model problem based learning, guru akan banyak 

mengalami perubahan dalam proses pembelajaran. Di karenakan dalam proses 

pembelajaran guru melibatkan siswa untuk lebih aktif agar tidak membosankan dan 

siswa tidak pasif. Sehingga, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa  

meningkat. 

2.1.3 Langkah-langkah  Model Pembelajaran Problem Based Learning  

Nafiah & Suyanto (2014) menyatakan, terdapat beberapa lima fase pelaksanaan 

pembelajaran menggunaka problem based learning, yaitu sebagai berikut: 

a. Mengorientasi siswa pada masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran yang ining dicapai oleh guru, selanjutnya 

disampaikannya penjelasan terkait logistic yang dibutuhkan, diajukan suatu 

masalah yang harus langsung di pecahkan siswa, memotivasi siswa agar dapat 

terlibat secara langsung untuk melakukan aktivitas pemecahan  masalah yang 

menjadi pilihanya. 

b. Mengorganisasi siswa untuk belajar 

Guru dapat melakukan peranya untuk membantu siswa untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang terkait dengan masalah yang disajikan. 

c. Membantu investigasi mandiri dan berkelompok 

Guru melakukan usaha untuk mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi 

yang relevan, mendorong siswa untuk melaksanakan eksperimen dan mendapat 

pencerahan dalam pemecahan masalah. 
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d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa-siswanya dalam melakukan perencanaan dan menyiapkan 

karya yang sesuai misalnya laporan, video atau model, serta guru membantu para 

siswa untuk berbagi tugas antar anggota dalam kelompoknya. 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Guru membantu siswa dalam melakukan refleksi ataupun evaluasi terhadap 

terhadap penyelidikan mereka dalam setiap proses yang mereka gunakan.  

2.1.4 Kelemahan dan Kelebihan Model Pembelajaran Problem Based Learning  

Terdapat beberapa kelebihan dan kekurang dalam model problem based 

learning diantaranya sebagai berikut:  

Kelebihan problem based learning  menurut Hidayah (2015) adalah siswa akan 

terbiasa meghadapi masalah dan akan merasa tertantang untuk menyelesaikan 

masalah, tidak hanya terkait dengan pembelajaran dalam kelas, melainkan juga 

mengahadapin masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari (real waod). Kemudian 

kekurangan dalam model problem based learning  menurut Ali dan Evi (2017) 

adalah apabila peserta didik tidak memiliki minat dan memandang bahwa masalah    

yang diselidiki adalah sulit, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba dan 

membutuhkan waktu untuk persiapan, apabila guru tidak mempersiapkan secara 

matang strategi ini, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Solusi yang dapat 

dilakukan yaitu guru sebelum memulai pembelajaran itu harus sudah mempersiapkan 

bahan ajar yang akan diajarkan secara matang, untuk mengatasi minat siswa 

dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok sehingga dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan siswa dapat berdiskusi dan menanyakan teman kelompoknya.  
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Kebanyakan siswa pada umumnya beranggapan bahwa matematika merupakan 

pelajaran yang sulit, dikarenakan karakteristik dari matematika yang tergolong 

abstrak, keadaan seperti itu membuat minat dan metalitas siswa terhadap pelajaran 

matematika siswa lemas sehingga mengghambat  proses belajar matematika siswa. 

Strategi mind mapping memberikan jawaban atas persoalan tersebut. Pada bab ini 

akan dijeaskan teori mengenai definisi, karakteristik, langkah-langkah dan kelemahan 

dan kelebihan strategi mind mapping. 

2.2 Strategi Mind Mapping 

2.2.1 Pengertian Strategi Mind Mapping 

Mind mapping atau peta pikiran merupakan suatu strategi untuk mempelajari 

konsep yang ditemukan oleh Tony Buzan seorang kepala Brain Foundaction tahun 

1970. Konsep ini didasarkan pada cara kerja otak kita menyimpan informasi atau 

dapat disebut sebuah teknik pencatatan yang didasarkan pada riset tentang cara otak 

yang sebenarnya (Darusman, 2014). Menurut Natriani S & Ramlah (2015) 

menyatakan bahwa mind mapping merupakan teknik pemanfaatan seluruh otak 

dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainya untuk membentuk 

kesan. Sholihah (2015) menyatakan bahwa mind mapping merupakan cara termudah 

untuk menepatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi dari luar otak. 

Mind mapping (peta pikiran) juga merupakan teknik meringkas bahan yang akan 

dipelajari dan memproyeksikan masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau 

teknik grafis sehingga akan lebih mudah memahaminya (Faelasofi, 2016) . Dengan 

demikian, strategi mind mapping adalah strategi yang dirancang untuk membantu 

siswa dalam proses belajar, menyimpan informasi yang berupa materi pelajaran yang 
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diterima oleh siswa pada saat pembelajaran berlangsung, dan membantu siswa 

menyusun inti-inti yang penting dari materi pelajaran ke dalam bentuk peta, grafik 

maupun penggunaan simbol sehingga siswa lebih mudah mengingat pelajaran 

tersebut. 

2.2.2 Karakteristik Strategi Mind Mapping 

Tenriawaru ( 2014) menyatakan bahwa mind mapping atau peta pikiran 

merupakan  salah satu strategi yang dapat menyeimbangkan belahan otak, yaitu 

logika dan imajinasi, sebagai mana yang sudah kita ketahui bahwa otak kiri 

bertanggung jawab terhadap logika sedangkan otak kanan bertanggung jawab 

terhadap imajinasi dan seni sehingga melalui implementasi mind mapping, peserta 

didik dapat menghasilkan lebih banyak ide, pembelajaran menjadi menyenangkan 

,dan memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. 

Dengan menggunakan strategi mind mapping akan memberikan motivasi dan 

membangkitkan semangat siswa dalam belajar, selain itu juga akan membuat siswa 

terlihat aktif sendiri dalam memecahkan suatu masalah atau merespon pelajaran yang 

diberikan oleh guru. Mind mapping juga memiliki serangkaina proses yang membuat 

siswa memiliki pengalaman belajar yang baik dan mandiri. 

2.2.3 Langkah-langkah Pembelajaran Strategi Mind Mapping 

Adapun langkah-langkah strategi mind mapping menurut Natriani S & Ramlah 

(2015) , di antaranya sebagai berikut:  

a. Penyampaian tujuan 
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Yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kepada siswa pada awal pembelajaran. 

Selain itu guru juga memberikan motivasi yang membangun agar siswa semangat 

untuk belajar, khususnya pada pembelajaran matematika. 

b. Penyampaian materi 

Disini guru menjelaskan masalah konsektual sesuai dengan mata pelajaran yng ingin 

dipelajari oleh siswa pada hari itu. Kemudian meminta siswa untuk memahami lebih 

lanjut masala-masalah yang diberikan tadi. Apabila terdapat hal-hal yang kurang 

dipahami siswa, maka guru memberikan petunjuk secara terbatas untuk selanjutnya 

diharapkan siswa mengembangkanya sendiri. 

c. Pembagian kelompok  

Siswa dibagi kedalam beberapa kelompok yang anggotanya terdiri dari 2 orang, disini 

guru menyediakan waktu dan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban dari masalah yang diberikan. Kemudian siswa dilatih untuk 

mengeluarkan ide-ide yang mereka miliki dalam kaitanya dengan interaksi siswa 

dalam proses belajar untuk mengoptimalkan pembelajaran 

d. Siswa merancang peta pikiran  

e. Siswa mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok  

f. Kesimpulan, guru memberikan kesimpulan atau meminta siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2.2.4 Kelemahan dan Kelebihan Strategi Mind Mapping 

Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam strategi mind mapping 

Sholihah (2015) diantaranya sebagai berikut:  



17 
 

Kelebihan strategi mind mapping adalah dapat mengemukakkan pendapat secara 

bebas, dapat bekerja sama dengan teman lainya, catatan lebih jelas dan padat, akan 

lebih mudah dalam mencari catatan jika diperlukan. Adapun kekurangan mind 

mapping adalah hanya siswa yang aktif yang terlibat sehingga proses pembelajaran 

tidak berjalan dengan maksima. Solusinya yaitu memfokuskan agar siswa aktif pada 

pembelajaran dan membimbing siswa yang kurang aktif menjadi aktif. 

2.3 Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Strategi Mind 

Mapping  

Penjelasan mengenai model pembelajaran problem based learnig dengan 

strategi mind mapping  yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat didefinisikan bahwa 

model pembelajaran problem based learnig dengan strategi mind mapping  

merupakan konsep menghadirkan dunia nyata di dalam kelas atau belajar yang 

menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari, siswa dapat berperan aktif dalam belajar dan 

merangsang untuk meningkatkan belajar yang lebih baik, memupuk inisiatif dan 

berani bertanggungjawab. 

Pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learnig dengan 

strategi mind mapping dalam penerapannya, siswa akan mendapatkan pengalaman 

belajar yang lebih yaitu, selain memperoleh pengetahuan dengan melaksanakan tugas 

akan memperluas dan memperkaya pengetahuan serta keterampilan siswa. 

 Pelaksanaan problem based learning diterapkan pada saat kegiatan inti. Guru 

memberikan tugas yang berhubungan dengan materi yang telah dipelajari, bertujuan 

untuk menarik perhatian siswa dan siswa dapat aktif dalam belajarnya. 
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Langkah-Langkah Pembelajaran Problem Based Learning Dengan Strategi Mind 

Mapping   

 

 

 

 

 

Table 2.1 

Nomor    aktifitas     pembelajaran                         PBL         Strategi mind mapping       

 

1. Guru menyampaikan tujuan           √  - 

2. Mengorientasi siswa pada masalah             -  √ 

3. Mengorientasi siswa untuk meneliti         √  - 

4. Guru menyajikan materi           -  √ 

5. Membantu investigasi mandiri dan kelompok         √  - 

6. Pembagian kelompok               -  √ 

7. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya         √  - 

8. Siswa merancang peta pikiran                     -  √ 

9. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah             √                   - 

10. Siswa mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok          -               √ 

11. kesimpulan                 -                    √ 

Dari uraian skema penggambungan model pembelajaran problem based 

learning dengan menggunakan strategi mind mapping diatas maka kegiatan proses 

pembelajaran guru dengan siswa menggunakan model problem based learning 

dengan strategi mind mapping dapat di sajikan dalam table berikut. 

 

Problem Based Learning (PBL) 

a. Mengorientasi siswa pada masalah 

b. Mengorganisasi siswa untuk belajar  

c. Membantu investigasi mandiri dan 

berkelompok  

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 

 

Mind Mapping 

a. Guru menyampaikan tujuan  
b. Guru menyajikan materi 
c. Pembagian kelompok  
d. Siswa merancang peta pikiran  
e. Kesimpulan 
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 Tabel 2.2 Kegiatan guru dengan siswa dalam proses pembelajaran 

 Deskripsi kegiatan 

   

No 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1.  Guru menyampaikan tujuan 

belajar serta memberikan 

motivasi kepada siswa terkait 

pembeljaran yang akan 

dilakukan 

Mendengarkan, mencermati, dan memahami. 

2. Guru menjelaskan kembali 

Mengorientasi siswa pada 

masalah 

Mendengarkan, mencermati, dan memahami. 

3. Mengorganisasi siswa untuk 

belajar  

Siswa mulai merumuskan masalah yang dihadapi 

4. Guru menyajikan atau 

memberikan materi kepada siswa 

Siswa mendengarkan dan menanyak kepada gurunya 

materi mana yang kurang jelas atau belum dipahami. 

5. Membantu investigasi mandiri 

dan berkelompok  

Siswa berusaha mencari pertanya-pertanyan terkait 

materi tersebut guna menemukan pembahasan baru 

6. Guru membagi siswa dalam 

beberapa kelompok 

Siswa duduk bersama dengan anggota kelompoknya. 

7. Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Lebih memahamkan gagasan siswa agar 

pemahamanya lebih berkembang lagi 

8. Siswa merancang konsep Setiap siswa atau kelompok mampu membuat atau 

mendesain sendiri konsep sesuai dengan yang 

diinginkan 

9. Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Siswa mencoba membuat pertanyaan dari yang sudah 

dipelajari tadi  

10. Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi secara berkelompok 

Setiap kelompok  mempresentasikan hasil diskusinya 

di depan kelas. 

 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem 

based learning dengan menggunakan strategi mind mapping saling melenggapi. 
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2.4 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Di dalam mempelajari matematika tidak pernah lepas dari proses memecahkan 

soal-soal metematika yang terkadang soal tersebut merupakan soal pemecahan 

masalah. Saol pemecahan masalah membutuhkan  daya nalar yang tinggi, serta pola 

pikir yang sistematis, karena soal pemecahan masalah merupakan soal yang belum 

pernah dihadapi dan membutuhkan pemahaman yang cykup serius. Di dalam sub 

BAB ini akan dijelaskan pengertian pemecahan masalah serta tahapan-tahapan dalam 

memecahkan masalah khususnya masalah dalam pembelajaran matematika. 

2.4.1 Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah didefinisikan Polya (1973) sebagai suatu usaha untuk 

mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai suatu yang segera dapat dicapai. 

Karena itu pemecahan masalah merupakan suatu tingkat aktivitas intelektual yang 

tinggi. Menurut   Pujiastuti, Kusumah, Sumarmo, & Dahlan (2014) menyatakan 

bahwa pemecahan masalah merupakan kemampuan penting yang harus dikuasai oleh 

siswa. Dikatakan bahwa siswa yang terampil dalam memecahkan masalah juga akan 

memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi masalah, menyusun, memilih 

informasi yang relevan menganalisis, mengevaluasi, dan merenungkan hasilnya. 

Menurut Gunantara, Suarjana, & Riastin (2014) pemecahan masalah merupakan 

kecakapan atau potensi yang dimiliki oleh siswa dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan dan mengaplikasikanya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Robert  

L. Solso, (Siti Mawaddah & Anisah, 2015) pemecahan masalah merupakan suatu 

pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan solusi atau jalan keluar 
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untuk suatu masalah yang spesifik. Sedangkan menurut Siswono (2009) berpendapat 

bahwa pemecahan masalah merupakan suatu proses atau upaya individu untuk 

merespon atau mengatasi kendala ketika suatu jawaban atau metode jawaban yang 

belum tampak jelas. Dengan demikian pemecahan masalah merupakn suatu proses 

berikir individu secarah terarah untuk mentukan apa yang harus dilakukan dalam 

mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi. 

Adapun tahap-tahap pemecahan masalah menurut Polya (1973) di antaranya sebagai 

beriku: 

a. Memahami masalah  

Tahap pertama pada penyelesaian masalah adalah memahami soal. Siswa perlu 

mengidentifikasi apa saja yang diketahui, apa yang ada, jumlah, hubungan dan nilai-

nilai yang terkait serta apa yang sedang mereka cari. Beberapa saran yang  dapat 

membantu siswa dalam memahami masalah yang kompleks: (1) memberikan 

pertanyaan mengenai apa yang diketahui dan dicari, (2) menjelaskan masalah sesuai 

dengan kalimat sendiri, (3) menghubungkannya dengan masalah lain yang serupa, (4) 

fokus pada bagian yang penting dari masalah tersebut, (5) mengembangkan model, 

dan (6) menggambar diagram. 

b. Menyusun perencanaan penyelesaian 

 Siswa perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat serta strategi yang 

diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Hal ini bisa dilakukan 

siswa dengan cara seperti: (1) menebak, (2) mengembangkan sebuah model, (3) 

mensketsa diagram, (4) menyederhanakan masalah, (5) mengidentifikasi pola, (6) 

membuat tabel, (7) eksperimen dan simulasi, (8) bekerja terbalik, (9) menguji semua 
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kemungkinan, (10) mengidentifikasi sub-tujuan, (11) membuat analogi, dan (12) 

mengurutkan data/informasi.  

c. Melaksanakan rencana  

Apa yang diterapkan jelaslah tergantung pada apa yang telah direncanakan 

sebelumnya dan juga termasuk hal-hal berikut: (1) mengartikan informasi yang 

diberikan ke dalam bentuk matematika; dan (2) melaksanakan strategi selama proses 

dan perhitungan yang berlangsung. Secara umum pada tahap ini siswa perlu 

mempertahankan rencana yang sudah dipilih. Jika semisal rencana tersebut tidak bisa 

terlaksana, maka siswa dapat memilih cara atau rencana lain. 

d. Melihat kembali  

 Aspek-aspek berikut perlu diperhatikan ketika mengecek kembali langkah-

langkah yang sebelumnya terlibat dalam menyelesaikan masalah, yaitu: (1) mengecek 

kembali semua informasi yang penting yang telah teridentifikasi; (2) mengecek 

semua perhitungan yang sudah terlibat; (3) mempertimbangkan apakah solusinya 

logis; (4) melihat alternatif penyelesaian yang lain; dan (5) membaca pertanyaan 

kembali dan bertanya kepada diri sendiri apakah pertanyaannya sudah benar-benar 

terjawab. 

2.4.2 Indikator Pemecahan Masalah 

Menurut Polya (1973) menyatakan bahwa indikator kemampuan pemecahan 

masalah meliputi empat faktor, diantaranya:  
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Tabel 2.3 Indikator dari pemecahan masalah 

No  Pemecahan Masalah Indikator Pemecahan Masalah 

1 Memahami Masalah Siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang diketahui pada 

sebuah soal. 

2 Menyusun  Perencanaan 

Penyelesaian 

Siswa mampu menentukan strategi pengerjaan yang sesuai 

atau yang terbaik dalam menyelesaikan pengerjaan soal. 

3 Melaksanakan Rencana Siswa menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan 

strategi atau rencana yang telah dibuat. 

4 Melihat kembali Siswa mengkoreksi kebenaran pada setiap detail pengerjaan. 

Contoh impementasi dari indikator pemecahan masalah yang diterapkan pada 

materi Relasi dan Funsi. Bentuk soal-soal Dari indikator pemahamn konsep yang 

diterapkan pada materi  Relasi dan Fungsi. Tentukan relasi yang bisa menjadi 

penghubung antara himpunan A dan B berikut ini: 

A = {1,2,3,4,5} 

B = {1,4,9, 16, 25}. Soal tersebut menjadi masalah non rutin oleh siswa 

karena siswa belum pernah mengerjakan. Akan dipaparkan pengerjaan melalui 

tahapan polya dengan model problem based learning. 

Tabel 2.4 Penyelesaian indikator dari pemecahan masalah 

No  Penyelasaian  Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Diket : A = {1,2,3,4,5} 

B = {1,4,9, 16, 25}  

Dit : Relasi? 

 

“Akar dari” 

 

 

 

1 merupakan akar dari 1 

2 merupakan akar dari 4 

3 merupakan akar dari 9 

4 merupakan akar dari 16 

5 merupakan akar dari 25 

Menoreksi kembali langkah-langkah 

pengerjaanya 

Siswa mampu mengidentifikasi hal-hal yang 

diketahui yang ada pada sebuah  

 

 

Siswa mampu menentukan strategi pengerjaan yang 

sesuai atau yang terbaik dalam menyelesaikan 

pengerjaan soal. 

 

Siswa menyelesaikan permasalahan menggunakan 

strategi atau rencana yang telah dibuat. 

 

 

 

 

Siswa mengkoreksi kebenaran pada setiap detail 

pengerjaan. 
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2.5 Pemahaman Konsep 

Kemampuan pemahaman konsep sangatlah penting dalam pembelajaran mate 

matika, hal itu dikarena konsep-konsep yang ada pada matematika tersusun secara 

berurutan. Konsep sebelumnya akan digunakan untuk mempelajari konsep 

berikutnya. Oleh karena itu, dengan memiliki kemampuan pemahaman konsep maka 

akan memudahkan siswa dalam menyelesaikan setiap masalah dan persoalan 

matematika, serta memudahkan siswa dalam memahami materi, sehingga siswa dapat 

mempelajari materi lebih luas. 

2.5.1 Pengertian Pemahaman Konsep 

Pemahaman merupakan suatu terjemahan dari istilah understanding yang dapat 

diartikan sebagai suatu penyerapan arti suatu materi yang dipelajari Murizal, Yarman, 

& Yerizon (2012). Sedangkan menurut Purwanto Murizal et al (2012) "pemahaman 

artinya tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti atau 

konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya ". Pemahaman konsep merupakan 

penguasaan sejumlah materi pelajaran, dimana siswa tidak sekedar mengenal dan 

mengetahui saja, tetapi juga mampu mengungkapkan kembali konsep dalam bentuk 

yang lebih mudah untuk dimengerti serta mampu mengaplikasikanya Putri (2012). 

Adapun tahap pemahaman konsep menurut (Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2002) 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Menyatakan ulang sebuah konsep merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan kepadanya.  
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2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan 

konsepnya) merupakan  kemampuan seseorang untuk dapat mengelompokkan 

objek menurut sifat-sifatnya.  

3. Memberikan contoh dan non contoh dari konsep merupakan kemampuan 

seseorang dapat membedakan contoh dan bukan contoh dari suatu materi yang 

telah dipelajari.  

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis merupakan 

kemampuan seseorang menggambar atau membuat grafik, membuat ekspresi 

matematis, menyusun cerita atau teks tertulis.  

5. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah merupakan 

kemampuan seseorang menggunakan konsep serta prosedur dalam menyelesaikan 

masalah. 

2.5.2 Indikator Pemahaman Konsep 

Menurut Kilpatrick, Swafford, & Findell (2002) adapun indikator dari 

pemahaman konsep matematis siswa antara lain sebagai berikut: 

Tabel 2.5 Indikator dari pemahaman konsep 

No  Pemahaman Konsep Indikator Pemahaman Konsep 

1 Menyatakan ulang secara 

verbal 

Siswa dalam menyatakan ulang sebuah konsep dengan 

bahasanya sendiri. 

2 Mengklarifikasi objek-objek  Siswa mengelompokan suatu masalah berdasarkan sifat-sifat 

yang dimiliki yang terdapat pada materi yang diajarkan.  

3 Menerapkan konsep Siswa dalam menerapkan suatu konsep memecahkan masalah 

berdasarkan langkah-langkah yang benar  

4 Menyajikan konsep Siswa menyajikan konsep kedalam bentuk gambar atau 

symbol secara berurutan yang bersifat matematis 

 

Contoh impementasi  dari indikator pemahamn konsep yang diterapkan pada materi  

Relasi dan Fungsi.  
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a. Perhatikan diagram panah pada gambar 2.9. Tentukan  

(i) Domain, (ii) Kodomai, (iii) Range 

(iv) Bayangan dari 1,2,3,4, dan 5 oleh fungsi f. Soal tersebut menjadi masalah 

non rutin oleh siswa karena siswa belum pernah mengerjakan. Akan dipaparkan 

pengerjaan melalui tahapan polya dengan model problem based learning. 

Tabel 2.6 Penyelesaian indikator dari pemahaman konsep 

No  Penyelasaian Indikator Pemahamn Konsep 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Diket: 

 
Dit: a. Dari gambar di atas tentukan: 

       (i) Domain; 

      (ii) Kodomai; 

      (iii) Range; 

      (iv) Bayangan dari 1,2,3,4, dan 5 oleh 

fungsi f. 

 

       (i) Domain = A = {1,2,3,4,5} 

      (ii) Kodomai = B ={a,b,c,d,e} 

      (iii) Range = {a,c,e} 

      (iv) Bayangan dari 1, oleh fungsi f 

adalah f (1) = a. 

Bayangan dari 2, oleh fungsi f 

adalah f (2) = a. 

Bayangan dari 3, oleh fungsi f 

adalah f (3) = c. 

Bayangan dari 4, oleh fungsi f 

adalah f (4) = c. 

Bayangan dari 5, oleh fungsi f 

adalah f (5) = e. 

 

Memeriksa kembali langka-langkah 

pengerjaan di atas 

Siswa mampu  menyatakan ulang sebuah konsep 

yang sudah diketahui dengan bahasanya sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mampu mengelompokan suatu masalah 

berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki yang terdapat 

pada materi yang dipelajari. 

 

Siswa mampu menerapkan suatu konsep dalam 

memecahkan masalah berdasarkan langkah-langkah 

yang benar  

 

 

 

 

 

  

 

Siswa mampu menyajikan konsep kedalam bentuk 

gambar atau symbol secara berurutan yang bersifat 

matematis 

 

 


