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KAJIAN TEORI 

1. Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning) 

Model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) adalah model 

pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir secara mandiri, 

sistematis serta menggali kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan 

secara berkelompok (Ahmad, Tarmizi, Lojinin, & Mokhtar, 2010; Anugrahani, 

Kurniawati, & Aryuna, 2017; Hmelo-Silver, 2004; Mayasari, Kadarohman, 

Rusdiana, & Kaniawati, 2016). Siswa belajar bersama kelompok kecil menyelidiki 

dan menyerap informasi untuk menyelesaikan permasalahan dan guru sebagai 

fasilitator dalam membimbing siswa memecahkan masalah (Fatimah, 2012; 

Murtikusuma, 2015). Pembelajaran dimulai dengan memecahkan masalah untuk 

mendapat pengetahuan baru terlebih dahulu, kemudian menafsirkan permasalahan, 

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, mengidentifikasi solusi, mengevaluasi 

informasi serta memberikan kesimpulan (Padmavathy & K, 2013).  

Karakteristik model pembelajaran PBL adalah a) guru berperan sebagai 

pengawas dalam pembelajaran; b) masalah menjadi fokus utama dalam 

pembelajaran; c) permasalahan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari; d) proses 

pemecahan masalah dilakukan secara berkelompok; e) memberi waktu kepada 

siswa untuk berpikir kreatif mengumpulkan informasi dan mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah; f) kesulitan masalah diberikan pada tingkat 

yang sedang sehingga siswa tidak putus asa; g) menumbuhkan rasa tanggung jawab 

siswa terhadap masalah yang diberikan (Graaff & Kolmos, 2003; Wardono et al., 

2016). Tujuan model pembelajaan PBL adalah memotivasi siswa belajar secara 

mandiri, memiliki ingatan yang baik terhadap materi, mengembangkan kemampuan 

bernalar dan kemampuan memecahkan masalah, serta memberikan pemahaman 

cara bekerja sama yang baik dalam berkelompok (Ball & Pelco, 2006).  

Langkah-langkah model pembelajaran PBL diantaranya adalah sebagai 

berikut: 1) memberi orientasi kepada siswa yaitu guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menyajikan permasalahan secara nyata dilanjutkan memotivasi 

siswa; 2) mengorganisasi siswa yaitu guru membantu siswa  menyusun tugas dan 

memahami permasalahan yang dihadapi; 3) mengumpulkan informasi yaitu guru 

membentuk kelompok namun siswa tetap berpikir secara mandiri untuk 
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mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang tepat; 4) mengembangkan dan 

mempresentasikan yaitu guru membantu menyiapkan bahan presentasi sehingga 

diharapkan melalui presentasi siswa dapat menganalisis permasalahan yang tepat; 

5) memberikan evaluasi yaitu guru melakukan refleksi kepada siswa tentang 

informasi yang telah siswa dapatkan (Abdurrozak et al., 2016). 

Kelebihan adanya model pembelajaran PBL adalah a) membantu siswa 

mengembangkan kerjasama dalam kelompok; b) mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah; c) mendapatkan informasi yang mudah diingat; d) 

membangun kemandirian dalam belajar, e) memberikan motivasi positif; f) 

membantu mengembangkan kemampuan komunikasi; g) meningkatkan 

kemampuan berpikir yang dimiliki siswa (Ceker & Ozdamli, 2016). Selain 

kelebihan terdapat kekurangan terhadap model pembelajaran PBL (Problem Based 

Learning) adalah a) siswa membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk 

menyelesaikan masalah; b) siswa secara mandiri atau kelompok menyelesaikan 

masalah lebih awal atau lebih lambat dari waktu yang telah direncanakan; c) 

membutuhkan sumber penelitian dan pembelajaran yang lebih kompleks; d)  

pembelajaran mungkin tidak dapat diterapkan disemua kelas; e) pembelajaran perlu 

didefinisikan berbeda dan lebih mendalam pada setiap masalah. Solusi yang 

dilakukan agar pembelajaran dapat berjalan lancar yaitu a) guru mengarahkan dan 

memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam setiap kegiatan yang telah 

direncanakan; b) membuat lembar kerja siswa yang akan meningkatkan 

kemampuan berpikir, c) guru membuat generalisasi pada setiap pertemuan agar 

siswa tidak merasa bingung dengan materi yang telah mereka pelajari. 

 

2. Strategi Pemecahan Masalah Wankat-oreovocz 

Strategi pemecahan masalah wankat-oreovocz adalah strategi pembelajaran 

membantu menumbuhkan kepercayaan diri, meningkatkan motivasi belajar, 

meningkatkan kemampuan berpikir dalam memecahakan permasalahan, serta 

membantu melatih kemampuan siswa untuk menemukan dan menyelesaikan 

jawaban dari permasalahan secara mandiri (Wulandari et al., 2015). Ciri utama 

strategi pemecahan masalah ini adalah motivasi yang dilakukan guru agar siswa 

semangat dan percaya terhadap kemampaun yang dimiliki (Linuhung, 2014; 
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Wulandari et al., 2015). Peran guru menjadi poin utama dikarenakan dalam 

pembelajaran siswa membutuhkan informasi serta pengalaman yang dapat 

membantu memperoleh hasil belajar yang diinginkan (Ayuningrum, 2017).  

Karakteristik pembelajaran menggunakan strategi pemecahan masalah 

wankat-oreovocz adalah a) melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran untuk 

mencari informasi penting untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi; b) 

guru sebagai fasilitator membantu menggali kemampuan berpikir kritis dan kreatif 

dalam mengajukan pertanyaan tentang permasalahan; c) siswa memiliki rasa 

percaya diri untuk menyelesaikan masalah sehingga siswa akan berusaha dengan 

sungguh-sungguh sehingga meningkatkan motivasi untuk terus belajar; d) siswa 

dilatih memecahkan dan menemukan jawaban dari permasalahan yang diberikan 

secara mandiri; e) setelah menemukan jawaban siswa mampu menganalisis dan 

selanjutnya siswa merefleksi dirinya sendiri dengan kemungkinan kesalahan yang 

telah dilakukan (Andrayani, 2016).  

Langkah-langkah melakukan pembelajaran menggunakan strategi 

pemecahan wankat-oroovocz adalah bahwa 1) saya bisa (I can) yaitu memberi 

semangat kepada siswa agar termotivasi dan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa 

siswa mampu; 2) mendefinisikan (define) yaitu siswa diberikan arahan untuk 

membuat list hal yang diketahui dan tidak diketahui; 3) mengeksplorasi (explore) 

yaitu dalam pembelajaran guru membuat rencana untuk membantu siswa 

mengemukakan pertanyaan serta menganalisis permasalah yang dihadapi; 4) 

merencanakan (plan) yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan analisis 

dengan memetakan permasalahan yang ingin diselesaikan; 5) mengerjakan (do it) 

yaitu membantu siswa untuk berpikir secara sistematis untuk menyelesaikan 

permasalahan; 6) mengoreksi kembali (check) yaitu guru memberi arahan kepada 

siswa untuk mengoreksi kembali jawaban atas permasalahan yang telah 

diselesaikan; 7) generalisasi (generalize) yaitu guru memancing siswa untuk 

bertanya tentang permasalah yang dihadapi serta melatih siswa untuk melakukan 

refleksi terhadap kesalahan yang mungkin dilakukan (Linuhung, 2015).  

Kelebihan dengan adanya strategi pemecahan masalah wankat-oreovocz 

adalah a) guru sebagai fasilitator memberi kesempatan siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran sehingga pengetahuan dan informasi yang didapat siswa bertahan 
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lebih lama; b) siswa merasa dihargai karena siswa terlibat langsung dalam 

memecahkan permasalahan sehingga akan membangkitkan rasa percaya diri; c) 

meningkatkan hasil belajar karena siswa memiliki motivasi yang kuat untuk belajar 

(Humardan, 2017). Strategi pemecahan masalah memiliki kekurangan diantaranya 

yaitu a) siswa tidak dapat menemukan cara penyelesaian yang berbeda dari apa 

yang diajarkan oleh guru; b) serta siswa ragu akan jawaban yang dikerjakan 

dikarenakan takut salah menjawab (Wulandari et al., 2015). Solusi yang dilakukan 

agar pembelajaran berjalan lancar yaitu a) guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menggali informasi sehingga akan mengembangkan kemampuan yang 

dimiliki; b) meyakinkan siswa agar percaya pada kemampuan yang mereka miliki.  

3. Langkah-langkah Model Pembelajaran PBL (Problem Based Learning) 

dan Strategi Pemecahan Masalah Wankat-oreovocz  

Langkah-langkah model pembelajaran PBL dan strategi pemecahan 

masalah Wankat-Oreovocz antara lain: 1) memberi orientasi kepada siswa yaitu 

guru menjelaskan tujuan pembelajaran, memotivasi untuk menumbuhkan rasa 

percaya diri siswa serta menyajikan permasalahan secara nyata; 2) mengkondisikan 

siswa yaitu guru membentuk siswa menjadi kelompok-kelompok kecil;  3) 

mengumpulkan informasi yaitu guru memberi arahan kepada siswa agar membuat 

list hal yang diketahui dan tidak diketahui serta menganalisis permasalahan yang 

ingin diselesaikan; 4) mengerjakan (do it) yaitu guru membantu siswa berpikir 

secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan; 5) merancang dan 

mempresentasikan yaitu guru memberi arahan kepada siswa untuk mengecek 

kembali jawaban yang telah diselesaikan serta guru membantu siswa menyiapkan 

bahan presentasi sehingga diharapkan melalui presentasi siswa dapat menganalisis 

permasalahan secara tepat; 6) generalisasi (generalize) yaitu guru melakukan 

refleksi serta evaluasi terhadap informasi yang telah didapatkan siswa. 
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Tabel 2.1 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dan Strategi Pemecahan Masalah Wankat-Oreovocz 

Indikator PBL Indikator Wankat-Oreovocz 

1. Memberi orientasi 

2. Mengorganisasi siswa 

3. Mengumpulkan informasi 

4. Mengembangkan dan 

mempresentasikan 

5. Memberikan evaluasi 

1. Saya bisa (I can) 

2. Mendefinisikan (define) 

3. Mengeksplorasi (explore) 

4. Merencanakan (plan) 

5. Mengerjakan (do it) 

6. Mengoreksi kembali (check) 

7. Generalisasi (generalize) 

 

No Langkah-langkah PBL dan 

Strategi Pemecahan Masalah 

Wankat-Oreovocz 

Pembelajaran 

Model Problem 

Based Learning 

(PBL) 

Strategi Pemecahan 

Masalah Wankat-

Oreovocz 

1. Memberi orientasi          

2. Mengorganisasi siswa yaitu guru 

membuat kelompok kecil 

       _ 

3.  Mengumpulkan informasi dengan 

kelompok kecil, mendefinisikan 

(define), dan merencanakan (plan) 

    

4. Mengerjakan (do it) ̶   

5. Mempresentasikan serta 

mengoreksi kembali (check) 

    

6. Mengevaluasi (generalisasi)     

 

4. Kemampuan Literasi Matematis 

Literasi matematis merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui 

dan menerapkan suatu informasi matematika dasar secara nyata (Ojose, 2011). 

Literasi Matematis adalah kemampuan individu memahami fungsi dalam 

merumuskan, menggunakan dan menafsirkan konsep, prosedur dan fakta 

matematika yang dapat digunakan secara nyata (R. Astuti, Budiyono, & Usodo, 

2014; Firdaus, Wahyudin, & Herman, 2017; Risywandha & Khabibah, 2018; 

Santia, 2018; Setiawan, Dafik, & Lestari, 2014). Kemampuan literasi matematis 

berguna agar siswa dapat memahami konsep, peran, dan kegunaan matematika 

untuk menyelesaikan permasalahan (Jufri, 2015; Risywandha & Khabibah, 2018; 

Ulfa et al., 2017). Kemampuan literasi yang baik dapat menjadi keberhasilan 

generasi penerus untuk menyerap serta memahami informasi secara tertulis maupun 

secara lisan (Irianto & Febrianti, 2017).  
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Memahami informasi secara tertulis maupun secara lisan merupakan tujuan 

literasi dalam pembelajaran seumur hidup (Syahlan, 2015). Literasi matematis 

penting dalam pembelajaran jika guru dapat memberi motivasi dan kesempatan 

kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai kondisi (Mansur, 

2018). PISA (Programme for Internasional Student Assessment) mengelompokkan 

kemampuan literasi yang diujikan yaitu 1) kemampuan pemecahan masalah; 2) 

kemampuan komunikasi; dan 3) kemampuan penalaran (Fathani, 2016). Penjelasan 

diatas dapat diukur menggunakan indikator kemampuan literasi matematis 

(Risywandha & Khabibah, 2018). 

Kemampuan literasi matematis memiliki beberapa indikator antara lain 1) 

pemikiran dan penalaran matematika yaitu kemampuan siswa dalam memahami 

konsep matematika; 2) komunikasi matematika yaitu kemampuan siswa dalam 

memahami dan menjelaskan baik secara lisan maupun tulisan tentang bentuk 

matematika baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain; 3) argumentasi 

matematika yaitu kemampuan siswa dalam membedakan fakta dan dapat 

menyatakan sebagai sebuah pernyataan yang dapat dipertanggungjwabkan; 4) 

pemodelan yaitu kemampuan siswa mengartikan bentuk matematika dalam 

kehidupan sehari-hari; 5) mengajukan dan memecahkan masalah yaitu kemampuan 

siswa dalam mengajukan dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi; 

6) representasi yaitu kemampuan siswa dalam memahami objek yang sedang 

dibahas; 7) simbol yaitu kemampuan siswa dalam menggunakan simbol dan notasi 

yang diperlukan; 8) alat dan teknologi yaitu kemampuan siswa dalam menggunakan 

alat dan teknologi dalam pembelajaran (Lange, 1991). Indikator kemampuan 

literasi matematis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah a) kemampuan 

pemecahan masalah yaitu kemampuan mengajukan dan menyelesaikan 

permasalahan yang sedang dihadapi; b) kemampuan komunikasi yaitu ̀ kemampuan 

siswa dalam memahami dan menjelaskan bentuk matematika secara tertulis untuk 

dirinya sendiri maupun orang lain; c) kemampuan penalaran yaitu kemampuan 

siswa dalam memahami konsep matematika.  

Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan siswa 

mempelajari konsep matematika untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan 

prosedur yang telah direncanakan (Anggraeni & Herdiman, 2018; Sormin & 
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Sahara, 2019; Sumartini, 2016). Berkembangnya kemampuan pemecahan masalah 

akan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif 

(Anggraeni & Herdiman, 2018). Terdapat indikator yang akan digunakan yakni 

memahami masalah, merencakan penyelesaian, melakukan perhitungan serta 

mengecek kembali jawaban (E. P. Astuti, 2017). a) Memahami masalah yaitu 

kemampuan siswa memahami masalah dan menggunakan konsep dengan gambar 

dan notasi yang benar; b) merencakan penyelesaian yaitu kemampuan siswa 

merencanakan langkah-langkah yang akan digunakan dalam menyelesaikan 

masalah; c) melakukan perhitungan yaitu kemampuan siswa melakukan 

perhitungan terhadap langkah-langkah yang telah direncanakan dengan benar; d) 

mengecek kembali jawaban yaitu kemampuan siswa mengoreksi kembali proses 

dan hasil pemecahan masalah.  

Kemampuan komunikasi merupakan kemampuan siswa menyampaikan 

informasi dari ide yang dimiliki secara lisan maupun tulisan agar mudah dipahami 

dan di mengerti (Bernard, 2015; Hartati, Abdullah, & Haji, 2017; Juandi & Jupri, 

2013). Komunikasi matematis tertulis bermanfaat bagi siswa dalam menyatakan ide 

yang dimiliki sehingga menjadi informasi menggunakan simbol matematika, tabel, 

diagram serta media lainnya (Qohar & Sumarmo, 2013). Terdapat indikator 

kemampuan komunikasi tertulis yang akan digunakan yaitu menulis; menggambar 

serta ekspresi matematik (Rachmayani, 2014). a) Menulis yaitu kemampuan siswa 

menjelaskan ide dari suatu gambar menggunakan bahasa sendiri; b) menggambar 

yaitu kemampuan siswa menyatakan ide menggunakan gambar dengan tepat; c) 

ekspresi matematik yaitu kemampuan siswa menyatakan suatu ide menggunakan 

bahasa dan notasi secara tertulis. 

Kemampuan penalaran merupakan kemampuan siswa menganalisis 

masalah kemudian membuktikan proses berpikir sesuai dengan cara dan fakta yang 

tepat (Jelatu, Amul, Jeramat, & Jundu, 2019). Penalaran merupakan suatu proses 

berpikir yang menghasilkan suatu pernyataan yang digunakan untuk membuat 

kesimpulan (Bergqvist & Lithner, 2012). Lebih lanjut penalaran tidak selalu 

berdasarkan pemikiran sesuai prosedur sehingga tidak terbatas terhadap 

pembuktian selama ada alasan yang mendukung. Terdapat indikator kemampuan 

penalaran diantaranya adalah menganalisis masalah, menjelaskan masalah serta 
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membuat kesimpulan (Bukhori, 2018). a) Menganalisis masalah yaitu kemampuan 

siswa menganalisis masalah menggunakan suatu pola; b) menjelaskan masalah 

yaitu kemampuan siswa menjelaskan masalah menggunakan pola yang dibuat; c) 

membuat kesimpulan yaitu kemampuan siswa membuat kesimpulan dari 

pernyataan yang tepat. 

 

5. Kemamuan Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif merupakan kemampuan mengembangkan ide dan gagasan 

yang dimiliki untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan cara berpikir 

yang berbeda (Noviyana, 2017; Ramlah & Maya, 2018; Tambunan, 2016). 

Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan seseorang dalam memunculkan 

hal baru baik berupa ide maupun karya nyata yang dimengerti, berguna, inovatif 

serta berbeda dari biasanya (Mursidik, Samsiyah, & Rudyanto, 2015; Noviyana, 

2017; Nur, 2016). Cara berpikir yang berbeda merupakan tanda seseorang berpikir 

kreatif (Anita & Mumpuniarti, 2018). Pembelajaran yang menuntut cara berpikir 

kreatif akan membantu siswa bersikap dan berpikir secara positif, sehingga siswa 

akan percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki (Ismayani, 2016). 

Pembelajaran aktif terjadi jika siswa diberi kesempatan berpikir dalam membuat 

pernyataan logis dengan bukti yang jelas sehingga dihasilkan proses berpikir secara 

rinci (Happy & Widjajanti, 2014).  

Kemampuan berpikir kreatif dapat digunakan siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan secara nyata (Anita & Mumpuniarti, 2018). Ciri kemampuan berpikir 

kreatif yaitu siswa menyelesaikan permasalahan dengan cara yang berbeda, 

memiliki ide yang beragam serta menghasilkan pemikiran berbeda (Sumiarti, 

Kuntoro, & Sutrisno, 2016). Kemampuan berpikir kreatif tidak dapat terjadi jika 

guru tidak memberikan perhatian kepada siswa serta siswa tidak memiliki 

keinginan yang kuat untuk menyelesaikan masalah (Abdurrozak et al., 2016). 

Padahal kemampuan berpikir kreatif berguna bagi siswa untuk menyelesaikan 

permasalahan secara nyata serta membantu siswa mendapatkan pengetahuan secara 

detail (Anita & Mumpuniarti, 2018). Dari penjelasan diatas, kemampuan berpikir 

kreatif dapat diukur melalui indikator (Nur, 2016). 



 

15 
 

Terdapat empat indikator kemampuan berpikir kreatif yaitu: 1) fluency 

(kelancaran) yaitu kemampuan siswa menghasilkan beragam ide, 2) flexibility 

(keluwesan) yaitu kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan dengan cara 

berbeda, 3) originality (keaslian) yaitu kemampuan siswa menghasilkan ide dengan 

caranya sendiri, 4) elaborasi (keterincian) yaitu kemampuan siswa menggunakan 

ide yang dimiliki untuk menjelaskan permasalahan secara sistematis (Anwar, 

Aness, Khizar, Naseer, & Muhammad, 2012). Indikator kemampuan berpikir 

kreatif yang akan digunakan dalam penelitian adalah a) fluency (kefasihan) adalah 

kemampuan siswa menghasilkan ide yang beragam dalam membuat jawaban benar; 

b) flexibility (keluwesan) adalah kemampuan siswa untuk berpikir kreatif 

menyelesaikan permasalahan dengan cara yang berdeba-beda; c) originality 

(keaslian) adalah kemampuan siswa mengacu pada beragamnya jawaban yang 

disuguhkan sesuai dengan ide yang dipikirkan sendiri; d) elaboration (keterincian) 

adalah kemampuan siswa menjelaskan permasalahan yang dihadapi dengan rinci 

dan sistematis dimana konsep serta notasi yang digunakan menjadi penilaian juga.  

 


