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ABSTRAK 

Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Mata Pelajaran 
Matematika seringkali mengundang pertanyaan, baik dalam pembelajaran 

maupun ketika praktik Mengajar,. Disertai yang menggunakan Pembelajaran 
Berbasis Masalah terkesan kurang sesuai dengan prinsip Pembelajaran Berbasis 

Masalah itu sendiri. Untuk itu, penulis mencoba menyajikan bagaimana hubungan 
Pembelajaran Berbasis Masalah dengan matematika pada meteri bilangan bulat. 
Pembelajaran berbasis masalah, karakteristiknya, jenis masalah yang layak untuk 

pembelajaran berbasis masalah, contoh masalah yang mungkin, dan kesimpulan 
penulis terkait dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah dalam 

matematika. 
 
Kata-Kata Kunci: Matematika, Bilangan Bulat, Pembelajaran Berbasis Masalah 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Perubahan cara pandang terhadap siswa sebagai objek menjadi subjek dalam 
proses pembelajaran menjadi titik tolak banyak ditemukannya berbagai 

pendekatan pembelajaran inovatif. Ivor K. Davis dalam rusman (2014:229) 
mengemukakan bahwa ‘’salah satu kecenderungan yang sering dilupakan adalah 

melupakan bahwa hakikat pembelajaran adalah belajarnya siswa bukan 
mengajarnya guru.  

Guru dituntut untuk dapat memilih model pembelajaran yang dapat memacu 

semangat siswa untuk secara aktif ikut terlibat dalam pengalaman belajarnya. 
Salah satu alternatif model pembelajaran yang memungkinkan dikembangkannya 

keterampilan berfikir siswa (penalaran, komunikasi, dan koneksi ) dalam 
pemecahan masalah adalah pembelajaran berbasis masalah (PBM) 

Menurut Tan dalam rusman (2013:229) pembelajaran berbasis masalah 

merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBM kemampuan berfikir 
siswa betul-betul dioptimalisasi melalui proses kelompok atau tim yang sistematis, 

sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji dan mengembangkan 
kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Pada kenyataannya, tidak 
semua guru memahami konsep PBM tersebut, baik disebabkan oleh kurangnya 

keinginan dan motivasi untuk meningkatkan kualitas keilmuan maupun kurangnya 
dukungan sistem untuk meningkatkan kualitas keilmuan tenaga pendidik.  
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Masalah dapat mendorong keseriusan, inquiry, dan berpikir dengan cara 
yang bermakna dan sanggat kuat (powerful). Pendidikan memerlukan perespektif 
baru dalam menemukan berbagai permasalahan dan cara memandang suatu 

masalah. Berbagai terobosan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan 
hasil dari adanya ketertarikan terhadap masalah. Pada umumnya pendidikan 

dimulai dari ketertarikan masalah, dilanjutkan dengan menentukan masalah, dan 
penggunaan berbagai dimensi berpikir. Menurut Shulman dalam Rusman (2014: 
231) Pendidikan merupakan proses membantu orang mengembangkan kapasitas 

untuk belajar bagaimana menghubungkan kesulitan mereka dengan teka-teki yang 
berguna untuk membentuk masalah. Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan 

metode pembelajaran aktif yang digunakan untuk masalah terstruktur yang 
merupakan tanggapan dari hasil pembelajaran. Pada model pengajaran ini, 
digunakan untuk menyelesaikan masalah mempunyai struktur yang kompleks yang 

tidak cukup bila dikerjakan dengan algoritma yang sederhana. Pada Pembelajaran 
Berbasis Masalah ini, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuannya sendiri. Pembelajaran Berbasis Masalah dirancang terutama untuk 
membantu siswa mengembangkan ketrampilan berfikir, ketrampilan 
menyelesaikan masalah, dan ketrampilan intelektualnya, mempelajari peran-peran 

orang dewasa dengan mengalaminya melalui berbagai situasi riil atau situasi yang 
disimulasikan dan menjadi pelajar mandiri dan otonom. 

Dari segi pedagogis, pembelajaran berbasis masalah didasarkan pada teori 
belajar konstruktvisme dengan cirri (a) Pemahaman diperoleh dari interaksi 
dengan scenario permasalahan dan linkungan belajar, (b) Pergulatan dengan 

masalah dan proses inquiry masalah menciptakan disonansi kognitif yang 
menstimulasi belajar dan (c) Pengetahuan terjadi melalui proses kolaborasi 

negosiasi social dan evaluasi terhadap keberadaan sebuah sudut pandang. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menyusun artikel tentang apa dan 

bagaimana Pembelajaran Berbasis Masalah ini untuk selanjutnya diterapkan dalam 

sebuah proses pembelajaran terutama pada materi bilangan bulat, sehingga dapat 
memberi masukan, khususnya kepada guru tentang pembelajaran berbasis 

masalah. Yang menurut tan dalam Rusman (2014:230) merupakan pendekatan 
pembelajaran yang relevan dengan tuntutan abad 21 dan umumnya kepada para 
ahli dan praktisi pendidikan yang memusatkan perhatiannya pada pengembangan 

dan inovasi sistem pembelajaran.  
 

Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah adalah 
bagaimana Model Pembelajaran Berbasis Masalah Problem Based Learning (PBL) 

Pada Materi Bilangan Bulat Kelas V? 
 

Tujuan Pembahasan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas bahwa model pembelajaran berbasis 
masalah merupakan suatu pendekatan yang digunakan guru pada proses 

pembelajaran di dalam kelas yang memperhatikan pengetahuan awal siswa dan 
melibatkan siswa secara langsung berupa kegiatan nyata sehingga aktivitas,  

keterampilan, sikap, dan pengetahuan siswa dapat meningkat.  
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Manfaat Pembahasan 

Model Pembelajaran Problem Based Learning ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat kepada: (1) Bagi Guru, menambah wawasan pembaca 

mengenai Model Pembelajaran Berbasis Masalah, (2) Pembaca dapat memahami 
dan mendesain sendiri model Pembelajaran Berbasis masalah, (3) Bagi siswa, 

diharapkan lebih meningkatkan pemahaman konsep bilangan bulat dalam 
pembelajaran matematika sehingga hasil belajarnya juga meningkat dan (4) Bagi 
Sekolah, sebagai bahan masukan, menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan untuk masa sekarang dan masa yang 
akan datang. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran Problem-Based Learning 

Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning) 
berkaitan dengan pengunaan intelegensi dari dalam diri individu yang berada 

dalam sebuah kelompok orang, atau lingkungan untuk memecahkan masalah yang 
bermakna, relevan, dan kontekstual. Boud dan Feletti dalam Rusman (2014: 230) 
mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah inovasi yang paling 

signifikan dalam pendidikan. Dimana kurikulum Pembelajaran Berbasis Masalah 
sangat membantu untuk meningkatkan perkembangan ketrampilan belajar 

sepanjang hayat dalam pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, dan belajar aktif 
Beberapa pendapat tentang Model Pembelajaran Berbasis Masalah: Model 

pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based Learning) adalah merupakan 

model pembelajaran yang inovatif dan dapat memberikan kondisi belajar aktif 
kepada siswa, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan 

dengan masalah tersebut sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan 
masalah (Ward, 2002; Stepien, dkk.,2013). Menurut Handika dan Wangid (2013), 
menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah adalah model 

pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, 
sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan 

keterampilan yang lebih tinggi, memandirikan siswa, dan meningkatkan 
kepercayaan diri sendiri.  

Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan 

model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk memperoleh hasil belajar siswa 
lebih baik, terutama pada implementasi Kurikulum 2013. Pembelajaran berbasis 

masalah dikembangkan untuk membantu siswa dalam berfikir, pemecahan 
masalah, dan ketrampilan intelektual; belajar berbagai peran orang dewasa melalui 
pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi; dan menjadi pembelajar 

yang otonom dan mandiri (Jauhar, 2011: 88). Sedangkan model Discovery 
learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang 

terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran bentuk finalnya, tetapi 
diharapkan siswa mengorganisasi sendiri (Kurinasih, 2014b: 64).  

Menurut Slavin (2011) karakteristik lain dari PBM meliputi pengajuan 

pertanyaan terhadap masalah, fokus pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan 
authentik, kerja sama, dan menghasilkan produk atau karya yang harus 

dipamerkan. Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai 
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macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap 
tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru 
dan kompleksitas yang ada. Tan dalam Rusman (2011: 232). 

Karakterisktik pembelajaran berbasis masalah antara lain Hamruni (2012: 
107-108): (a) Pembelajaran menjadi strating point dalam belajar, (b) Permasalahan 

yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur, 
(c) Permasalahan memebutuhkan persepektif ganda (multiple perspective), (d) 
Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, dan 

kompetensi yang kemudian membutuhakn identifikasi kebutuhan belajar dan 
bidang baru dalam belajar, (e) Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama, (f) 

Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, pengunaannya, dan evaluasi 
sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam Pembelajaran Berbasis  
Masalah, (g) Belajar adalah kolaborasi, komunikasi dan kooperatif, (h) 

Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya 
dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah 

permasalahan, (i) Keterbukaan proses dalam Pembelajaran Berbasis Masalah 
meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar, dan (j) Pembelajran 
Berbasis Masalah meliputi evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses 

belajar. 
 

Pembelajaran Berbasis Masalah 

Teori belajar yang melandasi pendekatan pembelajaran berbasis masalah 
Selain teori belajar konstruktivisme, ada beberapa teori belajar lainnya yang 

melandasi pendekatan PBM, yaitu : 
a. Teori Belajar Bermakna Dari David Ausubel 

Ausubel (Rusman, 2010) membedakan antara belajar bermakna (meaningfull 
learning) dengan belajar menghafal (rote learning). Belajar bermakna 
merupakan proses belajar yang memiliki struktur pada seseorang yang sedang 

belajar. Belajar menghafal diperlukan bila seseorang memperoleh informasi 
baru dalam pengetahuan yang sama sekali tidak berhubungan dengan yang telah 

diketahuinya. Kaitannya dengan PBM dalam hal mengaitkan informasi baru 
dengan stuktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa.  

b. Teori Belajar Vigostsky  

Perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan 
pengalaman baru dan menentang serta ketika berusaha untuk memecahkan 

masalah yang berikan. Dalam upaya menempatkan pemahaman, individu 
berusaha mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang telah 
dimilikinya. Rusman (2006:244) vigostsky meyakini bahwa interaksi sosial 

dengan teman lain memacuh terbentuknya ide baru dan memperkaya 
perkembangan intelektual siswa. Kaitannya dengan PBM dalm hal mengaitkan 

informasi baru dengan stuktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa melalui 
kegiatan belajar dalam interaksi sosial dengan teman lain.  

c. Teori Belajar Jerome S. Brunner 

Metode penemuan merupakan metode dimana siswa menemukan kembali, 
bukan menemukan yang sama sekali yang benar-benar baru. Belajar penemuan 

sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dengan 
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sendirinya memberikan hasil yang lebih kuat, berusaha sendiri memberikan 
hasil yang lebih baik, berusaha sendiri mencari pemecahan masalah serta 
menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna.  

a. Keunggulan Problem-Based Learning 
b. Sebagai suatu strategi pembelajaran, strategi Problem-Based Learning memiliki 

beberapa keunggulan, di antaranya: (a) Memiliki teknik yang cukup bagus 
untuk lebih memahami isi pelajaran, (b) Dapat menantang kemampuan siswa 
serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa, 

(c) Dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, (d) Dapat membantu 
siswa bagaimana mentrasfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah 

dalam kehidupan nyata, (e) Dapat membantu siswa untuk mengembangkan 
pengetahuan barunya dan bertanggungjawab dalam pembelajaran yang mereka 
lakukan, (f) Lebih menyenangkan dan disukai siswa, (g) Dapat 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan 
kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru, (h) Dapat 

memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang 
mereka miliki dalam dunia nyata dan (i) Dapat mengembangkan minat siswa 
untuk secara terus menerus belajar (oleh Sanjaya dalam Sutirman (2013:42).  

c. Kelemahan Problem-Based Learning 
Di samping memiliki keunggulan, strategi pembelajaran berbasis masalah juga 

memiliki beberapa kelemahan diantaranya: (a) Manakala siswa tidak memiliki 
minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit 
untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba, (b) 

Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan 
cukup waktu untuk persiapan dan (c) Tanpa pemahaman mengapa mereka 

berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka 
tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari.  

Kriteria pemilihan bahan pelajaran untuk Problem-Based Learning adalah 

sebagai berikut: (a) Bahan pelajaran mengandung isu-isu konflik (conflict issue) 
bersumber dari berita, rekaman, dan video.  (b) Bahan yang dipilih bersifat familiar 

dengan siswa, (c) Bahan yang dipilih yang berhubungan dengan orang banyak 
(universal), (d) Bahan yang dipilih yang mendukung tujuan atau kompetensi yang 
dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan (e) Bahan yang 

dipilih sesuai dengan minat siswa sehingga siswa merasa perlu untuk 
mempelajarinya. 

Tahapan pemecahan masalah sangat bergantung pada kompleksitas 
masalahnya. Untuk masalah yang kompleks karena cakupan dan dimensinya 
sangat luas, maka langkah- langkah pemecahan masalah dengan pendekatan 

akademik dapat dilakukan. atau dapat dipecahkan dengan tahapan-tahapan yang 
sederhana dan praktis adalah sebagai berikut ini.  

1) Tahapan pemecahan masalah secara akademik, adalah sebagai berikut: (a) 
Kesadaran akan adanya masalah, (b) Merumuskan masalah, (c) Membuat 
jawaban sementara atas masalah atau hipotesis, (d) Mengumpulkan data atau 

fakta- fakta, (e) Menganalisis data atau fakta-fakta sebagai pengujian hipotesa, 
(f) Membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesa, (g) Membuat 

alternatif pemecahan masalah, (h) Menetapkan pilihan diantara alternatif 
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pemecahan masalah, (i) Menyusun rencana upaya pemecahan masalah (j) 
Melaksanakan upaya pemecahan masalah dan (k) Mengevaluasi hasil 
pemecahan masalah  

2) Tahapan pemecahan masalah secara praktis, adalah sebagai berikut: (a)  

Kesadaran akan adanya masalah, (b) Merumuskan masalah, (c) Mencari 

alternatif pemecahan masalah, (d) Menetapkan pilihan diantara alternatif 
pemecahan masalah, (e) Melaksanakan pemecahan masalah, (f) Evaluasi hasil 
pemecahan masalah. 

Adapun Sintaks atau langkah-langkah pada Problem-Based Learning dapat 
dilihat pada tabel 1. Berikut: 

Tabel 1. Langkah-Langkah Problem Based Learning 

1 Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Fase 1 

Orientasi siswa 
terhadap masalah 

autentik 

 

Guru mernyampaikan tujuan 
belajar, menjelaskan logistik 

yang diperlukan, dan 
memotivasi menggunakan 
kemampuannya memecahkan 

masalah. 

 

Siswa mendengarkan 
tujuan belajar yang 

disampaikan oleh guru 
dan mempersiapkan 
logistik yang 

diperlukan. 

Fase 2 
Mengorganisasi 

siswa dalam belajar 

 
Guru membantu siswa 

mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas 
belajar yang diangkat. 

 
Siswa mendefinisikan 

dan mengorganisasikan 
tugas belajar yang di 
angkat. 

Fase 3 

Membantu siswa 
secara individual 

atau kelompok 
dalam melaksanakan 
penelitian 

 

Guru mendorong siswa untuk 
mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan 
eksperimen, untuk 
memperoleh jawaban yang 

sesuai atas masalah. 

 

Siswa mengumpulkan 
informasi yang sesuai, 

melaksanakan 
eksperimen, dan 
berusaha menemukan 

jawaban atas masalah 
yang di angkat. 

Fase 4 

Mengembangkan 
dan menyajikan hasil 
karya  

 

 

Guru membantu siswa dalam 
merencanakan dan 
menyiapkan karya seperti 

laporan, video, model-model 
dan membantunya untuk 

menyampaikan kepada teman 
lain. 

 

Siswa merencanakan 
dan menyiapkan 
karya,video, dan 

menyampaikannya 
pada teman lain. 

Fase 5 

Analisis dan evaluasi 
proses pemecahan 
masalah. 

 

Guru membantu siswa 
melakukan refleksi kegiatan 
penyelidikannya dan proses 

yang telah dilakukan 

 

Siswa melakukan 
refleksi kegiatan 
penyelidikannya dan 

proses yang dilakukan. 

(Sumber: Trianto, 2011:97) 
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Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran Berbasis Masalah 

Penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan model Problem-Based Learning 

adalah menilai pekerjaan yang dihasilkan oleh siswa sebagai hasil penyelidikan 
mereka. Beberapa penilaian dalam pembelajaran berbasis masalah antara lain 
(Sudijono (2011: 31):  

a. Aspek Penilaian, Dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan 
(knowledge), kecakapan (skill), dan sikap (attitude). Penilaian terhadap 

penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan dengan Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Tengah Semester (UTS), 
kuis, PR, dokumen, dan laporan. 

b. Teknik Penilaian, Dilakukan dengan authentic assesment. Penilaian dapat 
dilakukan dengan portofolio yang merupakan kumpulan yang sistematis 

pekerjaan-pekerjaan siswa yang dianalisis untuk melihat kemajuan belajar 
dalam kurun waktu tertentu pada pencapaian tujuan pembelajaran. (i) Self-
assessment, Penilaian yang dilakukan oleh pebelajar itu sendiri terhadap usaha-

usahanya dan hasil pekerjaannya dengan merujuk pada tujuan yang ingin 
dicapai oleh siswa itu sendiri, (ii) Peer-assessment, Penilaian di mana siswa 

berdiskusi untuk memberikan penilaian terhadap upaya dan hasil penyelesaian 
tugas-tugas yang telah dilakukannya sendiri maupun oleh teman dalam 
kelompoknya.  

c. Tahap Penilaian, Tahap penilaian Problem Based Learning (PBL) terdiri atas 
tiga hal: (i) Bagaimana siswa dan evaluator menilai produk (hasil akhir) proses, 
(ii) Bagaimana mereka menerapkan tahapan PBM untuk bekerja melalui 

masalah dan (iii) Bagaimana siswa akan menyampaikan pengetahuan hasil 
pemecahan akan masalah atau sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka 

belajar menyampaikan hasil-hasil penilaian atau respon-respon mereka dalam 
berbagai bentuk yang beragam, misalnya secara lisan atau verbal, laporan 
tertulis, atau sebagai suatu bentuk penyajian formal lainnya.  

 
Pembahasan  

Bahan ajar yang akan dikembangkan dalam desain Pembelajaran Berbasis 
Masalah (PBL) adalah pokok bahasan bilangan bulat. Materi ini akan disajikan 
dalam bentuk lembar kerja siswa (LKS) yang terkait dalam kehidupan sehari-hari, 

antara lain: 
 

 SOAL 1: 

Seseorang berdiri di atas lantai berpetak. Ia memilih satu garis lurus yang 
menghubungkan petak-petak lantai tersebut. Ia berdiri di satu titik dan ia namakan 

titik 0 

  

 
   
 

Demikian pula posisi 2 langkah ke depan dinyatakan dengan +2. Oleh karena itu,  
 

 

Garis pada petak di depannya ia beri angka 1, 
2, 3, 4, .... Jika ia maju 4 langkah ke depan, ia 

berdiri di angka +4. Selanjutnya, jika ia 
mundur 2 langkah ke belakang, ia berdiri di 
angka +2. Lalu ia mundur lagi 3 langkah ke 

belakang. Perhatikan bahwa posisi 4 langkah 
ke depan dari titik nol (0) dinyatakan dengan 

+4.  
 

0 1 2 3 4 

http://pembelajaranku.com/komponen-rumusan-tujuan-pembelajaran/


Jurnal Ilmiah Pendidikan Eksakta                 Volume IV, Nomor 4, Desember 2018 

Rukiah   599 

Posisi 4 langkah ke belakang dari titik nol (0) dinyatakan dengan –4. Adapun 
posisi 2 langkah ke belakang dari titik nol (0) dinyatakan dengan –2. Pasangan-
pasangan bilangan seperti di atas jika dikumpulkan akan membentuk bilangan 

bulat. Apakah bilangan bulat itu? 
 

Solusi alternatif 1: 

Dengan menggunakan garis bilangan, yaitu:  
 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7  
  

 Bilangan Negatif Bilangan Nol Bilangan Positif  
Solusi alternatif 2: 

Bilangan bulat adalah kumpulan dari bilangan positif, bilangan negatif dan 

bilangan nol yang dinotasikan dengan: 
B = {..., –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, ...}. 

 

 SOAL 2: 

 

 

 

 

Solusi alternatif 1: 

Situasi di atas dapat diperagakan dengan menggunakan keping 

aljabar :  
Misalkan satu keping yang berwarna biru mewakili -1 dan satu keping berwarna 

kuning mewakili 1 atau +1. 
(Ingat: Sepasang keping aljabar mewakili 1 dan -1 menghasilkan nol.)  

10 + (-17) = ···  

 
 

 
    +  
 

 10 -17  
Kemudian tiap-tiap keping aljabar pada gambar tersebut akan dikumpulkan hingga 

memiliki pasangan satu-satu, sebagaimana gambar di bawah ini:  
 
 

 
 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa keping aljabar tersebut telah 
terpasangkan satu-satu yaitu 10 keping aljabar yang berwarna biru dan 10 keping 
aljabar yang berwarna kuning. Jadi karena sepasang keping aljabar mewakili 1 dan 

-1 akan menghasilkan nol maka nilainya adalah nol (0) dan yang tersisa adalah 
sebagai berikut: karena yang tersisa adalah 7 keping aljabar yang berwarna biru 

maka hasilnya adalah negatif 7. 

Suhu di suatu daerah adalah 100C. Pada suatu hari, tiba-tiba suhu 
di daerah tersebut turun 170C. Berapa derajatkah suhu di daerah 
tersebut pada hari itu? 
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Jadi karena keping yang tersisa berwarna biru maka suhu di daerah tersebut 

pada hari itu adalah -70C. 
 

Solusi alternatif 2: 

10 + (-17) = ··· 
  

   
 
 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Jadi karena keping yang tersisa berwarna biru maka suhu di daerah tersebut pada 
hari itu adalah -70C. 

Solusi alternatif 3: 

10 + (-17) = ···  
10 + (-17) = 10 + [(-10) + (-7)] 

 = [10 + (-10)] + (-7) 
 = 0 + (-7) 

 = -7 
Jadi karena keping yang tersisa berwarna biru maka suhu di daerah tersebut pada 
hari itu adalah -70C. 

 
 Soal 3: 

Ari mempunyai 9 buah bola kecil, dan bola tersebut ia berikan kepada Andi 
sebanyak 3 buah bola. Sedangkan Andi harus memberikan bola kepada adiknya 
sebanyak 5 buah bola. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

Berapa buah bolakah yang didapatkan adiknya Andi? 
Solusi alternatif 1: 

9 – 3 = 6 (Bola Ari) 
9 – 6 = 3 (Bola Andi) 
Bola adik Andi = ···? 

3 – 5 = ··· Artinya atau dapat ditulis: 
3 + (-5) = ···  

I’m Ari 

 
I’m Andi 

Wah dapat 

berapa 

ya…..??? 

I’m adik Andi 
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Situasi di atas dapat diperagakan dengan menggunakan bola kecil: Misalkan satu 
bola kecil yang berwarna biru mewakili -1 dan satu bola kecil berwarna kuning 
mewakili +1 atau 1. (Ingat: Sepasang bola kecil mewakili 1 dan -1 

menghasilkan nol.) 
 

 + 
 
 3 - 5  

Kemudian tiap-tiap bola kecil pada gambar tersebut akan dikumpulkan hingga 
memiliki pasangan satu-satu, sebagaimana gambar di bawah ini:  

  Dari gambar tersebut terlihat bahwa bola-bola kecil tersebut telah 
terpasangkan satu-satu yaitu 3 bola kecil yang berwarna biru dan 3 
bola kecil yang berwarna kuning. Jadi karena sepasang keping 

aljabar mewakili 1 dan -1 akan menghasilkan nol maka nilainya 
adalah nol (0) dan yang tersisa adalah sebagai berikut: 

karena yang tersisa adalah 2 bola kecil yang berwarna biru maka  
hasilnya adalah negatif 2. 

Karena Andi mempunyai 3 buah bola dari pemberian Ari, maka adiknya hanya 

mendapatkan 3 buah bola saja, sehingga bola untuk adiknya masih kurang 
sebanyak 2 buah bola lagi. 

 

Solusi alternatif 2: 

9 – 3 = 6 (Bola Ari) 

9 – 6 = 3 (Bola Andi) 
Bola adik Andi = ···? 

3 – 5 = ··· 
Situasi di atas dapat diperagakan sebagai berikut:  
Dengan menggunakan garis bilangan:  

 
  

   

 -11 -10 -8 9 --7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Karena Andi mempunyai 3 buah bola dari pemberian Ari, maka adiknya hanya 

mendapatkan 3 buah bola saja, sehingga bola untuk adiknya masih kurang 
sebanyak 2 buah bola lagi. 

Soal 1: 

 

 

 

 

Diketahui sebuah tangga lantai memiliki 10 
anak tangga. Nina dan Santi berada di anak tangga ke-2, kemudian mereka naik 7 
tangga ke atas. Karena ada buku yang terjatuh, Nina dan Santi turun 5 tangga ke 

bawah. Di anak tangga berapakah mereka sekarang. 
 

  

I’m Nina 

I’m Santi 

Kami sedang duduk di 

tangga ke 2 
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Solusi alternatif 1 

2 + 7 – 5 = ···  
(2 + 7) - 5 = ···  

9 – 5 = ··· dapat ditulis: 9 + (-5) = ··· 
Situasi di atas dapat diperagakan dengan menggunakan dengan keping aljabar:  

Misalkan satu keping yang berwarna biru mewakili -1 dan satu keping berwarna 
kuning mewakili +1 atau 1. 
(Ingat: Sepasang keping mewakili 1 dan -1 menghasilkan nol.)  

 
   +  

 
 
 9 -5  

Kemudian tiap-tiap keping aljabar pada gambar tersebut akan dikumpulkan hingga 
memiliki pasangan satu-satu, sebagaimana gambar di bawah ini:  

  
 
 

 
Jadi karena sepasang keping aljabar mewakili 1 dan -1 akan menghasilkan nol 

maka nilainya adalah nol (0) dan yang tersisa adalah sebagai berikut: 
Karena yang tersisa adalah 4 keping aljabar yang berwarna kuning 
maka hasilnya adalah positif 4. 

Karena keping yang tersisa adalah 4 keping aljabar yang berwarna 
kuning maka Nina dan Santi sekarang berada di anak tangga ke 4.  

 

Solusi alternatif 2: 

2 + 7 – 5 = ···  

(2 + 7) - 5 = ···  
9 – 5 = ··· dapat ditulis: 

9 + (-5) = ··· 
Situasi di atas dapat diperagakan dengan menggunakan garis bilangan:  
 

   
 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Karena mulai dari titik 0, untuk menggambarkan 9, bergerak ke kanan 9 satuan. 
Selanjutnya dari 9 bergerak ke kiri 5 satuan sehingga mencapai titik 4. Maka Nina 
dan Santi sekarang berada di anak tangga ke 4.  

 
a. Langkah-langkah Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah Problem Based 
Learning (PBL) adalah sebagai berikut Arends (dalam Dasna dan Sutrisna, 
2010:5-8):  

A. Pendahuluan 

1) Guru masuk kelas dengan tepat waktu dan memberi salam. 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa keping aljabar tersebut 

telah terpasangkan satu-satu yaitu 5 keping aljabar yang 
berwarna biru dan 5 keping aljabar yang berwarna kuning  
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2) Guru mempersiapkan kondisi psikis siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran dengan meminta ketua kelas untuk memimpin doa.  

3) Guru mempersiapkan kondisi fisik siswa antara lain: 

a) Meminta siswa memperhatikan kesekelilingnya apabila terdapat 
sampah untuk dibuang di tempatnya. 

b) Mengecek kehadiran siswa sebagai bentuk sikap disiplin. 
c) Menyiapkan alat tulis serta Buku Siswa Matematika untuk Kelas V 
d) Meminta siswa mengumpulkan PR. 

e) Meminta siswa yang mendapat jadwal piket untuk membersihkan 
papan tulis apabila masih kotor. 

4) Menginformasikan materi yang akan dipelajari yaitu Operasi Perkalian 
Bilangan Bulat. 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. 

6) Guru memberikan motivasi kepada siswa. 
7) Guru menyampaikan manfaat materi Operasi Perkalian Bilangan Bulatyang 

dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari. 
8) Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yaitu diskusi kelompok yang 

diakhiri dengan latihan. 

9) Guru melakukan tanyajawab dengan siswa terkait materi prasayarat 
mengenai bilangan asli, perkalian bilangan asli, serta penjumlahan 

bilangan bulat. 
B. Kegiatan Inti 

Fase 1: Orientasi pesertadidik pada masalah: 

1) Guru mengajukan Permasalahan tentang operasi perkalian bilangan bulat 
dengan bantuan media power point.  

2) Guru meminta siswa mengamati Permasalahan secara individu. 
(mengamati)  

3) Siswa diharapkan menanya terkait masalah yang diberikan. (menanya) 

Fase 2: Mengorganisasikan Siswa Belajar 

4) Guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok, untuk tiap 

kelompok terdiri atas 3-4 orang. 
5) Guru membagikan LKS yang berhubungan dengan materi operasi perkalian 

bilangan bulat yang berisi permasalahan dan langkah- langkah pemecahan 

serta meminta pesertadidik bekerjasama untuk menyelesaikan masalah. 
6) Siswa menanyakan apa yang dipikirkan mengenai Permasalahan pada LKS 

tersebut dengan rasa percaya diri. 
Fase 3: Membimbing Penyelidikan Individu dan Kelompok. 

7) Siswa mengumpulkan informasi pada permasalahan yang terdapat di LKS 

dan menuliskan fakta-fakta yang ada untuk menemukan konsep operasi 
perkalian bilangan bulat.(mengumpulkan informasi) 

8) Guru meminta pesertadidik mengungkapkan dengan bahasa sendiri terkait 
perkalian bilangan bulat (mengomunikasikan), kemudian guru 
mengonfirmasi jawabannya. 

9) Siswa mendiskusikan informasi yang diperoleh pada Permasalahan di LKS 
untuk menemukan konsep operasi perkalian bilangan bulat dengan 

dibimbing Guru (menalar) 
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10) Guru meminta salah satu siswa menuliskan hasil diskusi pemecahan 
masalahpada LKS di papan tulis dan mempresentasikan hasil tersebut di 
depan kelas (mengomunikasikan) 

11) Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. 
12) Guru memberikan contoh soal tentang operasi perkalian bilangan bulat, 

kemudian meminta salah satu siswa mengerjakan satu soal yang lain 
tentang operasi perkalian bilangan bulat di papan tulis. (menalar dan 
mengomunikasikan) 

13) Siswa mengamati Permasalahan tentang operasi perkalian bilangan bulat 
yang ada pada LKS yang diberikan oleh guru. (mengamati) 

14) Siswa menanyakan apa yang dipikirkan mengenai Permasalahan pada LKS 
tersebut dengan rasa percaya diri. (menanyakan) 

15) Siswa mengumpulkan informasi pada Permasalahan yang ada di LKS dan 

menuliskan fakta-fakta yang ada untuk menemukan pemahaman mengenai 
operasi perkalian bilangan bulat. (mengumpulkan informasi) 

16) Siswa mendiskusikan informasi yang diperoleh pada Permasalahan di LKS 
untuk menemukan pemahaman mengenai operasi perkalian bilangan bulat 
dengan dibimbing Guru (menalar) 

17) Guru meminta salah satu siswa menuliskan hasil diskusi pemecahan 
masalah pada LKS di papan tulis dan mempresentasikan hasil tersebut di 

depan kelas. (mengomunikasikan) 
18) Guru memberikan contoh soal tentang operasi perkalian bilangan bulat di 

papan tulis, kemudian meminta salah satu siswa mengerjakan satu soal 

yang lain operasi perkalian bilangan bulat di papantulis. (menalar dan 
mengomunikasikan) 

Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya  

1) Guru membagikan LKS (kepada siswa. 
2) Siswa mengerjakan LKS yang diberikan oleh guru (menalar) 

3) Pesertadidik menyiapkan hasil laporan diskusi kelompok berupa LKS 
secara rapi, rinci, dan sistematis  

4) Guru meminta salah satu pesertadidik dari tiap kelompok untuk 
mempresentasikan hasil diskusi kelompok berupa LKS didepan kelas 
(mengomunikasikan).  

Fase 5: Menganalisa dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah. 
5) Guru melibatkan siswa mengevaluasi jawaban LKS dari kelompok penyaji 

serta masukan dari siswa yang lain dan membuat kesepakatan, bila jawaban 
LKS yang disampaikan siswa sudah benar. (menalar dan 
mengomunikasikan) 

6) Guru memberi kesempatan kepada kelompok lain yang mempunyai 
jawaban LKS yang berbeda dari kelompok penyaji untuk 

mengkomunikasikan hasil diskusi kelompoknya. (mengomunikasikan) 
7) Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa pada pemecahan 

permasalahan pada LKS tersebut. 

8) Guru mengumpulkan semua hasil diskusi yaitu LKS dari tiap kelompok.  
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C. Penutup 

1) Guru melakukan refleksi terkait hasil pembelajaran hari ini dengan 
melibatkan siswa. 

2) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa jika ada pertanyaan. 
3) Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang secara aktif mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 
4) Guru menayangkan Kuis melalui power point untuk dikerjakan oleh siswa 

secara mandiri dengan tujuan mengetahui pemahaman siswa terkait materi 

Operasi Perkalian Bilangan Bulat. 
5) Guru mengumpulkan semua lembar jawaban Kuis yang telah dikerjakan 

pesertadidik. 
6) Guru memberikan PR mengenai Operasi Perkalian Bilangan Bulat pada 

Buku Siswa Matematika untuk Kelas V halaman 37, Guru 
menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari Operasi Pembagian 
Bilangan Bulat untuk pertemuan selanjutnya. 

7) Guru memberikan pesan motivasi untuk siswa. 
8) Guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. 

9) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam.  

D. Penilaian 

1. Teknik Penilaian, antara lain: (a) Sikap spiritual, (b) Sikap sosial. (c), 
Pengetahuan dan (4) Keterampilan  

2. Pembelajaran Remedial dan Pembelajaran Pengayaan 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Salah satu pembelajaran yang dapat membelajarkan siswa sehingga 
memiliki keterampilan untuk menyelesaikansuatu masalah adalah melalui 

Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem Based Learning. Dimana 
pembelajaran ini dimulai dengan menghadirkan suatu masalah yang relevan 

dengan kehidupan siswa, selanjutnya melalui peran guru sebagai fasilitator siswa 
dibimbing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Suatu masalah dapat 
digunakan untuk mengenalkan suatu konsep atau melatih keterampilan, untuk itu 

penting bagi guru untuk dapat menggunakan model PBM dalam mengenalkan 
konsep ataupun melatih keterampilan suatu konsep serta Implementasi Kurikulum 

2013 dalam Pembelajaran Matematika dengan Model Problem Based Learning 
(PBL) pada materi bilangan bulat adalah; (a) Guru memotivasi siswa untuk lebih 
bertanggung jawab dalam belajarnya, (b) Guru menginginkan agar siswa 

memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan dalam 
kehidupannya (hubungan antara teori dengan kenyataan), (c) Bahan yang dipilih 

merupakan bahan yang mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki 
oleh siswa sesuai Kurikulum 2013 dan (d) Bahan yang dipilih sesuai dengan minat 
siswa sehingga setiap siswa merasa perlu untuk mempelajarinya  
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Saran  

 Sebagai tenaga pendidik / guru kita seharusnya mengerti dan memahami 
cara dan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan siswanya dalam proses 

belajar dan mengajar, sehingga kita mengetahui dan memahami pula strategi apa 
yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran, guna untuk menciptak proses 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan untuk anak 
didik, karena berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran bukan hanya dinilai dari 
hasil evaluasi tetapi juga dalam proses pembelajaran.  
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