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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan memecahkan masalah merupakan satu aspek yang sangat

penting dalam pembelajaran. Behrman, Kliegman, dan Arvin (2000: 130)

mengatakan bahwa pentingnya kemampuan pemecahan masalah itu dilihat

dari kegunaannya dalam memecahkan dan mencari solusi atas masalah di

kehidupan sehari-hari. Widjajanti (2009: 3) menyatakan, pembelajaran yang

mengunggulkan kemampuan memecahkan masalah akan menciptakan

generasi yang berdaya analitis tinggi sehingga mampu menempatkan diri

dalam bermacam-macam situasi.

Cara berpikir yang analitis, kritis, cermat, dan kreatif yang diasah melalui

pemecahan masalah dalam pembelajaran mampu mendorong siswa menjadi

calon-calon masyarakat yang akan memiliki produktivitas tinggi di kemudian

hari (Widjajanti, 2009: 3). Implikasi penerapan pemecahan masalah dalam

pembelajaran secara intensif dapat membantu menuntaskan masalah

banyaknya sarjana dan diploma yang pengangguran akibat kurangnya

keterampilan dalam memecahkan masalah. Hasil statistik pada Februari 2014

menunjukkan bahwa tingginya tingkat pengangguran pada lulusan universitas

di Indonesia yang perlu ditanggulangi yaitu sebanyak 4,31% (BPS, 2014: 3).
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Paidi (2010: 2) mengatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah penting

karena faktanya tidak hanya dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan

permasalahan dunia nyata namun juga dalam menyelesaikan permasalahan

belajar. Behrman, Kliegman, dan Arvin (2000: 130) berpendapat bahwa

bukan hanya perhitungan matematis saja yang membutuhkan pemecahan

masalah, namun banyak subjek lain termasuk subjek sosial dan sains. Paidi

(2010: 4) menambahkan, pada mata pelajaran biologi di SMA banyak

terdapat materi yang memunculkan masalah-masalah otentik yang

membutuhkan pemecahan seperti ekosistem, keanekaragaman hayati,

perubahan lingkungan, dan bioteknologi. Melalui materi tersebut, berpikir

analitis, kritis, cermat, dan kreatif dalam pemecahan masalah dibelajarkan

kepada siswa demi meraih prestasi belajar yang memuaskan.

Prestasi yang diukur melalui tes kemampuan pemecahan masalah matematika

pada studi Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)

tahun 2007, menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-36 dari 49

negara yang mengikuti studi tersebut. Secara umum, hasil studi TIMSS 2007

menunjukkan bahwa siswa Indonesia memiliki pengetahuan dasar

matematika namun tidak cukup digunakan untuk memecahkan masalah

kehidupan rutin seperti memilih strategi dan memanipulasi bentuk.

Sedangkan prestasi sains yang diukur melalui Assessment internasional PISA

2006 menampilkan sebanyak 41,3% siswa Indonesia berada pada level satu.

Level satu didefinisikan bahwa siswa Indonesia memiliki pengetahuan ilmiah
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yang terbatas dan hanya dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang

familiar (Tjalla, 2009: 7-13).

Prestasi yang dimiliki siswa Indonesia ini belum memuaskan dan perlu

adanya perbaikan dalam proses belajar. Hasil penilaian internasional tersebut

seharusnya menjadi motivasi untuk mengembangkan kemampuan

memecahkan masalah, karena faktanya banyak permasalahan kompleks di

kehidupan nyata yang akan dihadapi siswa yang membutuhkan keterampilan

dalam memecahkannya. Oleh karena itu, model pembelajaran yang

diterapkan oleh guru haruslah mendukung pelatihan memecahkan masalah

untuk memenuhi harapan terciptanya generasi bangsa yang cerdas dalam

merancang solusi pemecahan masalah melalui penalaran (Bahri dan Bukhori,

2013: 4).

Bila dikaitkan dengan perspektif gender, Bastable (2002: 194) menyatakan

bahwa dalam pemecahan masalah siswa laki-laki memiliki rasa ingin tahu

dan ketertarikan yang lebih besar. Siswa laki-laki memiliki skor tujuh poin

lebih tinggi dibandingkan siswa perempuan dalam pemecahan  masalah.

Dalam OECD (2014: 188) juga disebutkan bahwa bahkan dalam variasi

pemecahan masalahnya pun siswa laki-laki memiliki poin yang lebih besar

daripada perempuan.

Dalam penelitiannya terhadap perbedaan umur dan gender, D’Zurilla,

Maydeu-Olivares, dan Kant (1998: 250-251) mengemukakan bahwa

perbedaan yang menonjol antara laki-laki dan perempuan terletak pada arah

pengenalan masalahnya. Laki-laki lebih positif dan dikenal lebih cepat dan
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tanggap dalam mengenali masalah ketika mulai memasuki masa dewasa

dibandingkan dengan perempuan. Berdasarkan penelitiannya, sejak masa

kanak-kanak laki-laki memang lebih mudah dalam mengenali masalah, hanya

saja kepedulian laki-laki dalam menyelesaikan masalah tersebut ketika masa

kanak-kanak lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Oleh sebab itu,

sering ditemukan kurangnya antusiasme siswa laki-laki dalam belajar di kelas

sehingga terlihat bermalas-malasan dan kurang berkontribusi dalam

menyelesaikan permasalahan. Sedangkan pada siswa perempuan, antusiasme

dalam belajar dan usaha menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru

terlihat lebih tinggi meskipun kurang tanggap dalam mengenali masalah

tersebut.

Selain arah pengenalan dan antusiasme dalam pemecahan masalah, Bastable

(2002: 194) menambahkan, siswa laki-laki cenderung suka menerapkan

pendekatan baru sehingga memiliki lebih banyak cara memecahkan masalah

dibandingkan siswa perempuan. Selain itu, siswa laki-laki tidak mudah

terpengaruh pada hal-hal yang tidak relevan dengan permasalahan, sehingga

tetap fokus pada apa yang menjadi tujuan pemecahan masalah. Beberapa

analisis di Amerika Serikat menunjukkan bahwa siswa laki-laki pada kelas

empat dan delapan berprestasi dalam matematika dan terus unggul selama

tahun 2005 daripada perempuan (The Nation’s Report Card, 2005 dalam

Santrock, 2009: 222). National Assessment of Educational Progress (NAEP)

menunjukkan bahwa dalam ilmu pengetahuan alam, siswa laki-laki berkulit

putih selalu mendapat skor lebih tinggi pada tahun 1986, 1990, dan 1992

(Coley, 2001: 17).
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Namun tidak semua studi menunjukkan bahwa laki-laki selalu berprestasi

lebih baik daripada perempuan. NAEP assessment pada tahun 1996

menunjukkan tidak ada perbedaan skor matematika pada siswa laki-laki dan

perempuan, sedangkan pada ilmu pengetahuan alam tahun 1990 siswa

perempuan mendapat skor lebih tinggi, dan pada tahun 1994 dan 1996 tidak

terdapat perbedaan skor yang signifikan di antara kedua gender (Coley, 2001:

17-19).

Hasil wawancara guru kelas X di SMA Negeri 1 Pringsewu, diketahui bahwa

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah belum dapat dideskripsikan.

Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran yang menggunakan masalah

sebagai basis untuk mencapai konsep belum dicanangkan, begitupun soal-

soal yang menguji kemampuan memecahkan masalah belum diasosiasikan

dalam evaluasi. Soal-soal yang digunakan sebagai bahan evaluasi biasanya

berbasis konsep, pengetahuan, ataupun pemahaman, sehingga kemampuan

siswa dalam berpikir tingkat tinggi khususnya memecahkan masalah belum

terasah dengan baik. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa gender juga

berpengaruh dalam pembelajaran. Guru mengatakan bahwa lebih banyak

siswa laki-laki aktif dan bertanya daripada perempuan, sedangkan siswa

perempuan lebih banyak yang cenderung pendiam. Meskipun begitu, prestasi

siswa perempuan cenderung lebih tinggi daripada siswa laki-laki.

Berdasarkan hasil observasi, ketika guru melontarkan pertanyaan terkait

pemecahan masalah, banyak siswa yang mencoba menjawab dan berpatisipasi

dalam menganalisis masalah tersebut bersama guru. Siswa laki-laki terlihat
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lebih banyak mengangkat tangan atau terdengar menjawab secara spontan

pertanyaan guru. Meskipun siswa perempuan juga berusaha melakukannya,

namun jumlah mereka yang aktif tidak lebih banyak dari laki-laki. Hal ini

membuktikan bahwa siswa-siswa tersebut sangat berpotensi dalam mengkaji,

menalar, dan melakukan pemecahan masalah dan ada perbedaan dalam

mengekspresikannya.

Solusi untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam memecahkan

masalah yaitu dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah (Problem

Based Learning). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suwandi

(2012: 47), model pembelajaran PBL yang menggunakan masalah open-

ended dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan pemecahan

masalah, sehingga diduga model PBL ini juga dapat menjadi mediator yang

tepat digunakan untuk meneliti hubungan antara gender siswa dengan

kemampuan memecahkan masalah. Melalui PBL, siswa dilatih untuk

mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menemukan alternatif-

alternatif solusi, memilih solusi terbaik, lancar dalam memecahkan masalah,

dan memiliki kualitas dalam pemecahan masalah, sehingga dapat menggiring

tingkat berpikir siswa dari pemahaman menuju aplikasi, analisis, evalusi, dan

menciptakan suatu solusi (Paidi, 2010: 9).

Oleh sebab itu, untuk mengetahui hubungan antara gender siswa dengan

kemampuan memecahkan masalah, dan bagaimana perbedaan kemampuan di

antara keduanya, perlu dilakukan penelitian dengan menerapkan model

pembelajaran PBL.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan

masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah hubungan antara gender dengan kemampuan

memecahkan masalah oleh siswa?

2. Bagaimanakah perbedaan antara kemampuan memecahkan masalah oleh

siswa laki-laki dan perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Hubungan antara gender dengan kemampuan memecahkan masalah oleh

siswa.

2. Perbedaan antara kemampuan siswa laki-laki dan perempuan dalam

memecahkan masalah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi berbagai

pihak yang terkait yaitu:

1. Bagi peneliti yaitu sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian

selanjutnya.

2. Bagi siswa sebagai motivasi untuk lebih giat dalam mengasah

kemampuan memecahkan masalah dan mencari solusi untuk masalah

yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
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3. Bagi guru sebagai pengetahuan untuk mengembangkan model

pembelajaran yang mengasah kemampuan pemecahan masalah siswa

baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan agar dapat memecahkan

dan mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan

nyata.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar persepsi terhadap permasalahan tidak meluas dan penelitian menjadi

lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Gender merujuk pada konsep laki-laki dan perempuan berdasarkan

dimensi sosial budaya dan psikologi.

2. Kemampuan memecahkan masalah yang dimaksud yaitu siswa mampu

(a) mengidentifikasi masalah, (b) merumuskan masalah, (c) menemukan

alternatif-alternatif solusi, (d) memilih solusi terbaik, (e) memiliki

kualitas pada hasil pemecahan masalah, dan (f) lancar dalam

memecahkan masalah (Paidi, 2010: 9).

3. Kemampuan memecahkan masalah dilihat dari hasil tes yang diberikan

kepada siswa berupa soal-soal yang berbasis pemecahan masalah.

4. Model pembelajaran yang digunakan yaitu Problem Based Learning

(PBL) dengan langkah-langkah (1) mengorientasi peserta didik pada

masalah, (2) mengorganisasikan peserta didik, (3) membimbing

penyelidikan individu dan kelompok, (4) mengembangkan dan

menyajikan hasil karya, dan (5) menganalisis dan mengevaluasi proses

pemecahan masalah (Majid, 2014: 167).
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5. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah KD 3.10

“Menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan

lingkungan tersebut bagi kehidupan”, dan masalah yang diangkat dari

materi ini meliputi masalah pencemaran dan perusakan lingkungan.

6. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri

1 Pringsewu tahun pelajaran 2014/2015 dengan sampel 33 orang siswa

laki-laki dan 34 orang siswa perempuan.

F. Kerangka Pikir

Pada dasarnya, siswa laki-laki maupun siswa perempuan memiliki

kompetensi dalam penalaran dan pemecahkan masalah. Berdasarkan hasil

wawancara guru biologi kelas X SMA Negeri 1 Pringsewu, kompetensi

tersebut terlihat dari antusiasme dan rasa ingin tahu siswa dalam menanggapi

pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru yang memancing

penalaran dan pemecahan masalah. Perbedaannya terletak pada tingkat

antusiasme antara siswa laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki lebih

antusias dibandingkan siswa perempuan yang cenderung pendiam. Perbedaan

antusiasme dan rasa ingin tahu antara laki-laki dan perempuan ini dapat

menggambarkan perbedaan kemampuan mereka dalam memecahkan

masalah. Perbedaan kognitif dan sikap sosial ini juga didukung oleh adanya

perbedaan dalam struktur otak laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini

terletak pada lobus inferior parietal milik laki-laki yang lebih besar. Bagian

otak ini bekerja pada tugas-tugas kognitif yang berhubungan dengan persepsi

dan proses visuospasial. Dengan keadaan demikian, maka akan terjadi
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perbedaan antara kedua gender dalam kemampuan memecahkan masalah.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk membuktikan hal tersebut.

Untuk memfasilitasi tercapainya tujuan tersebut, perlu adanya model

pembelajaran yang mendukung kegiatan pemecahan masalah dengan

menggunakan masalah sebagai basis pembelajarannya. Dalam hal ini peneliti

menggunakan model pembelajaran PBL.

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel

terikat dimana variabel bebasnya adalah gender siswa sedangkan variabel

terikatnya adalah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Hubungan

antara variabel bebas dan variabel terikat digambarkan dalam diagram

sebagai berikut:

Keterangan:
X : Gender siswa
Y : Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat

X Y


