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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Gender dalam Pembelajaran

Gender merujuk pada konsep laki-laki dan perempuan berdasarkan dimensi

sosial budaya dan psikologi. Gender dibedakan dari jenis kelamin (sex), yang

melibatkan dimensi biologis dari perempuan atau laki-laki. Peran gender

adalah harapan sosial yang menentukan bagaimana laki-laki dan perempuan

seharusnya berpikir, bertindak, dan merasakan (Santrock, 2009: 217). Lippa

(2005: 103) menjelaskan bahwa salah satu penyebab perbedaan antara laki-

laki dan perempuan terletak pada kromosom seks mereka. Dia menambahkan

bahwa laki-laki dan perempuan melalui tahap perkembangan fetus yang

berbeda, memiliki perbedaan hormon seks pada tahap kritis dalam

perkembangan. Menurutnya, hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan

otak laki-laki dan perempuan dalam struktur dan dalam latar belakang

fungsinya.

Perbedaan biologis pada struktur otak laki-laki dan perempuan dapat dilihat

dalam tabel berikut:
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Tabel 1. Perbedaan gender dalam struktur otak

Struktur Otak Laki-Laki Perempuan

Lobus temporal
Daerah korteks serebral
membantu mengendalikan
pendengaran, ingatan, dan
kesadaran seseorang akan
diri dan waktu.

Pada laki-laki yang secara
kognitif normal, sebagian
kecil daerah pada lobus
temporal memiliki neuron
sekitar 10% lebih kecil
dibandingkan perempuan.

Neuron yang terletak di
daerah temporal, di tempat
dimana bahasa, melodi,
dan nada bicara
dimengerti, lebih banyak.

Korpus kalosum
Jembatan utama antara otak
kiri dan otak kanan berisi
seberkas neuron yang
membawa pesan antara
kedua hemisfer otak.

Volume bagian otak ini
pada laki-laki lebih kecil
daripada perempuan,
artinya komunikasi yang
terjadi antara kedua
hemisfer otak lebih sedikit.

Bagian belakang kalosum
dalam otak perempuan
lebih besar. Ini
menerangkan mengapa
perempuan memakai dua
sisi otaknya untuk bahasa.

Komisura anterior
Kumpulan sel saraf ini lebih
kecil dari Korpus kalosum,
juga menghubungkan
hemisfer otak.

Komisura milik laki-laki
lebih kecil dari milik
perempuan, meskipun
ukuran otak laki-laki rata-
rata lebih besar
dibandingkan otak
perempuan.

Komisura perempuan lebih
besar dari laki-laki, yang
mungkin menyebabkan
hemisfer serebral mereka
terlihat seperti
bekerjasama untuk
menjalankan tugas yang
berkenaan dengan bahasa
sampai respon emosional.

Hemisfer otak
Sisi kiri otak mengendalikan
bahasa, dan sisi kanan otak
adalah tempat emosi.

Hemisfer kanan otak laki-
laki cenderung lebih
dominan.

Perempuan cenderung
menggunakan otak secara
lebih holistik, sehingga
menggunakan kedua
hemisfernya secara
serentak.

Ukuran otak
Berat total otak kira-kira
1,39 kg.

Otak laki-laki rata-rata
lebih besar dari otak
perempuan.

Otak perempuan rata-rata
lebih kecil karena struktur
anatomi seluruh tubuh
mereka lebih kecil. Akan
tetapi neuron mereka lebih
banyak (seluruhnya 11%)
yang berjejalan di dalam
korteks serebral.

(Bastable, 2002: 193).

Gur et al. (dalam Santrock, 2009: 218) menjelaskan bahwa corpus collosum

pada perempuan lebih besar daripada laki-laki dan mungkin ini menjelaskan

mengapa perempuan lebih sadar dibandingkan dengan laki-laki tentang emosi

mereka sendiri dan emosi orang lain. Ini bisa terjadi karena otak kanan

mampu meneruskan lebih banyak informasi tentang emosi ke otak kiri.
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Bagian otak yang terlibat dalam pengungkapan emosional menunjukkan

lebih banyak aktivitas metabolis pada perempuan dibandingkan pada laki-

laki. Selain itu, Frederikse (2000: 422) dalam penelitiannya juga

menambahkan mengenai perbedaan lobus parietal antara laki-laki dan

perempuan. Dia membuktikan bahwa inferior parietal otak sebelah kiri lebih

besar pada laki-laki. Bagian itu sangat berfungsi dalam menyelesaikan tugas-

tugas kognitif, terutama yang berhubungan dengan persepsi, dan proses

visuospasial.

Selain perbedaan pada struktur otak dalam Tabel 1, Elliot et al. (2000: 140)

merangkum perbedaan gender dari segi karakteristik sifat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perbedaan gender dalam beberapa karakteristik sifat

Karakteristik Perbedaan dalam Gender

Perbedaan fisik Meskipun kebanyakan perempuan menjadi dewasa lebih cepat
dari laki-laki, ketika dewasa laki-laki lebih besar dan kuat
dibanding perempuan.

Kemampuan verbal Perempuan lebih baik dalam penggunaan bahasa. Laki-laki
banyak menemukan masalah dalam penggunaan bahasa.

Keterampilan spasial Laki-laki lebih baik dalam analisis ruang, dan akan terus terlihat
selama sekolah.

Kemampuan
matematika

Sangat sedikit perbedaan.
Terdapat lebih banyak perbedaan ketika tahun pertama sekolah
menengah,  laki-laki lebih baik daripada perempuan.

Sains Perbedaannya sangat jauh. Kemampuan perempuan menurun
ketika kemampuan laki-laki meningkat.

Motivasi prestasi Perbedaan disini dihubungkan dengan tugas dan situasi. Laki-
laki lebih baik dalam tugas-tugas yang terlihat maskulin seperti
matematika dan sains, sedangkan perempuan lebih baik dalam
tugas-tugas yang feminim seperti seni dan musik. Namun dalam
kompetisi langsung antara laki-laki dan perempuan, ketika
mulai memasuki masa dewasa, motivasi perempuan untuk
mendapatkan prestasi menurun.

Agresi Laki-laki lebih agresif daripada perempuan. Hal itu tampak dari
awal dan akan terus konsisten.
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Keterangan tentang perbedaan dalam Tabel 2 didukung oleh berbagai macam

data penelitian. Dalam sebuah studi nasional tentang prestasi ilmu

pengetahuan alam di Amerika, anak laki-laki memang mendapat prestasi

yang sedikit lebih baik dalam ilmu pengetahuan alam bila dibandingkan

dengan anak perempuan di kelas empat, delapan, dan duabelas (NAEP 2005

dalam Santrock, 2009: 223). Dalam studi lain yang berfokus pada pelajar

kelas delapan dan sepuluh, anak laki-laki mendapat nilai yang lebih tinggi

dari anak perempuan dalam tes ilmu pengetahuan alam, terutama di antara

siswa-siswa dengan kemampuan menengah dan tinggi (Burkham, Lee, dan

Smerdon, 1997: 1). Dalam kelas ilmu pengetahuan yang menekankan

aktivitas laboratorium yang membutuhkan partisipasi aktif, nilai tes ilmu

pengetahuan anak perempuan meningkat drastis (Santrock, 2009: 223).

Namun tidak semua studi kini menunjukkan perbedaan.  Pernyataan dalam

Tabel 2 yang mengatakan bahwa terdapat sangat sedikit perbedaan dalam

kemampuan matematika didukung oleh hasil penelitian Coley (2001: 19)

yang mengungkapkan bahwa bahkan tidak ada perbedaan kemampuan

matematika pada laki-laki dan perempuan di kelas empat, delapan, dan

duabelas. Oleh karena itu, jika ada pernyataan seperti “laki-laki lebih unggul

dalam matematika dibandingkan perempuan“ seharusnya tidak dibaca sebagai

pernyataan bahwa semua laki-laki lebih unggul dari semua perempuan dalam

matematika. Selain itu, ketika perbedaan benar-benar muncul, perbedaan itu

tidak seragam dalam semua konteks. Anak laki-laki mendapat prestasi yang

lebih baik dalam pelajaran matematika yang berkaitan dengan ukuran dan

penalaran mekanis. Laki-laki juga berprestasi lebih besar dalam ilmu
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pengetahuan, rotasi mental, dan olahraga. Sedangkan perempuan memperoleh

nilai lebih tinggi dalam ukuran bahasa, termasuk penilaian membaca dan

menulis, serta dalam tugas-tugas yang meminta perhatian dan perencanaan

(Linn dan Hyde dalam Santrock, 2009: 223; Warrick dan Naglieri dalam

Slavin, 2008: 159). Herannya, anak laki-laki mempunyai nilai lebih baik

dalam ujian pilihan ganda, tetapi tidak dalam format ujian lain. Mungkin

terdapat dasar biologis untuk perbedaan seperti itu, tetapi tidak satupun

pernah dibuktikan (Friedman; Halpern dan LaMay dalam Slavin, 2008: 159).

Tinjauan utama tentang persamaan dan perbedaan gender yang diadakan pada

1970-an, menyimpulkan bahwa perempuan memiliki keterampilan verbal

yang lebih baik daripada laki-laki (Maccoby dan Jacklin dalam Santrock,

2009: 223). Namun Fennema et al., Friedman, Halpern, dan LaMay (dalam

Slavin, 2008: 159) mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pria-wanita dalam

kemampuan verbal umum, kemampuan aritmatika, penalaran abstrak,

visualisasi ruang, atau rentang daya ingat. Sedangkan perempuan lebih

terlibat dalam materi akademis, penuh perhatian di kelas, mengerahkan lebih

banyak upaya akademis, dan lebih banyak berpartisipasi di dalam kelas

daripada laki-laki. Secara umum, dalam hal intelegensi, banyak penelitian

belum menemukan hasil yang konsisten tentang apakah laki-laki dan

perempuan mempunyai intelegensi yang berbeda.

Dalam hal interaksi antara guru dan siswa di kelas, beberapa bukti

menunjukkan adanya bias gender pada siswa laki-laki. Berikut ini adalah

beberapa faktor yang dipertimbangkan menurut Worell (2001: 261):
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1. Siswa perempuan lebih mematuhi, mengikuti peraturan, dan tampil rapi

serta teratur dalam kelas dibandingkan laki-laki.

2. Mayoritas guru adalah perempuan sehingga siswa laki-laki menganggap

dirinya memiliki karekteristik yang berbeda dengan gurunya dan tidak

bisa meniru perilaku gurunya.

3. Siswa laki-laki lebih diidentifikasikan memiliki masalah belajar dan

sering dikritik.

4. Staf sekolah cenderung mengabaikan bahwa banyak anak laki-laki

memiliki masalah akademis dan cenderung memberikan stereotip

perilaku anak laki-laki sebagai problematik.

Namun ternyata tidak hanya anak laki-laki yang mendapatkan bias gender,

anak perempuan juga mendapatkan bias gender pada kegiatan di dalam kelas.

Berikut adalah beberapa faktor yang dipertimbangkan (Sadker dan Sadker,

dalam Santrock, 2009: 224):

1. Anak laki-laki meminta lebih banyak perhatian, oleh karena itu guru

lebih banyak mengamati dan berinteraksi dengan siswa laki-laki

sedangkan perempuan cenderung diam ketika menunggu giliran mereka.

Para pendidik khawatir bahwa kecenderungan anak perempuan untuk

patuh dan diam bisa berdampak hilangnya asertivitas mereka.

2. Anak perempuan dan anak laki-laki memasuki kelas pertama dengan

kurang lebih tingkat harga diri yang sama. Namun pada tahun-tahun

sekolah menengah pertama harga diri anak perempuan menurun secara

signifikan daripada harga diri anak laki-laki (Robins, dkk. dalam

Santrock, 2009: 224).
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3. Meskipun anak perempuan lebih diidentifikasikan untuk program

berbakat pada sekolah dasar, namun pada sekolah menengah atas ada

lebih banyak anak laki-laki daripada anak perempuan dalam program

berbakat (U.S. Office of Education dalam Santrock, 2009: 224).

B. Kemampuan Memecahkan Masalah

Robbins dan Judge (2008: 57) mengatakan bahwa manusia tidak diciptakan

setara. Namun, karena ketidaksetaraan itu bukan berarti bahwa beberapa

individu dianggap lebih rendah dari yang lain. Kemampuan (ability) berarti

kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu

pekerjaan. Mereka menambahkan bahwa kemampuan adalah sebuah

penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Salah satu yang

banyak dibutuhkan adalah kemampuan intelektual yang selalu diaplikasikan

dalam berbagai aktivitas mental seperti berpikir, menalar, dan memecahkan

masalah.

Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan individu untuk terlibat

dalam proses kognitif untuk memahami dan mengatasi suatu masalah yang

metode pencapaian solusinya belum jelas (OECD, 2013: 125). Behrman,

Kliegman, dan Arvin (2000: 130) mengatakan bahwa anak dengan

kemampuan menyelesaikan masalah yang baik adalah ahli strategi yang baik.

Mereka sangat baik dalam menggambarkan atau memperkirakan jawaban,

menawarkan banyak teknik alternatif untuk menghadapi tantangan, memilih

teknik-teknik terbaik, dan memonitor apa yang mereka lakukan sehingga

mereka dapat menjabarkan strategi alternatif saat diperlukan. Sedangkan
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pemecah masalah yang buruk, di satu pihak cenderung kaku dan impulsif.

Mereka tidak dapat menawarkan pendekatan-pendektan strategik yang

terbaik. Mereka kemudian juga menghadapi kesulitan berarti dalam rangkaian

tugas yang memerlukan penjabaran strategi secara metodis dan pemecahan

masalah yang fleksibel. Namun, Glasbergen (2010: 1) menyatakan bahwa

kekurangan itu dapat ditutupi dengan meng-cover-nya dengan pendekatan

yang kolaboratif. Menurutnya, pendekatan kolaboratif yang di dalamnya

tergabung beberapa orang dengan latar belakang intelegensi dan sikap sosial

yang berbeda-beda, dapat memicu seseorang lebih aktif dalam usaha

pemecahan masalah. Ia menambahkan bahwa perspektif yang berbeda-beda

terhadap masalah dari masing-masing orang akan meningkatkan solusi yang

dihasilkan dan mereka akan saling belajar bagaimana menyelesaikannya.

Pendekatan yang kolaboratif dalam pemecahan masalah juga membentuk

pengalaman dan nantinya kemampuan pemecahan masalah yang terbentuk

akan bersifat personal dan bergantung pada pengalaman itu (Eggen dan

Kauchak, 2012: 313). Pengalaman tidak hanya diartikan sebagai pengalaman

fisik, tetapi juga pengalaman kognitif dan mental, sehingga apa yang siswa

pelajari saat ini berhubungan dengan apa yang sudah ia ketahui sebelumnya.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Dewey dan Boydston (2008: 451-452)

yang menyatakan bahwa setiap orang membangun pengetahuannya sendiri

berdasar atas pengalaman yang telah ia dapatkan sebelumnya  sehingga

seseorang akan lebih memiliki kecakapan, keterampilan dan pengetahuan

apabila ia menjalani banyak latihan. Menurutnya, sekolah merupakan
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laboratorium untuk pemecahan masalah kehidupan nyata dan sebagai tempat

bagi siswa membangun secara pribadi pengetahuannya.

Paidi (2010: 8) mengatakan bahwa dalam praktik memecahkan masalah ada

enam aspek yang dapat diperhatikan pada siswa, yaitu (1) mengidentifikasi

masalah, (2) merumuskan (menganalisis) masalah, (3) menemukan alternatif-

alternatif solusi, (4) memilih alternatif solusi (terbaik), (5) kelancarannya

memecahkan masalah, dan (6) kualitas hasil pemecahan masalah.

Berikut ini disajikan contoh rubrik penilaian kemampuan memecahkan

masalah oleh siswa menurut Paidi (2010: 9).

Tabel 3.  Contoh rubrik penilaian kemampuan siswa memecahkan masalah

Aspek
Kemampuan
Memecahkan

Masalah

Skor 1 Skor 2 Skor 3 Skor 4

Mengidentifikasi
masalah

Apabila hanya
tidak bisa
menuliskan
satupun
masalah relevan
dengan wacana,
atau hanya
menemukan
satu tetapi
itupun
sebenarnya
tidak bercirikan
masalah.

Apabila hanya
bisa menuliskan
satu masalah
relevan dengan
wacana, dan
benar
bercirikan
masalah.

Apabila bisa
menuliskan
lebih dari satu
masalah relevan
dengan wacana,
tetapi hanya
satu yang
bercirikan
masalah.

Apabila bisa
menuliskan dua
atau lebih
masalah relevan
dengan wacana,
dan minimal dua
masalah itu
bercirikan
masalah (ada
kesenjangan
antara seharusnya
dengan
kenyataannya).

Merumuskan
(menganalisis)
masalah

Apabila tidak
mampu
membuat
rumusan
masalah dalam
bentuk kalimat
tanya yang
baku, tidak
menunjukkan
satu atau lebih
variabel, dan
tidak relevan
dengan
masalahnya.

Apabila mampu
membuat
rumusan
masalah dalam
bentuk kalimat
tanya namun
kurang baku,
tidak
menunjukkan
satu atau lebih
variabel, dan
relevan dengan
masalahnya.

Apabila mampu
membuat
rumusan
masalah dalam
bentuk kalimat
tanya namun
kurang baku,
menunjukkan
satu atau lebih
variabel, dan
relevan dengan
masalahnya.

Apabila mampu
membuat
rumusan masalah
dalam bentuk
kalimat tanya
yang baku,
menunjukkan
satu atau lebih
variabel, dan
relevan dengan
masalahnya.
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Menemukan
alternatif-
alternatif solusi

Apabila tidak
mampu
menuliskan dua
atau lebih
alternatif solusi
atau cara
pemecahan
masalah yang
kesemua
relevan dengan
tiap masalah
yang akan
dipecahkan.

Apabila mampu
menuliskan
hanya dua
alternatif solusi
atau cara
pemecahan
masalah namun
tidak semua
relevan dengan
tiap masalah
yang akan
dipecahkan.

Apabila mampu
menuliskan
hanya dua
alternatif solusi
atau cara
pemecahan
masalah dan
kesemua
relevan dengan
tiap masalah
yang akan
dipecahkan.

Apabila mampu
menuliskan dua
atau lebih
alternatif solusi
atau cara
pemecahan
masalah dan
kesemua relevan
dengan tiap
masalah yang
akan dipecahkan.

Memilih
alternatif solusi
(terbaik)

Apabila tidak
mampu
memilih atau
menentukan
satupun dari
alternatif solusi,
tidak memilih
yang terbaik,
tidak dengan
alasan yang
rasional.

Apabila mampu
memilih atau
menentukan
satu dari
alternatif solusi,
yang tidak
terbaik dan
tidak dengan
alasan yang
rasional.

Apabila mampu
memilih atau
menentukan
satu dari
alternatif solusi,
yang terbaik,
namun tidak
dengan alasan
yang rasional.

Apabila mampu
memilih atau
menentukan satu
dari alternatif
solusi, yang
terbaik, dengan
alasan yang
rasional.

Kelancarannya
memecahkan
masalah

Apabila tidak
mampu
menyelesaikan
pemecahan
masalah, atau
dengan
kecurangan
langkah.

Apabila mampu
menyelesaikan
pemecahan
masalah, tanpa
kecurangan
langkah
apapun, namun
dengan
tambahan
waktu di luar
kesepakatan.

Apabila mampu
menyelesaikan
pemecahan
masalah, tanpa
kecurangan
langkah
apapun, namun
dengan
tambahan
waktu yang
disepakati.

Apabila mampu
menyelesaikan
pemecahan
masalah, tanpa
kecurangan
langkah apapun,
dan dalam selang
waktu yang
disediakan.

Kualitas hasil
pemecahan
masalah

Apabila hasil
pemecahannya
tidak tepat,
tidak rasional,
dan tidak dapat
dibenarkan
secara ilmiah.

Apabila
rasional, tetapi
tidak tepat dan
sulit dibenarkan
secara ilmiah.

Apabila hasil
pemecahannya
rasional, tepat,
tetapi sulit
dibenarkan
secara ilmiah
(tidak empiris
untuk ukuran
siswa SMA).

Apabila hasil
pemecahannya
tepat, rasional,
dan dapat
dibenarkan secara
ilmiah (empiris
untuk ukuran
siswa SMA).

C. Hubungan antara Gender dengan Kemampuan Memecahkan Masalah

Bastable (2002: 194) mengatakan bahwa dalam hal pemecahan masalah,

konsep-konsep yang rumit mengenai pemecahan masalah, kreativitas,

keterampilan analitik, dan pola kognitif, apabila dikaji mengarah pada temuan

yang campur aduk mengenai perbedaan gender. Laki-laki cenderung mencoba
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pendekatan baru dalam memecahkan masalah dan “field independent”, yang

berarti tidak terlalu terpengaruh oleh tanda-tanda yang tidak relevan dan lebih

berfokus dalam hal-hal umum di dalam tugas belajar tertentu (Shen dan Itti,

2012: 1). Laki-laki juga memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar dan secara

signifikan kurang konservatif dibandingkan perempuan dalam situasi yang

mengandung resiko (Bastable, 2002: 194). Namun Glasbergen (2010: 1)

mengatakan bahwa dalam hal hubungan antarmanusia, perempuan lebih

sensitif dan lebih baik di dalam menyelesaikan suatu masalah dibandingkan

dengan laki-laki, apalagi jika itu dilakukan secara berkelompok. Menurutnya,

perempuan memiliki sensitivitas sosial sehingga dengan berkelompok,

perempuan dapat menyatukan emosinya dan menyampaikannya dengan lebih

hebat untuk menyelesaikan masalah.

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

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

antara laki-laki dan perempuan yang terletak pada arah pengenalan

masalahnya. Semakin ke arah positif berarti semakin mampu untuk

mengenali masalah dengan cepat, sedangkan semakin ke arah negatif berarti

semakin lamban dalam mengenali masalah. Laki-laki dikenal lebih mampu

dan tanggap dalam mengenali masalah ketika mulai memasuki masa dewasa

dibandingkan dengan perempuan. Hal ini didukung oleh pernyataan yang

dikemukakan oleh Halpern et al. (2007: 28) bahwa laki-laki menggunakan

daerah Hippocampus pada otak sedangkan perempuan menggunakan daerah

cerebral cortex untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan navigasi.

Daerah Hippocampus pada perempuan tidak aktif ketika mereka
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menggunakan cortex cerebral-nya untuk menentukan arah, sedangkan pada

laki-laki, daerah Hippocampus pada otak secara otomastis bekerja pada

navigasi. Oleh karena itu, laki-laki lebih mampu dalam mengenali arah dan

lebih terampil dalam bidang spasial, dan hal ini berlaku pada banyak

pemecahan masalah lainnya.

D’Zurilla, Maydeu-Olivares, dan Kant (1998: 251) menambahkan bahwa

pada dasarnya, 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 hingga masa sebelum memasuki

usia dewasa lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Oleh sebab itu,

sering ditemukan kurangnya antusiasme siswa laki-laki dalam proses

pembelajaran di kelas sehingga terlihat bermalas-malasan dan kurang

berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan belajar yang diberikan oleh

guru. 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.

D. Model Pembelajaran Problem Based Learning

Hmleo-Siver (2004: 235) dan Eggen dan Kauchak (2012: 307) mengatakan

bahwa Problem Based Learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah

adalah seperangkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai

fokus untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, materi,

dan pengaturan diri. Majid (2014: 162) menambahkan bahwa pembelajaran

berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menantang
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peserta didik untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara berkelompok

untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Pernyataan ini didukung

oleh Major dan Palmer (2001: 1) yang mengatakan bahwa siswa bekerja

dalam tim untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata.

Banks dan Barlex (2014: 139) mengatakan bahwa PBL merupakan kurikulum

yang terbentuk berdasarkan permasalahan seputar dunia nyata (authentic),

yang secara alami tidak terstruktur dengan baik (ill-structured), bersifat

terbuka (open-ended), dan memiliki banyak penafsiran (ambiguous). Paidi

(2010: 4) menjelaskan bahwa ill-structured problems dan open ended

problems yaitu persoalan yang tidak hanya mempunyai satu macam solusi,

melainkan persoalan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu atau kajian dan

juga berupa persoalan yang memancing pemikiran untuk menemukan

alternatif-alternatif rumusan masalah dan solusinya. Bidang Mathematics,

Science, Technology, and Education University of Illinois dalam website-nya

mendeskripsikan bahwa open-ended problem merupakan bentuk masalah

yang memiliki banyak jawaban benar dan memiliki berbagai cara untuk

mencapai jawaban tersebut. Memberikan penilaian dengan menggunakan

open-ended problem juga dibutuhkan karena beberapa hal, diantaranya karena

siswa terkadang bertanya bukan untuk menunjukkan pekerjaan mereka,

melainkan untuk menjelaskan bagaimana mereka mendapatkan jawaban atau

mengapa mereka memilih metode tertentu untuk digunakan (MSTE, 2015: 1).

Banks dan Barlex (2014: 141) menambahkan bahwa open-ended problems

digunakan agar siswa berpikir lebih keras dan kreatif dalam
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menginterpretasikan pelajaran. Real-world problem yang tidak hanya

memiliki satu penyelesaian tidak memungkinkan siswa untuk menemukan

jawaban dalam buku teks. Hal itu menstimulasi siswa untuk mengembangkan

jalan penyelesaian masalah dengan mendesain model sesuai dengan

pengetahuan dan pengalaman mereka sehingga kemampuan mereka dalam

memecahkan masalah dapat meningkat.

Arends dan Kilcher (2010: 331) menyatakan bahwa dalam PBL yang

terpenting dan tersulit adalah mengidentifikasi atau mendesain situasi

permasalahan yang baik. Ia menambahkan bahwa masalah yang efektif dalam

pembelajaran menggunakan PBL memiliki beberapa karakteristik yaitu:

1. Authentic, artinya masalah sesuai dengan isu atau situasi dunia nyata.

2. Ill-structured and messy, artinya permasalahan harus kompleks, dengan

banyak isu dan sub isu yang membutuhkan banyak solusi.

3. Relevant, artinya masalah atau isu haruslah sangat penting dalam

kehidupan siswa dan masyarakat.

4. Academically rigorous, artinya permasalahan memberikan kesempatan

siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, dan untuk mempraktekkan

penelitian, menulis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan

terampil dalam komunikasi.

5. Interdisciplinary in nature, artinya masalahnya mengacu pada

pengetahuan dan pengalaman dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai

perspektif.
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Majid (2014: 162) berpendapat bahwa masalah yang diberikan digunakan

untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu dalam pembelajaran. Ia

mengatakan bahwa masalah diberikan kepada peserta didik sebelum mereka

mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus

dipecahkan.

Berkenaan dengan hal itu, Eggen dan Kauchak (2012: 307) membuat gambar

bagan karakteristik dari PBL sebagai berikut:

Gambar 2. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah

Karakterisrik-karakteristik pembelajaran berbasis masalah yang dirangkum

dalam Gambar 2 akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pelajaran berasal dari satu masalah dan memecahkan masalah

adalah tujuan dari masing-masing pelajaran. Jadi menurut Krajcik &

Blumenfeld (dalam Eggen dan Kauchak, 2012: 307) fokus pelajarannya

adalah bermula dari suatu masalah dan memecahkannya. Kedua, guru

menuntun upaya siswa dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan

dukungan pengajaran lain saat siswa berusaha memecahkan masalah (Major

dan Palmer, 2001: 1). Jika tidak cukup diberikan bimbingan dan dukungan,

siswa akan gagal, membuang waktu, dan mungkin memiliki konsepsi keliru.

PBL

Pelajaran berfokus
pada memecahkan

masalah

Guru mendukung
proses saat siswa

mengerjakan
masalah

Tanggung jawab
untuk memecahkan
masalah bertumpu

pada siswa
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Namun jika terlalu banyak diberikan bimbingan dan dukungan, siswa tidak

akan mendapatkan banyak pengalaman pemecahan masalah. Ketiga, siswa

bertanggung jawab untuk menyusun strategi dan memecahkan masalah.

Pembelajaran dengan berbasis masalah biasanya dilakukan secara

berkelompok, yang cukup kecil (tidak lebih dari empat) sehingga semua

siswa terlibat dalam proses itu (Eggen dan Kauchak, 2012: 307-308).

Rusmono (2014: 75) mengatakan bahwa dalam kegiatan kelompok kecil

tersebut, siswa diminta untuk membaca kasus, menentukan permasalahan

yang paling relevan dengan tujuan pembelajaran, membuat rumusan masalah,

membuat hipotesis, mengidentifikasi sumber informasi, diskusi, dan

pembagian tugas, serta melaporkan, mendiskusikan penyelesaian masalah,

dan presentasi di kelas. Barron (2003: 309) menambahkan bahwa siswa

sebenarnya tidak hanya terlibat dalam kegiatan kelompok, namun juga

kegiatan perorangan. Ia menyebutkan bahwa kegiatan perorangan yang

dilakukan oleh masing-masing siswa antara lain membaca berbagai sumber

guna mengumpulkan data dan informasi, meneliti, dan menyampaikan

temuan, kemudian menerima umpan balik dari kelompok lain dengan

bimbingan guru.

Panen (dalam Rusmono, 2014: 74) mengatakan bahwa strategi pembelajaran

dengan PBL menawarkan kebebasan siswa dalam proses pembelajaran. Ia

menambahkan karena melalui pembelajaran berbasis masalah ini, siswa

diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data dan

menyusun strategi yang menurut mereka paling tepat untuk menyelesaikan
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masalah, dan dari pelaksanaan strategi tersebut diharapkan siswa

mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapkan kepada mereka. Menurut

Baron (dalam Rusmono, 2014: 74), ciri-ciri strategi pembelajaran dengan

PBL yaitu:

1. Menggunakan permasalahan dalam dunia nyata.

2. Pembelajaran dipusatkan pada penyelesaian masalah.

3. Tujuan pembelajaran ditentukan oleh siswa.

4. Guru berperan sebagai fasilitator, kemudian masalah yang digunakan

menurutnya harus relevan dengan tujuan pembelajaran, mutakhir dan

menarik, berdasarkan informasi yang luas, terbentuk secara konsisten

dengan masalah lain, dan termasuk dalam dimensi kemanusiaan.

Arends (dalam Dasna dan Sutrisno, 2010: 5-8) merinci langkah-langkah

dalam PBL. Arends mengatakan bahwa terdapat 5 fase dalam penerapan

pembelajaran berbasis masalah yaitu fase orientasi peserta didik pada

masalah, fase mengorganisasikan peserta didik, fase membimbing

penyelidikan individu dan kelompok, fase mengembangkan dan menyajikan

hasil karya, dan fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan

masalah yang diuraikan sebagai berikut:

Fase pertama yaitu mengorientasikan peserta didik pada masalah.

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-

aktivitas yang akan dilakukan. Hmleo-Silver (2004: 236) berpendapat bahwa

dalam tahap ini guru menyampaikan skenario pembelajaran dan memotivasi

siswa. Sutrisno (dalam Dasna dan Sutrisno, 2007: 6) menekankan empat hal

yang harus dilakukan dalam fase ini, yaitu:
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1. Tujuan utama pengajaran bukan untuk mempelajari informasi baru, tapi

lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting

dan bagaimana menjadi peserta didik yang mandiri.

2. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban

mutlak benar, sebuah masalah yang kompleks mempunyai banyak

penyelesaian dan seringkali bertentangan.

3. Selama tahap penyelidikan, peserta didik didorong untuk mengajukan

pertanyaan dan mencari informasi secara mandiri.

4. Selama tahap analisis dan penjelasan, peserta didik akan didorong untuk

menyatakan ide-idenya.

Fase kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Disamping

mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran dengan

PBL juga mendorong peserta didik untuk belajar berkolaborasi karena

pemecahan masalah membutuhkan kerjasama. Scardamalia dan Bereiter

(2006: 1 dan 12) menyatakan bahwa ada kekuatan yang besar dalam

kolaborasi dibandingkan dengan secara individual. Mereka berpendapat

bahwa dengan berkolaborasi siswa lebih mampu mengembangkan

pengetahuan.

Oleh sebab itu, guru memulai pembelajaran dengan membentuk kelompok-

kelompok agar siswa saling berkolaborasi melakukan pemecahan masalah

dan membangun pengetahuan. Guru memonitor kinerja siswa dan

mengupayakan agar semua siswa aktif dalam penyelidikan dan menghasilkan

penyelesaian masalah.
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Fase ketiga yaitu membantu penyelidikan mandiri dan kelompok.

Penyelidikan adalah inti dari PBL. Pengumpulan data dan eksperimen,

berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan merupakan teknik

penyelidikan yang kerap digunakan. Hmleo-Silver (2004: 236-237)

mengatakan bahwa pada tahap ini guru harus mendorong peserta didik untuk

mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen sampai mereka betul-

betul menguasai dimensi situasi permasalahan. Tujuannya dalah agar peserta

didik mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun

ide mereka sendiri. Majid (2014: 167) menambahkan bahwa guru juga

seharusnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada peserta didik untuk

berpikir tentang masalah dan ragam informasi yang dibutuhkan untuk sampai

pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.

Fase keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan artifak (hasil karya) dan

memamerkannya. Artifak lebih dari sekedar laporan tertulis, bisa dalam

bentuk video tape (menunjukkan situasi masalah dan pemecahan yang

diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari situasi masalah dan

pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Bereiter dan

Scardamalia (2006: 4-5) menjelaskan bahwa artifak penting dalam

pembelajaran. Menurutnya, artifak merupakan kreasi hasil pengembangan

pengetahuan. Tentunya kecanggihan artifak yang disajikan sangat

dipengaruhi tingkat berpikir peserta didik. Langkah selanjutnya yaitu

memamerkan hasil karya peserta didik dan guru sebagai organisator.
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Fase kelima yaitu analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Arends

(dalam Dasna dan Sutrisno, 2007: 8) mengatakan bahwa fase ini merupakan

tahap terakhir dalam PBL yang dimaskudkan untuk membantu peserta didik

menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan

penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru

meminta siswa merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan

selama proses kegiatan belajarnya.

Berdasarkan uraian di atas, PBL sangat sesuai digunakan sebagai sarana

melatih kemampuan memecahkan masalah karena menurut Dasna dan

Sutrisna (2007:4) memiliki kelebihan sebagai berikut:

(1) Dengan PBL akan terjadi pembelajaran bermakna. Siswa yang belajar

memecahkan suatu masalah maka mereka akan menerapkan pengetahuan

yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang

diperlukan.  Artinya belajar tersebut ada pada konteks aplikasi konsep.

Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika siswa

berhadapan dengan situasi di mana konsep diterapkan.

(2) Dalam situasi PBL, siswa mengintegrasikan pengetahuan dan

keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks

yang relevan.  Artinya, apa yang mereka lakukan sesuai dengan keadaan

nyata bukan lagi teoritis sehingga masalah-masalah dalam aplikasi suatu

konsep atau teori mereka akan temukan sekaligus selama pembelajaran

berlangsung.

(3) PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan

inisiatif siswa/mahasiswa dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar,
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dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja

kelompok.

Selain itu, dengan latihan mengidentifikasi masalah dan memecahkannya

melalui PBL, siswa menjadi terlatih untuk menemukan keterampilan-

keterampilan metakognisi atau berpikir tingkat tinggi (DeGallow; Eggen dan

Kauchak dalam Paidi, 2010: 3). Berdasarkan tingkat berpikir, kegiatan

tersebut menggiring siswa dari tingkat pemahaman (C2) menuju tingkatan

aplikasi (C3), analisis (C4), evaluasi (C5), dan mencipta (C6) sesuai dengan

revisi Taksonomi Bloom yang dikemukakan oleh Krathwol (2001: 215).


