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A. Pendahuluan

Berbicara tentang tantangan dan permasalahan pendidikan di Indonesia 

memasuki era globalisasi maka  perlu dipersiapkan  kegiatan pendidikan yang 

mampu membekali peserta didik dalam menghadapi tantangan hidup di masa 

depan, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang tanggap terhadap tantangan era 

globalisasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka  perlu  melatih peserta 

didik agar mampu belajar secara mandiri dan berkembang kemampuan bernalar 

serta berpikirnya (Depdikbud, 2006).   

Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan mahasiswa S-1 PGSD 

pada saat mengikuti pembelajaran dan diberi permasalahan mereka merasa 

kesulitan untuk memecahkan/menyelesaikan masalah tersebut. Umumnya yang 

dilakukan dosen dalam pembelajaran kurang memberi kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi

(kemampuan analisis, sintesis dan evaluasi). Soal ujian akhir semester bagi 

mahasiswa S-1 PGSD selalu menggunakan bentuk soal pilihan ganda.  Soal yang 

disampaikan berupa soal ranah kognitif tingkat rendah (pengetahuan, pemahaman, 

dan aplikasi), sedangkan soal-soal yang mengembangkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi yaitu soal untuk mengukur kemampuan analisis, sintesis dan 

evaluasi  porsinya sangat kurang. Dengan demikian bagi mahasiswa kurang 

berkembang kemampuan berpikirnya/ kemampuan analisis, sintesis, dan 

evaluasinya rendah. 

Untuk melatih mahasiswa agar dapat mengembangkan 

wawasan/kemampuan berpikir analisis, sintesis dan evaluasi  maka bagi dosen 

dalam melakukan pembelajaran diharapkan sering memberi permasalahan-

permasalahan  untuk  dipecahkan mahasiswa atau menerapkan pembelajaran 

problem solving.



Ada 6 jenjang kemampuan berpikir ranah kognitif Bloom, berturut-turut 

dari yang terrendah sampai tertinggi, yaitu meliputi pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sitesis, dan evaluasi. Kemampuan pengetahuan, pemahaman, 

dan aplikasi termasuk kemampuan berpikir tingkat rendah, sedangkan 

kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi termasuk kemampuan berpikir tingkat 

tinggi (Munandar, 1999). Lebih lanjut ditegaskan bahwa kemampuan analisis, 

sintesis dan evaluasi  sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi, merupakan 

kemampuan kognitif yang harus dikembangkan kepada semua mahasiswa dalam 

arti tidak hanya kepada mahasiswa yang berbakat saja

Tujuan Pempelajaran dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi adalah 

membentuk manusia intelektual, mampu memecahkan permasalahan, mampu 

berpikir/bernalar (Atmadi dan Setyaningsih, 2000).  Untuk itu  perguruan tinggi 

khususnya Prodi PGSD yang  menghasilkan lulusan  calon guru SD dituntut untuk 

dapat mewujudkan tercapainya tujuan tersebut. Lebih lanjut dinyatakan oleh Fran 

Seda (2002) bahwa perguruan tinggi harus dapat mencetak manusia yang mampu 

berpikir kreatif. 

Sesuai dengan standar kompetensi guru SD/MI (2006) bahwa guru SD 

merupakan salah satu komponen kunci yang punya andil  dalam peningkatan  

sumber daya manusia  untuk menghadapi tantangan di era globalisasi, maka 

tuntutan kualifikasi guru harus ditingkatkan. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Kompas (2001) bahwa Guru memegang peranan penting terhadap 

keberhasilan pendidikan, Oleh karena itu seharusnya mahasiswa PGSD sebagai 

calon guru SD dikembangkan kemampuan berpikir atau bernalarnya. Namun 

demikian yang biasa ditemui   di kampus PGSD porsi pengembangan kemampuan 

analisis, sintesis, dan evaluasi masih kurang, dosen jarang melatihkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, (kemampuan analisis dan sintesis), bahkan 

terabaikan.

Pembelajaran dengan metode problem  solving  dapat digunakan untuk 

merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi (kemampuan analisis, sintesis, 

dan evaluasi) dalam situasi berorientasi pada masalah. Fokus pembelajaran 

problem solving tidak pada apa yang sedang dilakukan mahasiswa melainkan 



pada apa yang mereka pikirkan pada saat mereka melakukan kegiatan tersebut. 

Pada pembelajaran ini peran guru adalah menyajikan masalah, mengajukan

pertanyaan, serta memfasilitasi  penyelidikan dan dialog. Lebih penting lagi pada 

pembelajaran ini guru melakukan scaffolding. Pembelajaran problem solving  

secara garis besar  dilakukan dengan kegiatan  guru menyajikan kepada siswa 

situasi masalah yang autentik dan bermakna  bagi mahasiswa. Pada pembelajaran 

problem solving dipilih masalah-masalah yang secara sosial penting dan secara 

pribadi bermakna bagi mahasiswa. Pembelajaran problem solving  dicirikan  oleh 

mahasiswa bekerja sama satu sama lainnya dalam pelompok kecil. Metode 

problem solving utamanya dikembangkan untuk membantu mahasiswa 

mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan 

intelektual (Muslimin dan Muhamad Nur, 2000)

Berdasarkan tantangan pendidikan di era globalisasi, tujuan pembelajaran 

dan kenyataan kualitas pembelajaran yang diselenggarakan di perguruan tinggi 

khususnya Prodi PGSD kurang mengembangkan kemampuan kemampuan 

bernalar/berpikir analisis, sintesis, dan evaluasi,   maka perlu  direncanakan dan 

diterapkan  pembelajaran yang dapat memberi kesempatan  kepada mahasiswa 

untuk mengembangkan daya nalar dan kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu 

menggunakan metode problem solving. 

B. Pembelajaran (Belajar dan Mengajar).

Mursel dan Nasution (1995) Mendefinisikan belajar adalah sebagai usaha 

mencari  dan menemukan pengertian. Prinsip belajar dimulai dari suatu masalah 

dan berlangsung untuk memecahkan masalah tersebut. James (1995) 

menambahkan bahwa belajar merupakan  proses penyelidikan dan penemuan. 

Lebih lanjut ditegaskan bahwa  belajar adalah upaya memecahkan masalah dan 

setiap tugas merupakan masalah yang harus dipecahkan. Winkel (1999) 

menyatakan belajar adalah suatu aktivitas mental atau pikir yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungannya, yang dapat menghasilkan perubahan 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan tersebut 

bersifat relatif konstan dan membekas.



Dari pengertian di atas dapat dinyatakan dalam belajar mahasiswa perlu 

melibatkan diri secara aktif dengan segala kemampuannya, pikirannya , dan 

perasaannya.  Widjaya (1992) menambahkan bahwa peran mahasiswa dalam 

kegiatan belajar secara aktif dapat meningkatkan keterlibatan mental  dalam 

proses belajarnya.

Dalam pembelajaran Carin (1993) menghimbau agar lebih menekankan 

aktivitas siswa. Hal ini dapat tercapai apabila dalam pembelajaran dosen 

memberikan permasalahan  untuk dipecahkan mahasiswa atau menggunakan 

metode problem solving. Menurut Conny Semiawan (1992) pada dasarnya 

pembelajaran  yang melibatkan siswa aktif dalam memecahkan masalah dapat 

mengembangkan daya pikir dan kreativitas.  Soedjatmoko (1991) menambahkan 

bahwa pembelajaran yang menekankan siswa aktif merupakan syarat penting 

dalam menanamkan kemampuan berpikir dan hidup mandiri.

Mursel dan Nasution (1995) menyatakan bahwa belajar adalah usaha 

mencari, menemukan, melihat seluk beluk sesuatu, dan akan memberi hasil yang 

autentik apabila melalui percobaan. Pembelajaran tersebut dapat dikembangkan 

melalui pembelajaran problem solving. 

C. Metode Problem Solving

Metode problem solving merupakan metode pembelajaran yang 

Penekanannya tidak pada apa yang sedang dilakukan mahasiswa melainkan pada 

apa yang mereka pikirkan pada saat mereka melakukan kegiatan tersebut. Pada 

pembelajaran ini peran guru adalah menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, 

serta  memfasilitasi  penyelidikan dan dialog. 

Ciri khusus problem solving:

1. Pengajuan pertanyaan atau masalah. Pembelajaran mengorganisasikan 

pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang secara sosial penting dan 

secara pribadi bermakna untuk mahasiswa. Mahasiswa mengajukan situasi 

kehidupan nyata autentik, menghindari jawaban sederhana, dan 

memungkinkan berbagai macam solusi untuk situasi itu.



2. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Pembelajaran  problem solving

mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu, tetapi masalah  yang akan 

diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahan, mahasiswa 

meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Contoh, masalah polusi 

yang dimunculkan dalam pelajaran di teluk Chesapeake mencakup berbagai 

subyek akademik dan mata pelajaran seperti biologi, ekonomi, sosiologi, 

pariwisata dan pemerintah.

3. Penyelidikan autentik. Pembelajaran  problem solving mengharuskan 

mahasiswa melakukan penyelidikan nyata untuk mencari penyelesaian nyata 

dalam masalah nyata. Mahasiswa harus menganalisa dan mendefinisikan 

masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat ramalan, mengumpulkan 

dan menganalisa informasi, melakukan eksperimen, membuat inferensi, dan 

merumuskan kesimpulan. 

4. Menghasilkan produk /karya dan memamerkannya. Mahasiswa dituntut untuk 

menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan 

peragaan yang menjelaskan bentuk penyelesaian masalah yang siswa temukan. 

Produk dapat berupa transkrip debatseperti pada pelajaran ”Roots and Wings”. 

Selain itu, produk juga dapat berupa laporan, model fisik, video atau program 

komputer. Mahasiswa merencanakan untuk mendemonstrasikan kepada 

teman-teman yang lain tentang apa yang mereka pelajari. 

Pembelajaran  problem solving  dicirikan oleh mahasiswa yang bekerja 

sama satu dengan lainnya, paling sederhana secara berpasangan atau dalam 

kelompok kecil. Bekerja sama memberi motivasi untuk secara berkelanjutan 

terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi 

inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan ketrampilan sosial dan ketrampilan 

berfikir.

Sintaks pembelajaran problem solving

Tahap Tingkah laku Guru
Tahap – 1
Orientasi mahasiswa 
kepada masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 
menjelaskan logistik yang dibutuhkan,  memotivasi 
mahasiswa terlibat pada aktivitas pemecahan 
masalah yang dipilihnya.



Tahap – 2 
Mengorganisasi 
mahasiswa untuk 
belajar

Guru membantu mahasiswa mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 
dengan masalah tersebut.

Tahap – 3
Membimbing 
penyelidikan individual 
maupun kelompok

Guru mendorong mahasiswa untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, 
untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 
masalah.

Tahap – 4
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya

Guru membantu mahasiswa dalam merencanakan 
dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, 
video, dan model dan membantu mahasiswa untuk 
berbagi tugas dengan temannya.

Tahap – 5
Menganalisa dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah

Guru membantu mahasiswa untuk melakukan 
refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka 
dan proses-proses yang mereka gunakan.

D. Kemampuan Analisis dan Sintesis

Ada 6 jenjang kemampuan berpikir ranah kognitif Bloom, berturut-turut 

dari yang terrendah sampai tertinggi, yaitu meliputi pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sitesis, dan evaluasi. Kemampuan pengetahuan, pemahaman, 

dan aplikasi termasuk kemampuan berpikir tingkat rendah, sedangkan 

kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi termasuk kemampuan berpikir tingkat 

tinggi.  Kemampuan analisis merupakan kemampuan untuk memisahkan bangun 

pengertian menjadi komponen-komponennya, untuk melihat hubungan dari 

bagian-bagian dan kesesuaiannya. Hal ini sering disebut awal dari  kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Kemampuan sintesis yaitu kemampuan untuk 

menggabungkan bagian-bagian menjadi keseluruhan yang baru.  Tingkat ini 

berkenaan dengan kreativitas siswa, karena menuntut mahasiswa untuk 

menggabungkan  unnsur-unsur informasi atau materi menjadi struktur yang 

sebelumnya tidak diketahui, Kemampuan evaluasi  menyangkut benar salah.  

Yang didasarkan atas dalil, prinsip pengetahuan. (Munandar, 1999).

Kemampuan analisis, sintesis dan evaluasi merupakan jenjang keempat,  

kelima dan keenam  ranah kognitif. Dalam taksonomi Bloom dikenal 6 jenjang 

kognitif, dimana jenjang yang satu lebih tinggi dari jenjang yang lainnya. Jenjang 

yang lebih tinggi dapat dicapai jika jenjang yang lebih rendah  sudah dikuasai. 



Oleh karena itu hubungan setiap jenjang bersifat herarkis berdasarkan urutan dari 

yang terrendah ke yang tertinggi. Keenam jenjang tersebut adalah pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemampuan analisis, 

sintesis, dan evaluasi  disebut kemampuan berpikir tingkat tinggi

Analisis: kemampuan  menguraikan materi ke dalam komponen atau 

faktor penyebab dan mampu memahami hubungan diantara bagian yang satu 

dengan yang lainnya sehingga struktur dan aturannya dapat lebih dimengerti. 

Analisis merupakan kemampuan berpikir yang lebih tinggi tingkatannya dari pada 

aspek kemampuan sebelumnya. Contoh: membedakan, mendeskriminasikan, 

bembuat diagram, memilih, memisahkan, membagi-bagikan, mengilustrasikan, 

mengklasifikasikan.

Sintesis: Kemampuan memadukan  konsep  atau komponen sehingga 

membentuk suatu pola struktur atau bentuk baru. Aspek ini memerlukan tingkah 

laku yang kreatif. Contoh: Mengatagorikan, mengombinasikan, menyusun, 

mengarang, menciptakan, mendesain menjelaskan, mengubah, mengorganisasi, 

merencanakan, menyusun kembali, menyimpulkan, menceritakan, menuliskan.

Evaluasi: kemampuan  didahului dengan kasus yang harus ditelaah oleh 

mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan penilaian baik atau tidak didasarkan 

benar atau salah. Contoh: Mengambil kesimpulan, mengkritik, membandingkan, 

menerangkan, menafsir, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1997).

E. Peran Metode Problem Solving Dalam  Pengembangan Kemampuan 

Berpikir Tingkat Tinggi

Prinsip belajar selalu dimulai dari suatu problem dan berusaha untuk dapat 

memecahkan problem tersebut (James, 1991). Mursel dan Nasution (1995) 

menambahkan bahwa  belajar dimulai dengan suatu problem, kemudian problem 

tersebut dipecahkan dengan sungguh – sungguh dengan menangkap dan 

memahami hubungan antar problem tersebut, lebih lanjut dikemukakan bahwa 

belajar  adalah usaha mencari, menemukan, melihat seluk beluk sesuatu, dan akan 

memberi hasil yang autentik apabila melalui percobaan. Pembelajaran tersebut 

dapat dikembangkan melalui pembelajaran problem solving. Menurut Conny 



Semiawan (1992) siswa yang tidak dibiasakan untuk menemukan sendiri suatu 

konsep, akibatnya pada diri siswa tidak dibiasakan untuk berpikir tingkat tinggi, 

pembelajaran tersebut tidak mengembangkan cara berpikir kreatif.

Pembelajaran dengan metode problem solving  dapat digunakan untuk 

merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam situasi berorientasi pada 

masalah. Pada pembelajaran ini peran guru adalah menyajikan masalah, 

mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi  penyelidikan dan dialog. Lebih 

penting lagi pada pembelajaran ini dosen melakukan scaffolding. Pembelajaran 

ini tidak dapat berjalan tanpa guru mengembangkan lingkungan kelas yang 

memungkinkan terjadinya  pertukaran ide secara terbuka (Muslimin dan 

Muhamad Nur, 2000). Lebih lanjut dinyatakan bahwa pembelajaran problem 

solving  secara garis besar  dilakukan dengan kegiatan guru menyajikan kepada 

mahasiswa situasi masalah yang autentik dan bermakna  bagi mahasiswa. Pada 

pembelajaran problem solving dipilih masalah-masalah yang secara sosial penting 

dan secara pribadi bermakna bagi mahasiswa. Pembelajaran ini mengharuskan 

mahasiswa  melakukan penyelidikan yang autentik untuk mencari penyelesaian 

secara nyata. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah, 

mengembangkan hipotesis, membuat ramalan , mengumpulkan dan menganalisis 

informasi, melakukan eksperimen jika diperlukan, dan membuat inferensi.  Pada 

pembelajaran ini diharapkan penghasilkan produk/karya nyata berupa laporan, 

model fisik, video atau yang lainnya. 

Pembelajaran problem solving  dicirikan  oleh mahasiswa bekerja sama 

satu sama lainnya dalam pelompok kecil. Pembelajaran problem solving  

utamanya dikembangkan untuk membantu mahasiswa mengembangkan 

kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Berpikir 

adalah kemampuan menganalisis, mengkritik, mencapai kesimpulan berdasarkan 

pada inferensi atau pertimbangan secara seksama.

Kelebihan metode problem solving menurut Saiful bahri dan Aswan Zain 

(1997) antara lain dengan diterapkan metode ini membiasakan mahasiswa 

memecahkan masalah secara terampil dan bermakna bagi mahasiswa, metode ini 

merangsang pengembangan kemampuan berpikir secara kreatif dan menyeluruh, 



dan dalam pembelajaran mahasiswa banyak melakukan proses mental. Corebima 

(2002) menambahkan  bahwa problem solving  menggunakan masalah riil sebagai 

konteks  bagi mahasiswa untuk berpikir kritis.. Menurut Conny Semiawan (1992) 

pada dasarnya pembelajaran  yang melibatkan mahasiswa aktif dalam 

memecahkan masalah dapat mengembangkan daya pikir dan kreativitas.  

Soedjatmoko (1991) menambahkan bahwa pembelajaran yang menekankan 

mahasiswa aktif merupakan syarat penting dalam menanamkan kemampuan 

berpikir dan hidup mandiri.

F. Kesimpulan

problem solving merupakan pembelajaran  yang dapat  digunakan untuk 

merangsang kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi dalam situasi  berorientasi 

pada   masalah. Pada pembelajaran ini dosen menyajikan masalah autentik dan 

bermakna bagi mahasiswa, mengajukan pertanyaan , memfasilitasi  

penyelidikan/dialog. Pada pembelajaran problem solving  dosen melakukan 

scaffolding. Pembelajaran problem solving fokus utama tidak pada apa yang 

dilakukan mahasiswa melainkan pada  apa yang mereka pikirkan (kognisi).  Pada 

saat mehasiswa melakukan kegiatan pembelajaran.. Peran dosen sebagai 

pembimbing dan fasilitator, sehingga mahasiswa  belajar untuk berpikir untuk  

memecahkan permasalahan. Pada dasarnya pembelajaran  yang melibatkan 

mahasiswa aktif dalam memecahkan masalah dapat mengembangkan daya pikir 

dan kreativitas mahasiswa.

  Penerapan metode problem solving dapat membiasakan mahasiswa 

memecahkan masalah secara terampil dan bermakna bagi mahasiswa, metode ini 

merangsang pengembangan kemampuan berpikir secara kreatif dan menyeluruh.

Dengan demikian  kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi dapat 

dikembangkan melalui pembelajaran dengan menggunakan metode problem 

solving 
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