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PROFTL KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MAHASISWA
PADA MATERI USAHA-ENERGI

Misbahr, Dewi Dewa ntarl2,Syubhan An,nur
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Pendidikan Fisika Universita; iambung Mangkurat

Kemampuan pemecahan ,"r.rtft:l?"T penting untuk dianalisis. profil
kemampuan pemecahan masalah ut i., ,,-r"r*;;kl;; bagairnana sorusiyang baik agar kemampuan pemecahan rnasalah terseu,rt diberdayakan.Tujuan dari penelitian ini adalah rnendeskripsikan p.o, kemampuanpemecahan masalah mahasiswa pada materi usaha-energi. Subjekpeneritian berjumlah 45 mahasiswa pencridikan IpA universitas LarnbungMangkurat angkatan 201512016. kesimputar., y;; diperoleh adalahkemampuan pemecahan masalah mahasiswa p""ii;en IpA perru untukditingkatkan.. kerena pada fase n ";;;;l-k; masatah danmendeskripsikan masalah berurn ,"rr.ri-ui.-- sedangkan fasemenyelesaikan pemasalahan rnendapatkan perorehan tertinggidibandingkan fase-fase yang lainnya. Mahasiswa langsung menuriskanrumus ketika akan menyelesaikan soar, tanpa ,,"oa"ri.iprikan apa sajayang telah disebutkan cialam soal (masalrrrr r"r""lpuan pemecahanrnasarah mahasiswa dapat ditingiatkan'o*grn'-'"uru merakukanpembelajaran 

, 
berbasis kemampuan pemecahan masalah dan meratihmahasiswa bahwa setiap pemecuha, irarulrh ilr";;selesaikan denganprosedur yang tepat.

Kata kunci: keterampilan berpikir kritis, inkuiri, pembelajaran ipa

I. PENDAHULUAN
Fisika dasar merupakan sarah satu.mata_kuriah wajib ya,g harus criternpuhmahasiswa pendicrikan IpA universitas Larnbung Mangku*i.' u.u},r_"nergi merupakansalah satu pokok bahasan dalam fisika yang memerlukan kemampuan berpikir tingkattinggi yakni kemampuan pemecarran ,nasalah- t<",runpuro-iri ,urrgu, penting karenadalam kehidupan sehari-haii setiap manusia.seraru b"rhr;;;r'i.ngun berbagai masarah1'ang harus diseresaikan, termasuk masarah matematis uir, ,rurutuh ya,g solusinyatnatematis atau tnasalah yang solusinya perlu perhitrrrguo ,*,"matik Danrrinto (2013).Hal ini sejalan dengan pendapat walsh ai.t. lzooz) bahria salah satu tujuan pembelajarantrsika adalah menciptakan manusia v"d;;;;",ffi;;k*'lru.utuh kompreks crensancara menerapkan pengetahuan dan pemahaman mereka pada situasi sehari_hari.Masalah adalah ketidaksesuaian antara tujuan atau harapan dengan kenyataan.Masalah ada hanya ketika mahasiswa dihadapkan ;"rgr; k;rdiran menentukan jawaban

'ang tepat dengan cepat. Tidak semua pertanyaan adarih masarah, hanya peftanyaan yangmenimbulkan konflik. dalarn proses blrpikir mahasiswa. rornit ini tidak berasal darikarakteristik masalah tapi bergan,urg pul, pengetahuan u,"ur, f".,grlaman dan pelatihan,rahasiswa dalam fisika'.M-asalah ba-gi satu mahasiswa uisa tiaat rnenjadi masilah bagirnahasiswa yang lain (Gok dkk, 2010):
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Masalah-masalah sains merupakan gagasan yang berperan penting memba
kapasitas pemecahan masalah mahasiswa dan membuat pelajaran sains menjadi :
illenyenangkan dan dapat mernotivasi mahasiswa untuk lebih berprestasi. Kernal-.:
pernecahan masalah tidak hanya digunakan dalam bentuk ruaternatis, tetapr
bagaimana memecahkan masalah terhadap f'enomena-fenomena yang terja;
lingk-ungan sekitar. Permasalahan tersebut dipecahkan oleh mahasiswa c.l
menggunakan konsep-konsep sains yang telah mereka pahami. Mahasiswa yang me:r'
kemampuan memecahkan masalah akan mampu rnengaplikasikan pengetahuan
mereka miliki dalam konteks pennasalahan yang mereka hadapi (Arimbawa dkk. lr . _

Para ahli pembelajaran sependapat bahwa kernampuan pernecahan n-.
dalam batas-batas tertentu, dapat dibentuk melalui bidang studi dan disiplin ihr-
diajarkan. Sumamo (2010) dalarn offirston (20i6) menguraikan bahwa per-.-
masalah mempunyai dua makna yaitu: (i) Pemecahan masalah sebagai suatu penc:.
pembelajaran, yang digunakan untuk menemukan kembali dan mer-.
materi/konsep/prinsip. Pembelajaran diawali dengan penyajian masalah atau situe.
kontekstual kemudian melalui induksi mahasiswa menemukan konsep/prinsip t.
(2) Pernecahan tnasalah sebagai kegiatan meliputi: (a) mengidentifikasi kecukup.-
untuk pemecahan masalah, (b) membuat model dari suatu situasi atau masalah ,,
hari. (3) Mernilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masa-:'
Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahn asal, serla lrirr :-
kebenaran hasil atau jawaban. (5) menerapkan materi secara bemrakna

Moursund (2005) mengatakan bahwa seseorang dianggap menll
menghadapi masalah bila menghadapi ernpat kondisi beriL:ut ini: (1) Memaha6- -.
jelas kondisi atau situasi yang sedang terjadi. (2) Memahami dengan jelas tu-j*-'
diharapkan. Memiliki berbagai tujuan untuk menyeiesaikan masalah da:_
rnengarahkan menjadi satu tujuan penyelesaian. (3) Memaharni sekumpulan surr.:.-
yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi situasi yang terjadi sesuai dengan rui
diinginkan. Hal ini meliputi waktu, pengetahuan, keterampilan, teknologi ata_ -i
tefientu. (4) Memiliki kemarnpuan untuk menggunakan berbagai sumber da'.,
mencapai tujuan. Windari dkk. (2014) menguraikan indikator kemampuan Lri- :

masalah, yaitu: (1) memahami rnasalah, dapat mengidentitlkasi unsur-ur_5_-
diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, (2) n-rerc -
penyelesaian yakni: menlusun model maternatis, rnenerapkan strare :,
menyelesaikannya, (3 ) menyelesaikan perencanaan dan mengambil kes impulan

Heller dkk. (1992) menguraikan lima tahapan pemecahan masa;"-
indikatomya yaitu sebagai berik-ut:

1. Menampilkanpermasalahan
a. Menggambar sketsa dari situasi yang tergambar pada pennasalah":-,

sketsa utuh maupun sketsa perbagian masalah.
b. Mengidentifikasi besaran yang diketahui maupun yang belum dik; _

berkaitan dengan permasalahan.
c. Mengidentifikasi pendekatan umurn terhadap masalah tersebut, r:,,:

dan prinsip apa yang sesuai untuk permasalahan tersebut.
2. Mendeskripsikan pennasalahan dari sudut pandang fisika

a. Menggunakan prinsip yang telah teridentifikasi pada tahap sebelu: _-

membentuk diagram yang ideal untuk setiap objek pada p. _

tersebut.
b. Memberikan simbol yang spesifik terhadap apa yang diketahui r:..,-

tidak diketahui.
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c. Memberikan sirnbol khusus untuk variabel yang akan dicari (ditanya) sebagai
kunci dan apa yang harus diselesaikan dalam pemrasalahan ini.

3. Merencanakan solusi
a. Mengidentilikasi konsep dan pnnsip fisika dalam suatu persamaan.
b. Mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut secara sisternatis pada setiap objek

sesuai dengan deskripsi fisika yang berkaiatan dengan masalah.
Menambahkan persamaan yang lebih spesifik terkait clengan masalah tersebut
Mengecek secara detail apakah infonnasi yang diperoleh telah cukup untuk
menyelesaikan masalah tersebut.

5.

e. Menspesifikasikan tahapan matematis untuk menyelesaikan permasaiahan
Melaksanakan rencana
a. Menggunakan langkah-langkah aljabar/matematis untuk menyelesaikan

masalah berdasarkan variabel dan infonnasi yang diperoleh.
b. Mensubstitusi nilai yang sesuai sebagai solusi peihitungan matematis
Mengecek dan rnengevaluasi
a. Mengecek apakah penyelesaian masalah sudah lengkap.
b. Mengecek apakah jar,vaban akhir telah benar dan apakah besaran dan

satuanxya telah sesuai
c. Mengevaluasi apakah hasil fiawaban) masuk akal.
Kernampuan pemecahan masaiah sangat penting untuk dianalisis. profll

kemampuan pemecahan masalah akan menunjukkan bagannana pembelajaran yang baik
agar kemampuan pemecahan masalah tersebut cliberdayakan dan ,"rrukin clitingkitkan.
Begitu juga kemampuan pemecahan masalah clalam materi fisika dasar khususrf,ra pada
bahasan gerak lurus maka penulis melaksanakan penelitian yang u"rtrlru,
mengidentifikasi kemampuan pemecahan masalah mahasiswa pendidikan ipa
Universitas Lambung Mangkurat pada materi usaha-energi.

II. METODE
Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi enam soal (tes) yalg dilengkapr

dengar alasan dan pilihan tingkat keyakinan pada materi fisika clasai teitang uiaha-
energi. Subjek penelitian berjumlah 45 mahasiswa pendidikan IPA Univer.sitas fanbung
Mangkurat 201512016. Data diperoleh pada bulan Juni 2016 di Banjannasip. Data
dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui tahapan: (7) clutu retluction,mereduksi clata-
data yang dapat diperoleh dari hasil pengerjaan ioal, (2) cocling, proses pemberian kode
pada data-data tersebut agar data dapat dikelompokkan sesuai J"rgu1 fase dan indrkator
dalam kemampuan pemecahan masalah, (3) ctuta clisplay, menarnpilkan data dalam
bentuk angka, grafik, maupun tabel, clan (4) conclusioi ctia.tuing/verificcttion, penarikan
kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dari clata-data yang telah direduksi dan
dryabarkan dalam uraian singkat dan bagan.

III. PEMBAI{ASAN
Keterampilan Berpikir Kritis

Soal yang diberikan kepacla inahasiswa untuk mengetahui keman-rpuan
pemecahan masalah memiliki indikator pencapaian kemampuan pemecahan rnaialah
yang sama pada setiap butimya. Data hasil pengerjaan soal tersebut dianalisis tiap
butirnya dengan memberi skor pada setiap indikatoi yang dicapai oleh mahasiswa. Data
perbutir soal tersebut diakumuiasikan dengan data pada soal iainnya, sehingga diperoleh
skor total untuk setiap indikator kemampuan pemecahan masalah. Skor yang diperoleh

d.

4.

l

l

1l

tl
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selun-rh subjek dibandingkan dengan skor maksimum dari indikator kemampu---
pemecahan masalah untuk rnengetahui tingkat kemampuan pemecahan maia..:
mahasiswa. Hasil perbandingan yang dipresentasikan dalam bentuk persentase iru-ar
yang menunjukkan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa Pendidikan _-

Universitas Lambung Mangkurat pada materi usaha dan energi.
Tabel 1. Perolehan kemampuan pemecahan masalahan n n masa sehap md kator

Fase Indikator Persentase
Menampilkan masalah Identitikasi besaran 50%

Indenti fi kasi pendekaran 51,67%
Mendeskipsikan
Masalah

Menggunakan pendekatan fi sika 60%
Memberi s mbol diketahui 11,7%
Memberi s mbol ditanya A1 410/

Merencanakan solusi Menuliskan persamaan yang akan disunakan 6l,7lo/o
Menuliskan prinsip dan persamaan secara
sistematis

60o/n

Melaksanakan
pemecahan

Menggunakan langkah matematis 60%
Mensubstitusikan nilai 60%

Mengecek dan
mengevaluasi

Menuliskan besaran dan satuan 57,7gyo

Tabel 1 menunjukkan perolehan kernampuan pemecahan masalah pada s; 'm
indikatornya. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa kemampuan mahasiswa d:_:s
mendeskripsikan masalah yakni memberi simbol diketahui dan ditanya belum maks:::i
Mahasiswa langsung menuliskan rumus ketika akan menyeleiaikan soal, :::rrr
mendeskripsikan apa saja yang telah disebutkan dalam soar (masalah).

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Gambar l. Perolehan kemampuan pemecahan masalah pada setiap fase

Kemampuan pemecahan masalah juga dapat ditinjau dari setiap fasenl,a :
materi usaha-energi, fase menampilkan masalah yang mempakan dalam ta:-
kematnpuan pemecahan masalaha memiliki hasil yang paling rendah diantara ta.=-
lainnya. Sedangkan fase melaksanakan hasil perencanaan solusi untuk menveler,,
masalah mendapat hasil tertinggi karena mahasiswa langsung mencari jawaban ;;::;rqm
memasukkan nilai pada persamaan fisika yang sesuai dengan masalah. Gar:-,.
menunjukkan persentase kemampuan pemecahan masalah mahasiswa ditinjau dar: .::w
fasenya. Fase 1 adalah kemampuan mahasiswa dalam menampilkan permasalahan, : .,* J
adalah kemampuan mahasiswa dalam mendeskripsikan permisalahan dari sudut p-:-xW
fisika. Fase 3 adalah kemampuan mahasiswa dalam merencanakan solusi. Fase I : - .,,rilrnirrl

kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pemecahan sesuai dengan solusi yar::
direncanakan. Fase yang terakhir adalah fase 5 yaitu mengecek dan mengevaluasi. 

-
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Kemampuan pemecahan masalah mahasiswa Pendidikan IpA Universitas
Larnbung Mangkurat perlu diasah agar mahasiswa mampu menyelesaikan pennasalahan
sesuai dengan kaidah pemecahan masalah yang tepat yakni clirnulai clari inenamprlkan
masalah hingga mengecek dan mengevaluasi hasil penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan
tahapan pemecahan masalah menurut Heller dkk. (1992) sebagaimana yang telah
diidentifikasi pada penelitian ini. Kemampuan pemecahan masalah mahasiswa
pendidikan IPA Universitas Lambung Mangkurat dapat ditingkatkal dengan cara
melakukan pembelajaran berbasis kemampuan pemecahan masalah dan rnelatih
mahasiswa bahwa setiap pemecahan masalah harus diseiesaikan dengan prosedur yang
tepat dari ar'val rnempelajari rnasalah hingga menemukan hasil. Hai irri ut un
menanggulangr ketidaktelitian dan kesalahan clalarn memaknai rnenanggapi pennasalahan
tersebut.

IV. PENUTUP
Kemampuan pemecahan masalah mahasiswa Pendidika ipA Universitas

Lambung Mangkurat perlu untuk ditingkatkan kerena pada fase menampilkan masalah
dan mendeskripsikan masalah belum maksirnal yultu 50,83o%, sedangkan fase
menyelesaiakan pemasalahan rnendapatkan perolehan terlinggi dibandingkai fase-fbse
yang lainnya. Kemampuan pemecahan masalah mahasiswu a-uput ditingfatkan clengan
cara melakukan pembelajaran berbasis kernampuan pemecahan masalah dan rnelatih
mahasiswa bahwa setiap pemecahan masalah harus diselesaikan dengan prosedur yang
tepat.
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