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Abstract: One of problem faced our education is the weakness of learning study. In course of study, 

child less pushed to develop ability to think. One of the approach can be used is to determine the 

quality of education process is through approach of system. Through approach of system study of us 

can see various aspects able to influence efficacy and process. In this case approach of study base on 

problem can become choice of metodik to all lecturer and also teacher. PBL have idea that study can 

reach by if activity of education concentrated on problems or duties which is otentik-relevan and 

presented in a context. PBL alternatively pedagogic model start popular in teacher environment. Basis 

for theory of PBL is kolaborativisme, in perpective which have a notion that student will compile 

knowledge by developing thinking from all knowledge which have owned of and from all that is 

obtained as result of activity of have interaction with individual humanity. Method Five Step of PBL is 

fundamental or basic concept, defining the problem, self learning, exchange knowledge, and assess-

ment. 
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Salah satu masalah yang dihadapi dunia pen-

didikan kita adalah masalah lemahnya proses pem-

belajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa ku-

rang didorong untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir. Proses pembelajaran di kelas diarahkan 

kepada kemampuan anak untuk menghafal infor-

masi. Otak anak dipaksa untuk mengingat dan me-

nimbun berbagai informasi tanpa dituntut memaha-

mi informasi yang diingatnya itu untuk menghu-

bungkan dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, 

ketika anak didik lulus dari sekolah, mereka pintar 

teoritis tetapi mereka miskin aplikasi. Pendidikan 

di sekolah terlalu menjejali otak anak dengan ber-

bagai bahan ajar yang harus dihafal. Pendidikan ti-

dak diarahkan untuk mengembangkan dan memba-

ngun karakter serta potensi yang dimiliki. Dengan 

kata lain, proses pendidikan kita tidak diarahkan 

membentuk manusia cerdas, memiliki kemampuan 

memecahkan masalah hidup, serta tidak diarahkan 

untuk membentuk manusia kreatif dan inovatif. 

Permasalahan lain juga terjadi pada kalangan 

perguruan tinggi. Belajar di perguruan tinggi yang 

merupakan pilihan strategis untuk mencapai tujuan 

individual yang berkompeten ternyata masih jauh 

dari harapan. Belajar di perguruan tinggi tidak ha-

nya dituntut mempunyai keterampilan teknis tetapi 

juga mempunyai daya dan kerangka pikir serta si-

kap mental, kepribadian, kearifan, dan mempunyai 

wawasan yang luas dan berbeda. Buchori (2000) 

menyebutkan bahwa manusia yang arif adalah ma-

nusia yang mempunyai: (1) pengetahuan yang luas, 

(2) kecerdikan, (3) sikap hati-hati, (4) pemahaman 

terhadap norma-norma kebenaran, (5) kemampuan 

mencerna informasi, dan (6)  akal sehat. 

Selain hal tersebut di atas, kemampuan pena-

laran (reasoning) juga merupakan bagian penting 

dari kearifan. Kondisi belajar mengajar di perguru-

an tinggi belum dapat mengubah secara nyata wa-

wasan dan perilaku akademik. Hal ini dapat dilihat 

dari kualitas penalaran dan pemahaman mahasiswa 
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pada saat pendadaran atau ujian komprehensif. 

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan 

untuk menentukan kualitas proses pendidikan ada-

lah melalui pendekatan sistem. Melalui pendekatan 

sistem pembelajaran, kita bisa melihat berbagai as-

pek yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu 

proses. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah 

dapat menjadi pilihan metodik bagi para guru mau-

pun dosen. 

 

PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

 

Problem Based Learning atau pembelajaran 

berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembe-

lajaran yang menggunakan masalah dunia nyata se-

bagai suatu konteks bagi peserta didik untuk bela-

jar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pe-

mecahan masalah, serta untuk memperoleh penge-

tahuan dan konsep yang esensial dari materi kuli-

ah atau materi pelajaran.  

Landasan teori PBL adalah kolaborativisme, 

suatu perspektif yang berpendapat bahwa mahasis-

wa akan menyusun pengetahuan dengan cara mem-

bangun penalaran dari semua pengetahuan yang su-

dah dimilikinya dan dari semua yang diperoleh se-

bagai hasil kegiatan berinteraksi dengan sesama in-

dividu. Hal tersebut juga menyiratkan bahwa pro-

ses pembelajaran berpindah dari transfer informasi 

fasilitator-mahasiswa ke proses konstruksi pengeta-

huan yang sifatnya sosial dan individual. Menurut 

paham konstruktivisme, manusia hanya dapat me-

mahami melalui segala sesuatu yang dikonstruksi-

nya sendiri. 

PBL memiliki gagasan bahwa pembelajaran 

dapat dicapai jika kegiatan pendidikan dipusatkan 

pada tugas-tugas atau permasalahan yang otentik, 

relevan, dan dipresentasikan dalam suatu konteks. 

Cara tersebut bertujuan agar mahasiswa memiliki 

pengalaman sebagaimana nantinya mereka meng-

hadapi kehidupan profesionalnya. Pengalaman ter-

sebut sangat penting sebagaimana dinyatakan da-

lam model pembelajaran Kolb (1976) yang mene-

kankan bahwa pembelajaran akan efektif bila di-

mulai dengan pengalaman yang kongkret. Perta-

nyaan, pengalaman, formulasi, serta penyusunan 

konsep tentang permasalahan yang mereka cipta-

kan sendiri merupakan dasar untuk pembelajaran. 

Aspek penting dalam PBL adalah bahwa pembela-

jaran dimulai dengan permasalahan dan permasala-

han tersebut akan menetukan arah pembelajaran 

dalam kelompok. Dengan membuat permasalahan 

sebagai tumpuan pembelajaran, para mahasiswa di-

dorong untuk mencari informasi yang diperlukan 

untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satu 

keuntungan PBL adalah para mahasiswa didorong 

untuk mengeksplorasi pengetahuan yang telah 

dimilikinya kemudian mengembangkan keteram-

pillan pembelajaran yang independen untuk meng-

isi kekososongan yang ada. Hal tersebut merupa-

kan pembelajaran seumur hidup karena keterampil-

an tersebut dapat ditransfer ke sejumlah topik pem-

belajaran yang lain, baik di dalam maupun di luar 

universitas. Dengan PBL yang memfokuskan pada 

permasalahan yang mampu membangkitkan penga-

laman pembelajaran maka mahasiswa akan menda-

pat otonomi yang lebih luas dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu perancangan permasalahan perlu 

dilakukan dengan sangat hati-hati untuk meyakin-

kan bahwa sebagian besar tujuan perkuliahan dapat 

tercapai. 

 

PENGEMBANGAN TUJUAN 

 

Dalam PBL, tujuan adalah sangat penting ka-

rena menyangkut formulasi permasalahan, tujuan 

pembelajaran mahasiswa, dan penilaian. Salah satu 

cara untuk mengembangkan tujuan adalah menya-

takan segala sesuatu yang harus dimiliki oleh para 

mahasiswa setelah selesai mengikuti kuliah dalam 

hal pengetahuan (berkaitan dengan kandungan ma-

ta kuliah), keterampilan (berkaitan dengan kemam-

puan mahasiswa mulai dari mengajukan pertanya-

an, penyusunan esai, searching basis data, dan pre-

sentasi makalah), dan sikap (berkaitan dengan pe-

mikiran kritis, keaktifan mendengar, sikap terhadap 

pembelajaran, dan respeknya terhadap argumentasi 

mahasiswa lain). 

 

FORMULASI PERMASALAHAN 

 

Formulasi permasalahan merupakan kunci 

keberhasilan PBL. Untuk mengembangkan perma-

salahan perlu diperhatikan beberapa aspek. Maha-

siswa memerlukan informasi yang lebih banyak da-

ripada yang telah dipresentasikan. Informasi yang 

tidak lengkap akan menyadarkan mereka apa yang 

sesungguhnya terjadi dan membantu mereka me-

nentukan tindakan apa saja yang harus diambil un- 
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tuk menyelesaikan permasalahan. 

Tidak ada formula yang pasti untuk melaku-

kan investigasi, karena satu permasalahan dan per-

masalahan lain memiliki perbedaan. Permasalahan 

akan mengalami perubahan saat ada tambahan in-

formasi. Para mahasiswa membuat keputusan serta 

memberikan penyelesaian pada permasalahan yang 

real. Hal tersebut akan membawa pada kenyataan 

bahwa mungkin jawaban yang ‘benar’ tidak hanya 

satu. 

Dari sisi dosen, PBL mendukung pembelaja-

ran yang open-mind, reflektif, kritis, dan aktif. Da-

lam PBL, peran dosen/guru berubah dari penyedia 

fakta menjadi fasilitator lingkungan pembelajaran 

dan membangun komunitas pembelajaran. Konsep 

tersebut secata etis maupun moral sangat baik kare-

na memberikan respect pada dosen maupun maha-

siswa sebagai individual dengan pengetahuan, pe-

mahaman, dan minat yang sama, yang bergabung 

dalam suatu wadah untuk berbagi pengetahuan da-

lam satu proses pembelajaran. Penerapan PBL di-

mulai pada beberapa mata kuliah secara parsial dan 

dalam perjalanannya dikembangkan dengan meng-

integrasikan beberapa mata kuliah sebagai kelom-

pok dengan sebuah skenario PBL. 

Tidak semua mata kuliah atau mata pelajaran  

dalam kurikulum dimungkinkan untuk dilaksana-

kan dengan metode PBL. Mata kuliah tingkat lan-

jut lebih cocok diajarkan dengan metode PBL kare-

na dalam PBL pembelajaran mahasiswa dilakukan 

dengan cara membangun penalaran dari semua pe-

ngetahuan yang sudah dimiliki mahasiswa dan dari 

semua yang diperoleh sebagai hasil kegiatan berin-

teraksi dengan sesama individu. Mata kuliah yang 

sangat relevan dilaksanakan dengan metode PBL 

adalah mata kuliah kelompok Mata Kuliah Keahli-

an Berkarya (MKB). Mata kuliah selain kelompok 

MKB tetap perlu ditingkatkan untuk mendukung 

pelaksanaan mata kuliah ber-PBL dan mendukung 

paradigma student-centered learning. Proses pem-

belajaran dalam mata kuliah tersebut ditingkatkan 

dengan mengadopsi pilar student-centered learn-

ing. 

 

IMPLEMENTASI PBL 

  

Sebelum melaksanakan perkuliahan dengan 

metode PBL perlu dilakukan persiapan yang lebih 

intensif. Dalam perkuliahan dengan metode PBL 

ada tiga komponen yang akan bekerja yaitu (1) ins-

titusi, (2) dosen dan asisten dosen, dan (3) mahasis-

wa. Ketiga komponen ini bekerja sesuai peran atau 

tugas masing-masing untuk mendapatkan capaian 

pembelajaran dalam mata kuliah ber-PBL secara 

optimal. 

 

Institusi 

 

Institusi dalam hal ini adalah sekolah atau sa-

tuan pendidikan. Institusi ini akan mendukung pe-

laksanaan pembelajaran ber-PBL antara lain: (1) 

mempersiapkan sarana perkuliahan, perpustakaan, 

dan alat-alat laboratorium, (2) menjamin keterlak-

sanaan perkuliahan dengan mengganti kuliah yang 

tak terselenggara dan bila mana diperlukan mem-

bentuk tim dosen pengampu mata kuliah, (3) me-

nyediakan asisten perkuliahan, (4) mempersiapkan 

sarana jaringan komputer, dan (5) merekam keha-

diran perkuliahan mahasiswa dalam database se-

hingga informasinya dapat digunakan untuk eva-

luasi pelaksanaan mata kuliah ber-PBL. 

 

Dosen dan Asisten Perkuliahan 

 

Dalam PBL, peran dosen dan asisten adalah 

sebagai fasilitator pembelajaran dan membangun 

komunitas pembelajaran. Peran dosen adalah: Per-

tama, mempersiapkan skenario yang akan dibahas 

pada tiap sesi dan mengatur silabus mata kuliah da-

lam format Rencana Program Kegiatan Pembela-

jaran Semester (RPKPS). Jumlah sesi disesuaikan 

dengan cakupan materi, output, dan outcome dari 

perkuliahan. Kedua, secara bertahap mempersiap-

kan materi perkuliahan dalam bentuk file elektro-

nik dan memberikan beberapa sumber antara lain 

buku referensi dan link website.  

Ketiga, sebagai fasilitator, dosen mendorong 

para mahasiswa untuk mengekplorasi pengetahuan 

yang telah mereka miliki dan menentukan pengeta-

huan yang diperlukan selanjutnya. Dosen umum-

nya diharapkan untuk menahan diri tidak mem-

berikan informasi, sebaliknya mendorong dilaku-

kannya diskusi dan pembelajaran antar para maha-

siswa. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah: 

(1) melakukan klarifikasi (misal terhadap perspek-

tif yang muncul dalam diskusi), (2) mendorong pe-

mikiran yang divergen (misalnya, adakah kemung-

kinan solusi yang lain?), (3) meletakkan permasa-
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lahan sesuai konteks (misalnya, apakah isu yang 

dibahas mengingatkan dosen pada berbagai infor-

masi lain yang telah teridentifikasi sebelumnya?), 

(4) membuat urutan prioritas (misalnya apakah ber-

bagai informasi yang telah diidentifikasi dapat di-

urutkan sesuai relevansinya terhadap permasalah-

an?), dan (5) memoderasi diskusi (misalnya apakah 

ada kemajuan dalam diskusi, kalau tidak, identifi-

kasi apa saja yang salah dan kembalikan diskusi 

pada tujuan yang semula). 

Keempat, sebagai evaluator. Walaupun peran 

dosen tidak lagi dominan dalam pelaksanaan per-

kuliahan ber-PBL, namun tetap dosen bertanggung 

jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan 

dan pencapaian tujuan perkuliahan. Untuk itu seca-

ra berkelanjutan dosen perlu mengevaluasi pelak-

sanaan perkuliahan dan melakukan perbaikan sege-

ra bilamana diperlukan baik dari sisi content mau-

pun proses. 

 

Mahasiswa 

 

Peran mahasiswa secara umum dalam perku-

liahan ber-PBL adalah mempersiapkan diri untuk 

belajar dan bekerja secara kelompok serta berperan 

aktif dalam kuliah. Peran serta mahasiswa yang di-

maksud adalah seperti menghadiri dan mengikuti 

keseluruhan perkuliahan dan tidak diperkenankan 

men-drop mata kuliah disaat mata kuliah tersebut 

sedang berjalan.  

 

LIMA LANGKAH DALAM PBL 

 

Mata kuliah yang diselenggarakan dengan 

metode PBL dalam pelaksanaannya akan mengi-

kuti metode Lima Langkah PBL dengan bobot atau 

kedalaman setiap langkahnya disesuaikan dengan 

mata kuliah yang bersangkutan. Lima Langkah ter-

sebut adalah (1) Konsep Dasar (Basic Concept), (2) 

Pendefinisian Masalah (Defining the Problem), (3) 

Pembelajaran Mandiri (Self Learning), (4) Pertu-

karan Pengetahuan (Exchange Knowledge), dan (5) 

Penilaian (Assessment). 

 

Konsep Dasar 

 

 Jika dipandang perlu, fasilitator dapat mem-

berikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau link 

dan skill yang diperlukan dalam perkuliahan terse-

but. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa lebih ce-

pat masuk dalam atmosfer perkuliahan dan menda-

patkan ‘peta’ yang akurat tentang arah dan tujuan 

perkuliahan. Lebih jauh, hal ini diperlukan untuk 

memastikan mahasiswa mendapatkan kunci utama 

materi perkuliahan sehingga tidak ada kemungkin-

an terlewatkan oleh mahasiswa seperti yang bisa 

terjadi jika mahasiswa mempelajari secara mandiri. 

konsep yang diberikan tidak perlu detail, diutama-

kan dalam bentuk garis besar saja sehingga maha-

siswa dapat mengembangkannya secara mandiri 

secara mendalam.  

Pada bagian ini dimungkinkan juga tidak be-

rupa paparan konsep dasar oleh dosen tetapi peng-

galian teori pendukung dari perkuliahan pendu-

kung pada semester sebelumnya yang dibutuhkan 

untuk mendasari pemahaman dalam mata kuliah ini 

oleh mahasiswa secara mandiri. Untuk memastikan 

mahasiswa mengikuti langkah ini maka langkah 

konsep dasar dilakukan dengan mengikuti petun-

juk.  

 

Pendefinisian Masalah 

 

Langkah kedua dari metode Lima Langkah 

PBL adalah Pendefinisian Masalah (Defining The 

Problem). Dalam langkah ini fasilitator menyam-

paikan skenario atau permasalahan dan dalam ke-

lompoknya, mahasiswa melakukan berbagai kegia-

tan. Pertama, brainstorming. Brainstroming ini di-

laksanakan dengan cara semua anggota kelompok 

mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan ter-

hadap skenario secara bebas sehingga dimungkin-

kan muncul berbagai macam alternatif pendapat. 

Setiap anggota kelompok memiliki hak yang sama 

dalam memberikan dan menyampaikan ide dalam 

diskusi serta mendokumentasikan secara tertulis 

pendapat masing-masing dalam kertas kerja.  

Selain itu, setiap kelompok harus mencari is-

tilah yang kurang dikenal dalam skenario tersebut 

dan berusaha mendiskusikan maksud dan artinya. 

Jika ada mahasiswa yang mengetahui artinya, sege-

ra menjelaskan kepada teman yang lain. Jika ada 

bagian yang belum dapat dipecahkan dalam kelom-

pok tersebut, ditulis dalam permasalahan kelom-

pok. Selanjutnya, jika ada bagian yang belum dapat 

dipecahkan dalam kelompok tersebut, ditulis seba-

gai isu dalam permasalahan kelompok.  

Kedua, melakukan seleksi alternatif untuk 
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 memilih pendapat yang lebih fokus. Ketiga, me-

nentuan permasalahan dan melakukan pembagian 

tugas dalam kelompok untuk mencari referensi pe-

nyelesaian dari isu permasalahan yang didapat. 

Fasilitator memvalidasi pilihan-pilihan yang diam-

bil mahasiswa. Jika tujuan yang diinginkan oleh fa-

silitator belum disinggung oleh mahasiswa, fasili-

tator mengusulkannya dengan memberikan alasan-

nya.  

Pada akhir langkah ini mahasiswa diharap-

kan memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja 

yang mereka ketahui, apa saja yang mereka tidak 

ketahui, dan pengetahuan apa saja yang diperlukan 

untuk menjembataninya. Untuk memastikan setiap 

mahasiswa mengikuti langkah ini maka pendefini-

sian masalah dilakukan dengan mengikuti petun-

juk. 

 

Pembelajaran Mandiri 

 

Setelah mengetahui tugasnya, masing-ma-

sing mahasiswa mencari berbagai sumber yang da-

pat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. 

Sumber yang dimaksud bisa dalam bentuk artikel 

tertulis yang tersimpan di perpustakaan, halaman 

web, atau bahkan pakar dalam bidang yang rele-

van. Tahap investigasi memiliki dua tujuan utama 

yaitu (1) agar mahasiswa mencari informasi dan 

mengembangkan pemahaman yang relevan dengan 

permasalahan yang telah didiskusikan di kelas, dan 

(2) informasi dikumpulkan dengan satu tujuan ya-

itu dipresentasikan di kelas dan informasi tersebut 

haruslah relevan dan dapat dipahami.  

Di luar pertemuan dengan fasilitator, maha-

siswa bebas untuk mengadakan pertemuan dan me-

lakukan berbagai kegiatan. Dalam pertemuan terse-

but mahasiswa akan saling bertukar informasi yang 

telah dikumpulkannya dan pengetahuan yang telah 

mereka bangun. Mahasiswa juga harus mengorga-

nisasi informasi yang didiskusikan sehingga ang-

gota kelompok lain dapat memahami relevansi ter-

hadap permasalahan yang dihadapi.  

Proses pelaksanaan pembelajaran mandiri 

dapat dimulai bila seleksi alternatif dan pembagian 

tugas sudah dilakukan. Setiap mahasiswa melaku-

kan pendalaman materi sesuai dengan pembagian 

tugas dalam kelompok masing-masing. Pendalam-

an materi dapat dilakukan melalui referensi (buku, 

jurnal, majalah, browsing internet, dan informasi 

dari ahli), atau percobaan (simulasi dan perancang-

an perangkat keras). 

 

Pertukaran Pengetahuan 

 

Setelah mendapatkan sumber untuk keperlu-

an pendalaman materi dalam langkah pembelajaran 

mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya 

mahasiswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk 

mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solu-

si dari permasalahan kelompok. Pertukaran penge-

tahuan ini dapat dilakukan dengan cara mahasiswa 

berkumpul sesuai kelompok dan fasilitatornya.  

Tiap kelompok menentukan ketua diskusi 

dan tiap mahasiswa menyampaikan hasil pembela-

jaran mandiri dengan cara mengintegrasikan hasil 

pembelajaran mandiri untuk mendapatkan kesim-

pulan kelompok. Langkah selanjutnya presentasi 

hasil dalam pleno (kelas besar) dengan mengako-

modasi masukan dari pleno, menentukan kesimpul-

an akhir, dan dokumentasi akhir. Untuk memasti-

kan setiap mahasiswa mengikuti langkah ini maka 

dilakukan dengan mengikuti petunjuk. 

  

Penilaian  

 

Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga 

aspek pengetahuan (knowledge), kecakapan (skill), 

dan sikap (attitude). Penilaian terhadap penguasaan 

pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan per-

kuliahan yang dilakukan dengan ujian akhir se-

mester (UAS), ujian tengah semester (UTS), kuis, 

PR, dokumen, dan laporan. Penilaian terhadap ke-

cakapan dapat diukur dari penguasaan alat bantu 

pembelajran baik software, hardware, maupun ke-

mampuan perancangan dan pengujian. Sedangkan 

penilaian terhadap sikap dititikberatkan pada pe-

nguasaan soft skill yaitu keaktifan dan partisipasi 

dalam diskusi, kemampuan bekerjasama dalam 

tim, dan kehadiran perkuliahan. Bobot penilaian 

untuk ketiga aspek tersebut ditentukan oleh dosen 

mata kuliah yang bersangkutan.  

 

EVALUASI PELAKSANAAN PBL 

 

Program studi melalui dosen melakukan eva-

luasi pelaksanaan PBL dalam perkuliahan untuk 

mendapatkan informasi berupa (1) tingkat keberha-

silan pelaksanaan perkuliahan, meliputi keluaran 



 

Sudarman, Problem Based Learning: Suatu Model Pembelajaran untuk Mengembangkan dan Meningkatkan Kemampuan Memecahkan Masalah       73  

perkuliahan, manfaat bagi mahasiswa, relevansi 

dengan kebutuhan kemampuan lulusan dan (2) 

kendala atau masalah yang timbul, yang meliputi 

fasilitas penunjang perkuliahan PBL, resistensi do-

sen, resistensi mahasiswa, dan informasi yang di-

peroleh dilakukan untuk melakukan perbaikan pe-

laksanaan perkuliahan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

PBL adalah suatu pendekatan yang menggu-

nakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks 

bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis 

dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk 

memperoleh pengetahuan yang esensial dari materi 

pelajaran. Pembelajaran berbasis masalah diran-

cang untuk merangsang berpikir tingkat tinggi da-

lam situasi berorientasi pada masalah. 

Pembelajaran berbasis masalah dikembang-

kan terutama untuk membantu kemampuan berpi-

kir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelek-

tual dan belajar menjadi pembelajar yang otonom. 

Keuntungan PBL adalah mendorong kerja sama 

dalam menyelesaikan tugas. Pembelajaran berbasis 

masalah melibatkan siswa dalam penyelidikan pi-

lihannya sendiri, yang memungkinkan siswa meng-

interpretasikan dunia nyata dan membangun pema-

haman tentang fenomena tersebut. 
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