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Abstrak— Collaborative Problem Solving merupakan pendekatan pembelajaran yang 

memiliki daya tarik tersendiri pada abad 21. Dalam pembelajaran matematika, siswa 

diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan berkreasi, berinovasi, kritis ataupun 

berkomunikasi saja, tetapi hendaknya juga memiliki kemampuan untuk berkolaborasi 

yaitu sesuai dengan tuntutan hidup abad 21 dimana hidup tidaklah tergantung kepada 

persaingan semata. Collaborative Problem Solving adalah suatu kerjasama yang 

dilakukan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan sama yaitu untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Pembelajaran dengan pendekatan ini 

menjadikan proses kerjasama antarsiswa dalam menyelesaikan permasalahan sebagai 

prioritas untuk dapat mengkonstruksi pengetahuannya. PISA pada tahun 2015 

menyatakan bahwa pendekatan Collaborative Problem Solving dapat membangun dan 

memelihara pemahaman bersama, mengambil tindakan yang tepat untuk memecahkan 

masalah, dan membangun serta memelihara organisasi kelompok. Aktivitas-aktivitas 

pembelajaran matematika yang terdapat dalam pendekatan ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide-ide matematikanya secara 

terbuka. Pembelajaran dengan pendekatan Collaborative Problem Solving dapat 

memfasilitasi siswa untuk berkolaborasi melalui suatu masalah yang memungkinkan 

mereka untuk belajar dan mengasah keterampilan tingkat tingginya yang dalam hal ini 

berkaitan dengan keterampilan kognitif. Selain itu, pendekatan ini dilandasi oleh 

beberapa landasan teoritis seperti konsep tentang scaffolding dari Bruner dan teori 

konstruktivisme sosial dari Vygotsky sehingga secara langsung terkait juga dengan 

keterampilan sosial. Secara umum diperoleh bahwa keterampilan yang diperlukan 

dalam pendekatan Collaborative Problem Solving dapat dibedakan menjadi dua 

cakupan, yaitu keterampilan kognitif (cognitive skill) dan keterampilan sosial (social 

skill). Penyusunan makalah ini dilakukan berdasarkan hasil review kajian dan 

penelitian relevan. Tujuan penyusunan makalah adalah untuk membahas peran 

keterampilan kognitif dan sosial dalam penerapan pendekatan Collaborative Problem 

Solving pada pembelajaran matematika serta membahas aspek-aspek keterampilan 

kognitif dan keterampilan sosial yang terlibat di dalamnya. 

Kata kunci: Collaborative Problem Solving, kognitif, sosial 

I. Pendahuluan 
Pembelajaran pada abad 21 menuntut adanya portofolio individu yang komprehensif dalam 

berkomunikasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan untuk belajar dan bekerja bersama 

[1]. Dalam pembelajaran matematika, siswa diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan berkreasi, 

berinovasi, kritis ataupun berkomunikasi saja, tetapi hendaknya juga memiliki kemampuan untuk 

berkolaborasi yaitu sesuai dengan tuntutan hidup abad 21 dimana hidup tidaklah tergantung kepada 

persaingan semata. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan model, metode ataupun pendekatan pembelajaran 

yang dapat menunjang hal tersebut, salah satunya adalah Collaborative Problem Solving (CoPS). 

CoPS adalah suatu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan sama yaitu 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Pembelajaran dengan pendekatan ini menjadikan 

proses kerjasama antarsiswa dalam menyelesaikan permasalahan sebagai prioritas untuk dapat 

mengkonstruksi pengetahuannya. Dalam [2] dinyatakan bahwa pendekatan CoPS dapat membangun dan 

memelihara pemahaman bersama, mengambil tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah, dan 

membangun serta memelihara organisasi kelompok. 

PM -160 

mailto:fadhilahalhumaira1@gmail.com


 ISBN. 978-602-73403-0-5 

 

 

 

1138 

 

Sebuah kelas matematika merupakan sekumpulan individu (siswa) dengan latar belakang yang 

berbeda-beda dan memiliki karakter yang berbeda-beda pula. Hal ini tentu memberi warna dalam proses 

interaksi di kelas. Interaksi tersebut merupakan gambaran kehidupan sosial masyarakat secara umum 

yang dapat disebut juga sebagai miniatur masyarakat [3]. Merupakan sebuah tantangan bagi seorang guru 

tentang bagaimana dan kapan seharusnya memberikan scaffolding yang tepat dalam pendekatan CoPS ini, 

di mana siswa nantinya diharapkan dapat memunculkan keterampilannya dan guru pun menyediakan 

bantuan secara proporsional serta tepat waktu kepada siswa. 

Secara umum keterampilan yang diperlukan dalam pendekatan CoPS dapat dibedakan menjadi dua 

cakupan, yaitu keterampilan kognitif (cognitive skill) dan keterampilan sosial (social skill). Oleh karena 

itu, makalah ini akan membahas peran keterampilan kognitif dan sosial dalam penerapan pendekatan 

CoPS serta membahas aspek-aspek keterampilan kognitif dan keterampilan sosial yang terlibat di 

dalamnya. 

II. Hasil dan Pembahasan 
A. Pendekatan Collaborative Problem Solving (CoPS) 

Collaborative Problem Solving terdiri dari gabungan kata “collaborative” dan diikuti oleh kata 

“problem solving”. Kolaborasi adalah filosofi dari interaksi dan kepribadian seseorang dimana dia 

bertanggungjawab terhadap tindakannya, termasuk dalam belajar dan menghormati kemampuan dan 

kontribusi dari rekannya [4]. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa kolaborasi adalah aktivitas 

bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga CoPS dapat dikatakan mengacu pada suatu 

situasi di mana dua atau lebih siswa memecahkan masalah bersama-sama untuk mencapai tujuan yang 

sama pula [5]. Dalam hal ini tersirat bahwa CoPS terkait tentang komunikasi, kerjasama, serta 

tanggungjawab. 

Dalam [6] dinyatakan bahwa CoPS didefinisikan sebagai kegiatan bersama di mana dua orang atau 

lebih bekerjasama untuk memberi kontribusi berupa pengetahuan, keterampilan, prosedur dan bergerak 

melalui serangkaian kemampuan kognitif yang melibatkan kumpulan dan analisis informasi dan rumusan 

hipotesis yang mereka peroleh secara bersama. Menurut [7], dalam proses pembelajarannya CoPS 

memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Pembelajaran dipandu oleh masalah yang menantang, (2) 

Sebelum para siswa/mahasiswa belajar dalam kelompok, mereka diberi kesempatan untuk 

mengidentifikasi masalah yang diberikan oleh guru/dosen dan merancang strategi penyelesaiannya 

beberapa saat secara mandiri, kemudian dipersilahkan belajar dalam kelompok (4-6 orang) untuk 

mengklarifikasi pemahaman mereka, mengkritisi ide/gagasan teman dalam kelompoknya, membuat 

konjektur, memilih strategi penyelesaian, dan menyelesaikan masalah yang diberikan, dengan cara saling 

bertanya dan beradu argumen, (3) Setelah belajar dalam kelompok, siswa/mahasiswa menyelesaikan 

masalah yang diberikan guru/dosen secara individual, (4) Guru/dosen mengambil peran sebagai 

fasilitator, yang berkewajiban memfasilitasi jalannya diskusi kelompok dengan memberi pertanyaan 

pancingan untuk menghidupkan kolaborasi, (5) Beberapa siswa/mahasiswa yang diberi kesempatan 

mempresentasikan penyelesaian masalahnya di depan kelas tidak dalam peran mewakili kelompok. Dari 

penjelasan ini maka dapat dilihat bahwa dampak dari pembelajaran dengan pendekatan CoPS dapat 

diukur baik secara individu maupun kelompok.  

Terdapat lima faktor yang merupakan unsur dasar pembelajaran kolaboratif seperti diungkapkan [8] 

sebagai berikut: 

1) Dapat dirasakan adanya saling ketergantungan positif 

Anggota tim bergantung secara positif dan terikat satu sama lain untuk mencapai tujuan. Anggota 

harus percaya bahwa mereka saling terkait satu sama lain dan harus mencapai sukses secara 

bersama. 

2) Interaksi yang saling mempertimbangkan satu sama lain 

Anggota membantu dan mendorong satu sama lain untuk belajar. Mereka melakukan ini dengan 

menjelaskan apa yang mereka mengerti, serta mengumpulkan dan berbagi pengetahuan. Anggota 

kelompok harus saling memberi umpan balik, dan yang paling penting adalah mendorong satu sama 

lainnya untuk saling belajar. 

3) Akuntabilitas dan tanggung jawab pribadi 

Semua siswa dalam kelompok bertanggung jawab atas bagian mereka dan untuk semua materi yang 

harus dipelajari.  

4) Keterampilan sosial 
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Siswa didorong dan dibantu untuk membangun kepercayaan, kepemimpinan, pengambilan 

keputusan dan komunikasi. Siswa dituntut mempunyai keterampilan sosial sehingga dalam 

kelompok tercipta interaksi yang dinamis.  

5) Evaluasi 

Anggota tim menetapkan tujuan kelompok, menilai secara berkala apa yang mereka lakukan sebagai 

sebuah tim, dan mengidentifikasi perubahan yang harus dilakukan ke depan dalam rangka 

perbaikan. 

Berikut adalah manfaat sosial dan akademik dari pembelajaran kolaboratif menurut [8]: 

1) Membantu membangun sistem sosial siswa 

2) Menghasilkan pemahaman  

3) Mengembangkan suasana positif untuk berlatih bekerjasama  

4) Membangun masyarakat belajar 

5) Membangun keterampilan berpikir 

6) Melibatkan siswa secara aktif 

7) Membuat hasil belajar lebih baik 

8) Dapat mempraktekkan pemecahan masalah 

9) Memotivasi siswa  

Menurut [7], landasan teoritis untuk pendekatan CoPS adalah teori konstruktivisme, khususnya teori 

konstruktivisme sosial dari Vygotsky, terutama pada konsep tentang ZPD, dan dipadu dengan konsep 

scaffolding dari Bruner yang menekankan pentingnya interaksi sosial untuk membantu siswa memperoleh 

tingkat pemahaman yang lebih tinggi. CoPS mensyaratkan adanya dua keterampilan siswa yaitu 

keterampilan kognitif dan keterampilan sosial. 

 

GAMBAR 1. DUA DOMAIN KETERAMPILAN PADA PENDEKATAN COPS [6] 

B. Komponen Keterampilan Kognitif 

Komponen kognitif dari pemecahan masalah individu meliputi pemahaman dan kemampuan  

merepresentasikan isi masalah, menerapkan strategi pemecahan masalah, dan menerapkan regulasi diri 

serta proses metakognitif untuk memonitor kemajuan  terhadap tujuan [2]. Dalam keterampilan kognitif 

terdapat dua cakupan aspek yaitu task regulation dan learning and knowledge building. Tiap aspek ini 

memiliki beberapa unsur juga, yaitu dapat dilihat pada tabel 1. 

TABEL 1. KETERAMPILAN KOGNITIF DALAM COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING 

Aspek Indikator 

Task Regulation  

Organises (problem analysis) 
Analisis dan menjelaskan masalah dalam bahasa yang umum dan 

mudah dimengerti 

Sets goals Membuat tujuan yang jelas 

Resource management Mengatur berbagai sumber untuk menyelesaikan tugas 

Flexibility and ambiguity Fleksibel terhadap kondisi  

Collects elements of information Mendalami dan mengerti isi atau cakupan tugas 

Systematicity 
Mengimplementasikan solusi yang mungkin dan memantau 

kemajuannya 

Learning and Knowledge Building  

Relationships (Represents and formulates) Mengidentifikasi hubungan dan pola antar unsur pengetahuan 

Rules: “If …then” Menggunakan pemahaman sebab akibat untuk membuat rencana 

Hypothesis “what if…” (Reflects and 

monitors) 
Menyesuaikan penalaran atau tindakan sebagai informasi 

 Modifikasi dari [9] 

Dalam disertasinya [10] mengemukakan bahwa ada 4 fase dari proses CoPS yaitu: 1) Memahami 

tugas kelompok; 2) Menyusun suatu perencanaan; 3) Melaksanakan riset individu; 4) Menentukan solusi 
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akhir. Dari hal ini terlihat bahwa memiliki keterampilan kognitif bagi siswa sangat diperlukan dalam 

pendekatan CoPS. Seluruh aspek keterampilan kognitif yang terdapat pada tabel 1 memiliki hubungan 

dengan keempat aspek ini. Contohnya yaitu fase 1 memiliki keterkaitan dengan aspek task regulation, 

dimana untuk memahami tugas kelompok siswa harus mampu menganalisis masalah terlebih dahulu, 

kemudian membuat tujuan hingga mendalami cakupan tugas.  

Selain itu, pembelajaran kolaboratif menurut Sato dalam [7] adalah pembelajaran yang dilaksanakan 

dalam kelompok, tetapi tujuannya bukan untuk mencapai kesatuan yang didapat melalui kegiatan 

kelompok. Para siswa dalam kelompok didorong untuk menemukan beragam pendapat atau pemikiran 

yang dikeluarkan oleh tiap individu dalam kelompok. Pembelajaran tidak terjadi dalam kesatuan, namun 

pembelajaran merupakan hasil dari keragaman atau perbedaan. Oleh karena itu, keterampilan kognitif 

siswa mempunyai peran besar dalam hal ini. Masing-masing siswa dengan keterampilan kognitif yang 

berbeda-beda mampu mengungkapkan ide-idenya masing-masing terhadap masalah yang diberikan. 

Kemudian barulah siswa secara bersama memilah ide dan informasi dari keragaman tersebut hingga 

dicapai suatu pemahaman yang baru. 

C. Komponen Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial merupakan kemampuan yang dimiliki siswa untuk menempatkan diri dan 

mengambil peran yang sesuai di lingkungannya. Keterampilan ini dipandang penting karena berbagai 

hasil penelitian menyebutkan bahwa ada hubungan yang cukup erat antara keterampilan sosial siswa 

dengan berbagai kemampuan lainnya seperti menjalin kerjasama dalam kelompok, berinteraksi dengan 

sebayanya, bergabung dalam kelompok, menjalain pertemanan baru, menangani konflik, dan belajar 

bekerja sama [3]. 

Kolaborasi sebagai kegiatan bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama memuat sejumlah 

kegiatan yang tercakup di dalamnya. Salah satu kegiatannya adalah komunikasi, pertukaran pengetahuan 

atau opini untuk mengoptimalkan pemahaman. Kolaborasi itu sendiri yaitu keterampilan bekerja dengan 

orang lain dan berpartisipasi. Untuk sukses dalam CoPS, tiap individu atau anggota kelompok harus 

memiliki keterampilan sosial untuk berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dengan anggota lainnya. 

Berdasarkan [9], keterampilan sosial dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu: participation (partisipasi), 

perspective taking (pengambilan perspektif), dan social regulation (pengaturan sosial). Participation 

menggambarkan syarat minimal suatu interaksi dalam CoPS. Hal ini menyatakan kesiapan siswa untuk 

berbagi informasi dan pemikiran. Perspective taking memungkinkan siswa untuk memahami sudut 

pandang orang lain dan menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Pada intinya, 

perspective taking adalah hal mendasar yang harus dimiliki karena suatu kelompok tidak akan mencapai 

atau menemukan solusi masalah apabila anggotanya tidak memiliki kapasitas dalam memahami situasi 

konkret serta sudut pandang anggota lain. Sedangkan, social regulation dikatakan sebagai aspek strategis 

dalam CoPS, yaitu memfasilitasi siswa mengelola ruang masalah, memahami kelebihan dan kekurangan 

anggota kelompoknya. Unsur-unsur yang tercakup ke dalam participation, perspective taking, dan social 

regulation dapat dilihat pada tabel 2. 

TABEL 2. KETERAMPILAN SOSIAL DALAM COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING 

Aspek Indikator 

Participation  

Action Aktivitas dalam lingkungan 

Interaction  Berinteraksi, mendorong dan merespon kontribusi orang lain 

Perseverance 
Berusaha dan menyelesaikan tugas atau bagian yang menjadi 

tanggungjawabnya 

Perspective taking   

Adaptive Responsiveness Mengabaikan atau menerima kontribusi orang lain 

Audience Awareness (Mutual modelling) 
Kesadaran diri sendiri dalam beradaptasi agar tercipta kesesuaian 
dengan anggota lain 

Social Regulation  

Negotiation Mencapai kesepakatan 

Self Evaluation Mengenal kelebihan dan kelemahan diri sendiri 

Transactive Memory Mengenal kelebihan dan kelemahan anggota lain 

Responsibility Initiative 
Bertanggung jawab untuk memastikan bagian dari tugas kelompok 

harus selesai 

Modifikasi dari [9] 

Dalam menyelesaikan permasalahan secara bersama, sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat 

masing-masing siswa. Oleh karena itu, akan muncul berbagai respon ketika pertukaran opini berlangsung. 

Dalam [11] disebutkan ada lima respon yang mungkin terjadi dan ini berhubungan langsung terhadap 

aspek keterampilan sosial siswa pada tabel 2, yaitu: 
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1) No respon, setelah salah satu anggota kelompok menyampaikan pendapatnya mengenai 

penyelesaian masalah, anggota lainnya tidak memberikan tanggapan, baik menerima maupun 

menolak pendapat tersebut. 

2) Acceptances, yaitu setelah salah satu anggota mengemukakan pendapat mengenai penyelesaian 

masalah, anggota lainnya dalam kelompok menyetujui dan menerima pendapat tersebut. Ini ditandai 

dengan adanya respon positif baik berupa kata-kata ataupun tindakan yang mendukung dari solusi 

permasalahan yang diajukan. 

3) Clarification, respon ini muncul ketika ada keraguan dari anggota kelompok lain terhadap 

penyelesain permasalahan yang diajukan oleh salah satu anggota kelompoknya, sehingga diperlukan 

penjelasan tambahan untuk lebih meyakinkan. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa permintaan 

untuk menjelaskan proses penyelesaian masalah dari anggota lainnya dalam kelompok. 

4) Elaborations, setelah penyelesaian permasalahan diajukan oleh salah satu anggota, anggota lainnya 

menyetujui dan memberikan informasi tambahan untuk melengkapi penyelesaian tersebut sehingga 

diperoleh solusi akhir kelompok yang optimal. 

5) Rejections, respon ini muncul jika penyelesaian permasalahan yang diajukan oleh salah satu anggota 

kelompok dianggap kurang tepat. 

III. Simpulan dan Saran 
Kolaborasi dalam konteks pemecahan masalah melibatkan pencarian informasi dari orang lain, 

bersama-sama menggunakan sumber belajar serta membuat kesepakatan terhadap solusi masalah. CoPS 

menggambarkan suatu pendekatan terhadap masalah dimana siswa proaktif dan bertanggungjawab dalam 

hal bekerjasama dan bertukar ide dan opini. Dalam hal ini sangat dibutuhkan partisipasi dan respon orang 

lain serta kemampuan mengambil perspektif dan mengevaluasi diri dan anggota kelompok dalam rangka 

berkontribusi dalam kelompok. Dari sini diperoleh gambaran secara umum bahwa pada CoPS dibutuhkan 

keterampilan kognitif sekaligus keterampilan sosial di dalamnya. Kedua keterampilan ini bukanlah 

sesuatu yang benar-benar dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Akan tetapi, tidak pula bisa diukur 

sejauh mana interaksi antar keduanya di dalam penerapan pendekatan CoPS ini.  

Ketika proses pembelajaran CoPS berlangsung, setiap siswa diharapkan ikut terlibat secara aktif 

dalam setiap tahapannya. Potensi siswa perlu diorganisir dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 

sehingga dapat dikolaborasi dengan nilai-nilai matematika yang logis, konsisten, dan sistematis. Oleh 

karena itu, keterampilan kognitif dan sosial yang sebelumnya telah dimiliki oleh siswa dapat 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran matematika. Selain bermanfaat bagi berlangsungnya proses 

pembelajaran, siswa juga mendapat kesempatan untuk mengasah dan meningkatkan kedua keterampilan 

tersebut dalam pembelajaran matematika.  

Dalam penerapan CoPS, siswa dapat mengatasi sebuah masalah jika mampu menempatkan dirinya 

secara baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Interaksi dengan orang lain ini merupakan suatu hal 

yang mencerminkan keterampilan sosial. Salah satu cara yang dapat diupayakan untuk menanamkan 

keterampilan sosial siswa adalah dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk berlatih berinteraksi 

dengan siswa lainnya dalam pembelajaran kelompok. 

Perbedaan nyata yang dapat kita simpulkan antara pemecahan masalah secara individual dengan 

secara kolaborasi adalah mengenai proses komunikasi dan berbagi informasi antarsesama. Komponen 

kognitif dalam CoPS menggambarkan pendekatan klasik sebagaimana melakukan pemecahan masalah 

secara individu, sedangkan komponen sosial mengacu kepada psikologi sosial dan organisasi. Secara 

sederhana disimpulkan bahwa keterampilan kognitif digunakan untuk mengelola tugas yang dalam hal ini 

adalah berupa pemecahan masalah, sedangkan keterampilan sosial terkait pada bagaimana individu saling 

berkolaborasi satu dengan lain.  

Pada intinya diperoleh bahwa peran dari keterampilan kognitif dan sosial dalam pendekatan CoPS ini 

sangat menentukan jalannya proses pembelajaran. Terjadi hubungan timbal balik antara kedua 

keterampilan tersebut dengan pendekatan CoPS ini, yaitu dengan memiliki kedua keterampilan tersebut 

maka penerapan pendekatan CoPS akan terlaksana dengan baik dan apabila pembelajaran terlaksana 

dengan baik maka keterampilan kognitif dan sosial  siswa juga akan meningkat dibandingkan sebelumnya 

karena pada saat pembelajaran siswa memperoleh kesempatan untuk mengasah kedua keterampilan 

tersebut. Terutama dalam pelajaran matematika, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah juga 

akan meningkat. Oleh karena itu, hendaknya guru dapat melakukan pembelajaran matematika di kelas 

dengan menggunakan pendekatan CoPS. Dengan begitu, diharapkan siswa dapat mengalami peningkatan 

dalam keterampilan kognitif sertaketerampilan sosialnya. 

  



 ISBN. 978-602-73403-0-5 

 

 

 

1142 

 

Daftar Pustaka  
[1] F. Dewi, “Proyek Buku Digital: Upaya Peningkatan Keterampilan Abad 21 Calon Guru Sekolah Dasar melalui Model 

Pembelajaran Berbasis Proyek”, Metodik Didaktik Vol. 9, No. 2, Januari 2015, pp. 1-15. 

[2] PISA, Draft Collaborative Problem Solving Framework, 2015. 
[3] Kadir, “Kemampuan Komunikasi Matematik dan Keterampilan Sosial Siswa dalam Pembelajaran Matematika”, disampaikan 

pada Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY, Yogyakarta, 

Jumat, 28 Nopember 2008, pp. 339-350. 
[4] M. Laal, A. S. Naseri, M. Laal, Z. Khattami-Kermanshahi,”What do we achieve from learning in collaboration?”, Procedia - 

Social and Behavioral Sciences 93, 2013, pp. 1427-1432. 

[5] T. J. Nokes-Malach, M. L. Meade, D. G. Morrow, “The Effect of Expertise on Collaborative Problem Solving”, Thinking & 
Reasoning, 18 (1), Psychology Press, 2012, pp. 32-58. 

[6] E. Care, P. Griffin, “An Approach To Assessment Of Collaborative Problem Solving”, Research and Practice in Technology 

Enhanced Learning Vol. 9, No. 3, 2014, pp. 367-388. 
[7] D. B. Widjajanti, “Strategi Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Masalah”, Prosiding Seminar Nasional Matematika Dan 

Pendidikan Matematika, ISSN 978-979-16353-1-8, 2008. 

[8] M. Laal, Z. Khattami-Kermanshahi, M. Laal, “Teaching and education; collaborative style”, Procedia - Social and Behavioral 
Sciences 116 , 2014, pp. 4057-4061. 

[9] F. Hesse, E. Care, J. Buder, K. Sassenberg, P. Griffin, “A Framework for Teachable Collaborative Problem Solving Skills”, 

In P. Griffin and E. Care (Eds.) Assessment and Teaching of 21st Century Skills: Methods and Approach. Educational 

Assessment in an Information Age. Dordrecht. Springer Science and Business Media, 2015, pp. 37-56. 

[10] W. Ho, “An Exploration of Peer Collaboration and Group Problem Solving Process In A College Problem-Based Learning 

Classroom”, A Dissertation The Pennsylvania State University, 2008. 
[11] B. Barron, “Achieving Coordination in Collaborative Problem-Solving Groups”, The Journal of the Learning Sciences, 9(4), 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2000, pp. 403–436. 

 

http://www.springer.com/education+%26+language/book/978-94-017-9394-0

