
8

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Matematika untuk SMP Kelas VII

a. Pembelajaran Matematika

Pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi

nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal

(Erman Suherman dkk, 2003:7). Dalam UU Sisdiknas nomor 23 Tahun

2003 pasal 1 ayat 20 dikemukakan bahwa pembelajaran adalah proses

interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan

belajar. Pembelajaran adalah proses belajar yang dikembangkan guru

untuk mengasah kreativitas berpikir dan meningkatkan kemampuan

mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan

pengetahuan yang baik terhadap materi pelajaran.

Erman Suherman dkk (2003:67) mengemukakan bahwa belajar

matematika bagi siswa merupakan pembentukan pola pikir dalam

pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan di

antara pengertian-pengertian itu. Dalam pembelajaran matematika, para

siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman

tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan

objek (abstraksi).

R Soedjadi (2000:37) mengemukakan bahwa matematika yang

diajarkan dalam jenjang persekolahan lazim disebut matematika sekolah.
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Sering juga dikatakan matematika sekolah adalah unsur-unsur dari

matematika yang dipilih berdasarkan kepada kepentingan kependidikan

dan perkembangan IPTEK. Hal ini dikarenakan matematika sekolah

memiliki perbedaan dengan ilmu matematika ditilik dari penyajian, pola

pikir, keterbatasan semesta serta tingkat keabstrakannya.

Tujuan umum pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah adalah memberikan penekanan pada keterampilan

dalam penerapan matematika, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun

dalam membantu pembelajaran ilmu pengetahuan lainnya (R Soedjadi,

2000:43). Tujuan khusus pembelajaran matematika di SMP adalah agar :

1) Siswa memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui

kegiatan matematika.

2) Siswa memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk

melanjutkan ke pendidikan menengah.

3) Siswa memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan dan

perluasan dari matematika sekolah dasar untuk digunakan dalam

kehidupan sehari-hari.

4) Siswa memiliki pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap logis,

kritis, cermat dan disiplin serta menghargai kegunaan matematika.

Menurut R Soedjadi (2000:45), tujuan pembelajaran matematika

diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Tujuan yang bersifat formal yang menekankan pada menata penalaran

dan membentuk kepribadian.
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2) Tujuan yang bersifat material yang menekankan pada kemampuan

menerapkan matematika dan keterampilan matematika.

Chambers (2008:11) mengidentifikasi kemampuan yang seharusnya

dimiliki siswa dengan belajar matematika yaitu :

1) Membaca dan memahami sebagian dari matematika.

2) Berkomunikasi dengan jelas dan tepat menggunakan media yang

sesuai.

3) Bekerja dengan jelas dan logis menggunakan bahasa dan notasi yang

sesuai.

4) Menggunakan metode yang sesuai untuk memanipulasi angka dan

symbol.

5) Mengoperasikan bangun-bangun baik dalam kenyataan maupun

imajinasi.

6) Mengaplikasikan urutan ‘do, examine, predict, test, generalize, prove’.

7) Mengkonstruksi dan menguji model matematika dalam situasi

kehidupan nyata.

8) Menganalisa persoalan dan memilih teknik yang sesuai untuk

solusinya.

9) Menggunakan kemampuan matematika dalam kehidupan sehari-hari.

10) Menggunakan alat-alat mekanik, teknologi dan kemampuan secara

efisien.

Sedangkan Chambers (2008:12) menyatakan bahwa manfaat belajar

matematika adalah :
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1) Memberikan konstribusi bagi nilai-nilai sosial, bagaimana orang

merasakan dirinya dan lingkungannya.

2) Memberikan pandangan bahwa semua persoalan dapat diselesaikan,

meski kadang tidak semuanya. Matematika menguatkan pandangan

bahwa kehidupan yang lebih baik adalah pemikiran yang realistis.

3) Matematika menguatkan pemikiran rasional. Sesuatu dapat dijelaskan

melalui pemikiran yang logis. Kita dapat meyakinkan orang lain

tentang kebenaran pemikiran kita dengan alasan yang logis.

b. Karakteristik siswa SMP kelas VII

Rata-rata siswa SMP ada di rentang 12-14 tahun. Usia ini adalah

rentang masa remaja yang oleh ahli psikologi ditentukan pada usia 12

sampai 22 tahun. Karakteristik usia remaja dikelompokkan dalam dua

kelompok, yakni kelompok masa remaja awal dan kelompok masa remaja

akhir. Kelompok masa remaja awal berkisar pada usia 12-17 tahun.

Sedang kelompok masa remaja akhir berkisar antara 17-22 tahun. Jadi

siswa SMP kelas VII yang rata-rata berusia 12-14 tahun tergolong dalam

kelompok masa remaja awal.

Jean Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi empat tahapan

yaitu (Sugihartono: 2007,109) :

1) Tahap Sensorimotor (usia 0-2 tahun)

2) Tahap Praoperasional Thinking (usia 2-7 tahun)

3) Tahap Concrete Operations (usia 7-11 tahun)

4) Tahap Formal Operations (usia 12-15 tahun)
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Berdasarkan tahap perkembangan kognitif, siswa SMP kelas VII

termasuk pada tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak-anak bisa

menangani situasi hipotesis dan proses berpikir mereka tak lagi tergantung

pada hal-hal yang berlangsung riil dan memiliki penalaran yang logis.

Muhammad Ali dan Muhammad Asrori (2005:29) juga menyatakan

bahwa pada tahap ini anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan

dalm pekerjaannya yang merupakan hasil berpikir logis dan mulai mampu

mengembangkan pikiran normalnya. Mereka juga mulai mampu mencapai

logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi.

Berkaitan dengan pendidikan, perkembangan remaja harus

diperhatikan. Berikut adalah penerapan teori Piaget terhadap pendidikan di

kelas (Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, 2005:30) :

1) Cara berpikir anak itu berbeda dan kurang logis dibanding cara

berpikir orang dewasa, maka guru harus dapat mengerti cara berpikir

anak, bukan sebaliknya anak yang beradaptasi dengan guru.

2) Anak belajar paling baik dengan menemukan (discovery).

Pembelajaran yang berpusat pada anak berlangsung efektif, guru tidak

meninggalkan anak-anak belajar sendirian, tetapi guru member tugas

khusus yang dirancang untuk membimbing anak menemukan dan

menyelesaikan masalah sendiri.
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3) Pendidikan di sini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak,

artinya anak-anak mencoba memecahkan masalah, penalaran mereka

yang lebih penting daripada jawabannya.

4) Guru dapat menemukan dan menetapkan tujuan pembelajaran dari

materi.

Dengan demikian, kegiatan pembelajaran di sekolah perlu

mempertimbangkan masalah perkembangan remaja. Demikian juga dalam

penyusunan media pembelajaran, pengetahuan tentang perkembangan

remaja memiliki posisi penting dalam menentukan jenis dan karakteristik

media yang akan disusun.

c. Materi Himpunan

Himpunan merupakan salah satu konsep dalam matematika yang

sangat luas aplikasinya. Standar kompetensi dan kompetensi dasar

pencapaian materi himpunan ini (BSNP, 2006) disajikan dalam tabel

berikut :

Tabel 1. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pokok Bahasan
Himpunan

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar
Menggunakan konsep
himpunan dan
diagram Venn dalam
pemecahan masalah

1) Memahami pengertian dan notasi
himpunan, serta penyajian.

2) Memahami konsep himpunan bagian.
3) Melakukan operasi irisan, gabungan,

selisih (difference), dan komplemen
pada himpunan.

4) Menyajikan himpunan dengan
diagram Venn.

5) Menggunakan konsep himpunan
dalam pemecahan masalah
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Sedangkan tujuan yang akan dicapai setelah siswa mengikuti kegiatan

pembelajaran pada materi himpunan adalah agar siswa memiliki

kemampuan untuk :

1) Menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata

anggotanya.

2) Menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan serta notasinya.

3) Mengenal pengertian himpunan semesta dan himpunan kosong.

4) Menyajikan himpunan dalam diagram Venn.

5) Menentukan himpunan bagian dan menentukan banyak himpunan

bagian suatu himpunan.

6) Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi himpunan

dan sifat himpunan.

Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan

dengan jelas. Himpunan ditulis dengan kurung kurawal yaitu “{…}”.

Untuk membedakan himpunan yang satu dengan yang lain, sebuah

himpunan biasanya dinamai dengan huruf kapital yaitu A, B, C atau Z.

Objek pada himpunan harus didefinisikan dengan jelas agar dapat

dibedakan objek yang termuat dan yang tidak termuat pada himpunan.

Contoh :

A = {binatang berkaki empat}

B = {alat-alat tulis di ruangan kelas}
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1) Anggota dan bukan anggota himpunan

Setiap objek atau benda yang berada dalam himpunan disebut

anggota himpunan yang dinotasikan dengan ∈. Sedang benda atau

objek yang berada di luar himpunan disebut bukan anggota himpunan

yang dinotasikan dengan ∉.

Contoh : K = {m,j,k,h,b,n,u}

m ∈ K , v ∉ K karena m adalah anggota himpunan K dan v

bukan anggota himpunan K.

Banyak anggota suatu himpunan (kardinalitas) dinotasikan dengan

n (nama himpunan).

Contoh : himpunan K = {m,j,k,h,b,n,u} memiliki banyak anggota

sebanyak 7, maka kita bisa menyatakan n (K) = 7.

2) Penyajian suatu himpunan

Suatu himpunan dapat dinyatakan dalam berbagai cara, seperti:

a) Menyebutkan syarat-syarat keanggotaan

Contoh : F = {bilangan asli antara 4 dan 10}

b) Menyebutkan atau mendaftar anggotanya

Contoh : A = {jerapah,gajah,zebra,harimau}

B = {1,3,5,7,…,89}

c) Notasi pembentuk himpunan

Contoh : K = {x | x < 5, x bilangan asli} dibaca himpunan setiap x

sedemikian sehingga x kurang dari 5 dan x bilangan asli.
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d) Dengan diagram Venn

Contoh  :

Gambar 1. Diagram Venn

3) Himpunan semesta dan himpunan kosong

Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan

yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Himpunan

semesta dilambangkan dengan “S” atau “U”. Semesta pembicaraan

bersifat relatif. Hal ini bisa ditunjukkan dari persamaan + 1 = 0
tidak memiliki penyelesaian jika semesta pembicaraannya adalah

himpunan bilangan real. Namun persamaan tersebut akan memiliki

penyelesaian jika semesta pembicaraannya adalah himpunan bilangan

kompleks.

Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota

disimbolkan dengan { } atau ∅. Dua himpunan kosong adalah sama

karena dua himpunan tersebut merupakan sama-sama himpunan

bagian dari superset. Diambil contoh yaitu himpunan kosong dari

himpunan bilangan bulat dan himpunan kosong dari himpunan

bilangan negatif merupakan subset dari dua himpunan yang berbeda.

Namun karena himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan

AS

1      2
3 4

5
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negatif merupakan subset dari himpunan bilangan real, maka kedua

himpunan kosong tersebut merupakan himpunan yang sama.

4) Diagram Venn

Untuk mempermudah dalam mempelajari himpunan, John Venn

memperkenalkan cara menyatakan himpunan dalam diagram Venn.

Berikut langkah-langkah pembuatan diagram Venn :

a) Himpunan digambarkan dengan kurva tertutup sederhana.

b) Setiap anggota digambarkan dengan noktah (titik) di dalam kurva.

c) Semesta pembicaraan dari himpunan tersebut digambarkan dengan

persegi panjang dan ditulis dengan huruf U atau S.

Contoh penyajian diagram Venn telah ditampilkan dalam gambar 1

pada penjelasan penyajian himpunan.

5) Himpunan bagian

Suatu himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B( ⊂ ) bila setiap anggota A menjadi anggota B.

Contoh : = {2,3,5} dan = {0,1,2,3,4,5,6}. Setiap anggota

himpunan A adalah anggota himpunan B, maka ( ⊂ ).
6) Operasi himpunan

a) Irisan (Intersection)

A irisan B ( ∩ ) adalah himpunan semua anggota yang

merupakan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B.

Notasi pembentuk himpunannya adalah ( ∩ ) = { | ∈∈ }.
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Contoh : Jika = {0,1,3,6,9} dan = {0,1,2,4,8} maka ∩ ={0,1}
b) Gabungan (Union)

A gabungan B ( ∪ ) adalah himpunan semua anggota yang

merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Notasi

pembentuk himpunannya adalah ∪ = { | ∈ ∈ }.
Contoh : Jika = {0,1,3,6,9} dan = {0,1,2,4,8} maka ∪ ={0,1,2,3,4,6,8,9}.

c) Selisih dua himpunan (Difference)

Selisih A dan B ( − ) adalah himpunan semua anggota A

tetapi bukan anggota B. Notasi pembentuk himpunannya adalah− = { | ∈ ∉ }.
Contoh : Jika = {0,1,3,6,9} dan = {0,1,2,4,8} maka − ={3,6,9}

d) Komplemen (Complement)

Komplemen A ( ′) adalah himpunan yang anggotanya

merupakan anggota semesta pembicaraan namun bukan anggota

himpunan A. Notasi pembentuk himpunannya adalah ′ = { | ∈∉ }
Contoh : Jika = {1,2,3, … ,10} dan = {2,4,6,8} maka ′ ={1,3,5,7,9,10}.

7) Sifat operasi himpunan

Dalam operasi himpunan berlaku sifat :
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a) Komutatif∩ = ∩ dan ∪ = ∪
b) Asosiatif( ∩ ) ∩ = ∩ ( ∩ ) dan ( ∪ ) ∪ = ∪ ( ∪ )
c) Distributif∩ ( ∩ ) = ( ∩ ) ∪ ( ∩ ) dan ∪ ( ∪ ) = ( ∪ ) ∩( ∪ )

2. Model Pembelajaran Berbasis Masalah

a. Pengertian Pembelajaran Berbasis Masalah

Barrow (Barrett, 2005) mendefinisikan “problem based learning is the

learning that results from the process of working towards the

understanding of a resolution of a problem. The problem is encountered

first in learning process”. Definisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran

berbasis masalah menekankan pada proses kerja dalam memahami

pemecahan suatu masalah yang dijumpai di awal pembelajaran.

M. Taufiq Amir (2009 : 21) menyatakan bahwa problem based

learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah juga dimaknai sebagai

model pembelajaran yang menantang siswa agar belajar, bekerja sama

dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Proses

pembelajaran diarahkan agar siswa mampu memecahkan masalah secara

sistematis. Proses pembelajaran akan mengembangkan kemampuan aspek

kognitif, afektif, psikomotorik melalui penghayatan secara internal akan

problema yang dihadapi (Wina Sanjaya, 2011:213)
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Menurut Arends (2008:41) PBL merupakan model pembelajaran yang

menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna

kepada peserta didik, yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk

investigasi dan penyelidikan.

Supinah (2010, 17-18) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis

masalah dikembangkan untuk siswa sebagai berikut :

1) mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi;

2) belajar berbagai peran orang dewasa;

3) menjadi pelajar yang mandiri.

Awalnya pembelajaran berbasis masalah dirancang untuk program

graduate bidang kesehatan yang kemudian diadaptasi untuk program

kependidikan oleh Stapein Gallagher.

Landasan teori PBL adalah kolaboratisme, suatu perspektif yang

berpendapat bahwa siswa akan menyusun pengetahuan dengan cara

membangun penalaran dari semua pengetahuan yang sudah dimilikinya

dan dari semua yang diperoleh sebagai hasil kegiatan berinteraksi dengan

sesama individu. Hal tersebut juga mengisyaratkan bahwa proses

pembelajaran berpindah dari transfer informasi guru-siswa ke proses

konstruksi pengetahuan yang sifatnya sosial dan individual. PBL

dikembangkan berdasarkan teori psikologi kognitif yang menyatakan

bahwa belajar merupakan proses dimana pembelajar mengkonstruksi

pengetahuannya secara aktif. Siswa sendirilah yang harus membentuk
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pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan belajar yang

disetting oleh guru sebagai fasilitator pembelajaran.

Pembelajaran berbasis masalah bukan hanya suatu model

pembelajaran, namun juga suatu pendekatan dalam pembelajaran. Menurut

Barret (2005:15) “people who start a PBL initiative to consider for

important components of PBL, namely : PBL curriculum design, PBL

tutorials, PBL compatible assessments, and philosophical principles

underpinning PBL”.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, maka penulis

mendefinisikan pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan

pembelajaran yang bermula dari penyajian suatu masalah berkaitan dengan

pengalaman sehari-hari diberikan kepada siswa untuk dicari solusinya

dengan penyelidikan secara pribadi dan kolaboratif.

b. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Masalah

Menurut Wina Sanjaya (2011:214), karakteristik model PBL adalah

sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran diarahkan untuk memecahkan

masalah dan pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan berpikir

ilmiah. Arends (2008:42) menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis

masalah (PBL) memiliki karakteristik sebagai berikut :

1) Pengajuan pertanyaan atau masalah

Pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran

di sekitar mengenai masalah sosial yang penting bagi peserta didik.
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Peserta didik dihadapkan pada situasi kehidupan nyata, mencoba

membuat pertanyaan terkait masalah dan memungkinkan munculnya

berbagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan.

2) Berfokus pada keterkaitan antardisiplin

Meski pembelajaran berdasarkan masalah terpusat pada pelajaran

tertentu (IPA, Matematika, Sejarah), namun permasalahan yang diteliti

benar-benar nyata untuk dipecahkan. Peserta didik meninjau

permasalahan itu dari berbagai mata pelajaran.

3) Penyelidikan autentik

Pembelajaran berbasis masalah mengharuskan peserta didik untuk

melakukan penyelidikan autentik untuk menemukan solusi nyata untuk

masalah nyata. Peserta didik harus menganalis dan menetapkan

masalah, kemudian mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi,

mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan percobaan

(bila diperlukan) dan menarik kesimpulan.

4) Menghasilkan produk dan mempublikasi

Pembelajaran berbasis masalah menuntut peserta didik untuk

menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau peragaan

yang dapat mewakili penyelesaian masalah yang mereka temukan.

5) Kolaborasi

Pembelajaran berbasis masalah ditandai oleh peserta didik yang

saling bekerja sama, paling sering membentuk pasangan dalam

kelompok-kelompok kecil. Bekerja sama memberi motivasi untuk
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secara berkelanjutan dalam penugasan yang lebih kompleks dan

meningkatkan pengembangan keterampilan sosial.

Tan (M. Taufiq, 2009:22) menyatakan bahwa pembelajaran

berbasis masalah memiliki karakter sebagai berikut :

1) Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran.

2) Masalah yang digunakan merupakan masalah nyata.

3) Masalah yang dihadapi memerlukan tinjauan dari berbagai sudut

pandang.

4) Masalah menarik bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman

belajar baru.

5) Mengutamakan belajar mandiri.

6) Memanfaatkan sumber belajar bervariasi.

7) Bersifat kolaboratif, komunikatif dan kooperatif.

Sedangkan Barrows (Savin-Badden & Claire H, 2004:4)

menyatakan PBL memiliki karakteristik sebagai berikut :

1) Fokus dalam pembelajaran adalah situasi nyata dan kompleks yang

tidak memiliki hanya satu jawaban pasti.

2) Siswa bekerja dalam kelompok untuk membahas masalah,

mempelajari perbedaan dan mengembangkan solusi yang terlihat.

3) Siswa mendapatkan informasi melalui pembelajaran mandiri.

4) Guru berperan sebagai fasilitator.

5) Masalah mengarah pada perkembangan dalam kemampuan

pemecahan masalah.
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Jadi karakteristik dari pembelajaran berbasis masalah adalah

mengajak siswa untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah nyata

yang open-ended baik secara individu maupun berkelompok sehingga

ditemukan solusi yang tepat dan relevan.

c. Langkah-langkah Pelaksanaan PBL

Jonshon & Jonshon dalam Wina Sanjaya (2011:217) memberikan lima

langkah dalam pembelajaran berbasis masalah yaitu mendefinisikan

masalah, mendiagnosis masalah, merumuskan alternatif pemecahan

masalah, memilih dan menerapkan strategi pemecahan masalah dan

melakukan evaluasi. Enam langkah proses pembelajaran berbasis masalah

yaitu merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis,

mengumpulkan fakta, menguji hipotesis dan menentukan pilihan

penyelesaian.

Menurut Wardhani (2006,10-18), pelaksanaan PBL mengacu pada

prinsip-prinsip berikut :

1) Tugas-tugas perencanaan

Perencanaan yang dilakukan guru akan mempermudah pelaksanaan

tahap-tahap kegiatan pembelajaran dan pencapaian tujuan yang

diinginkan. Berikut perencanaan yang diperlukan :



25

a) Menetapkan tujuan pembelajaran

Guru menetapkan tujuan pada saat perencanaan dan tujuan itu

harus dikomunikasikan dengan jelas kepada siswa pada tahap

interaksi.

b) Merancang situasi masalah yang sesuai

Guru harus merancang situasi masalah yang sesuai dan

merencanakan cara-cara untuk memberi kemudahan bagi siswa

dalam proses menyelesaikan masalah. Situasi masalah yang baik

memenuhi lima kriteria, yaitu :

(1) Masalah harus lebih berakar pada dunia nyata.

(2) Masalah seharusnya tidak terdefinisi secara ketat dan dapat

menghadapkan siswa pada suatu teka-teki sehingga dapat

menimbulkan adanya alternatif pemecahan yang masing-

masing memiliki kekuatan dan kelemahan.

(3) Masalah hendaknya bermakna bagi siswa dan sesuai dengan

tingkat perkembangan intelektual siswa.

(4) Masalah hendaknya cukup luas untuk memungkinkan guru

menggarap tujuan pembelajaran mereka dan memperhatikan

terbatasnya waktu,tempat dan sumber daya yang terbatas.

(5) Masalah hendaknya efisien dan efektif bila diselesaikan secara

kelompok.
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c) Mengorganisasi sumber daya dan rencana logistik

Guru wajib mengorganisasi sumber daya dan merencanakan

kebutuhan untuk penyelidikan siswa.

2) Tugas interaktif

a) Mengorientasikan siswa pada situasi masalah

Guru harus mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dengan jelas,

menumbuhkan sikap-sikap positif terhadap pelajaran dan mengurai

apa yang diharapkan untuk dilakukan siswa.

b) Mengorganisasi siswa untuk belajar

Guru mengorganisasi siswa dalam kelompok-kelompok belajar

kooperatif. Guru harus mengupayakan agar semua siswa aktif

dalam sejumlah kegiatan penyelidikan.

c) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok dalam

mengembangkan dan meyajikan hasil karya.

d) Pengumpulan data dan eksperimentasi

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan

melaksanakan eksperimen sesungguhnya untuk menciptakan serta

membangun ide mereka sendiri. Kemudian guru juga mengarahkan

siswa untuk mengemukakan ide dalam bentuk hipotesis,

penjelasan, dan pemecahan berdasarkan hasil yang diperoleh pada

tahap sebelumnya.
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Muslimin Ibrahim (2000:13) memaparkan tentang tahap-tahap

aktivitas siswa dalam pembelajaran berbasis masalah yang tersaji

dalam tabel berikut :

Tabel 2. Tahapan Kegiatan Problem Based Learning
No Tahap Aktivitas Siswa
1 Orientasi siswa

kepada masalah
Siswa memperhatikan penjelasan guru
tentang tujuan pembelajaran, logistik
yang dibutuhkan dan keterlibatan
siswa pada aktivitas pemecahan
masalah yang dipilihnya.

2 Mengorganisasikan
siswa untuk belajar

Siswa mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar yang
berhubungan dengan masalah yang
diberikan.

3 Membimbing
penyelidikan
individual maupun
kelompok

Siswa mengumpulkan informasi yang
sesuai, melakukan eksperimen untuk
mendapatkan penjelasan dan
pemecahan masalah.

4 Mengembangkan dan
menyajikan hasil
karya

Siswa merencanakan dan menyiapkan
karya yang sesuai seperti laporan,
video dan model serta berbagi tugas
dengan temannya.

5 Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Siswa melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap penyelidikan dan
proses-proses yang siswa gunakan.

d. Kelebihan dan Kekurangan PBL

Menurut Wina Sanjaya (2011:220) pembelajaran berbasis masalah

mempunyai kelebihan yaitu :

1) Pembelajaran berbasis masalah cukup bagus untuk memahami isi

pelajaran.

2) Memberikan kepuasan dalam menemukan pengetahuan baru,

meningkatkan aktivitas dalam proses pembelajaran sehingga

pembelajaran berpusat pada siswa.
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3) Membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan untuk memahami

permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

4) Membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuannya

terutama dalam penyesuaian dengan pengetahuan baru.

5) Mengembangkan sikap bertanggung jawab siswa.

6) Meningkatkan kemampuan cara berpikir siswa.

7) PBL merupakan model pembelajaran yang menyenangkan bagi

siswa.

8) Mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.

9) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan

pengetahuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi

dalam dunia nyata.

10) Mengembangkan minat siswa untuk belajar.

Menurut Savin-Badden & Claire H (2004:82) ada banyak bukti

perubahan positif yang dialami siswa setelah mengalami pembelajaran

berbasis masalah yaitu :

1) Dari pendengar pasif, pengamat, dan pencatat menjadi orang yang

menyelesaikan masalah secara aktif, lebih konstributif dan lebih

suka berdiskusi.

2) Dari orang yang tidak mau mengambil resiko menjadi orang yang

mau mengambil resiko.

3) Dari orang yang didikte dengan pilihan pribadi menjadi orang yang

berkembang sesuai dengan ekspektasi komunitas.
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4) Dari persaingan antar teman menjadi kerja kolaborasi dengan

mereka.

5) Dari melihat tutor/guru serta teks sebagai sumber utama

pengetahuan menjadi lebih melihat diri sendiri, teman dan

komunitas sebagai sumber tambahan yang menambah

pengetahuan.

Pembelajaran berbasis masalah tidk luput dari kekurangan.

Menurut Arends (2008:67) kekurangan dari pembelajaran berbasis

masalah adalah :

1) Proses pembelajaran tidak akan berjalan lancar sesuai dengan

langkah-langkah proses PBL jika siswa tidak mempunyai minat

terhadap permasalahan yang diusung, sehingga permasalahan akan

sukar untuk dipecahkan.

2) Pembelajaran berbasis masalah membutuhkan waktu untuk

persiapan, sehingga keberhasilan PBL tergantung oleh waktu.

3) Keberhasilan pembelajaran tidak akan tercapai jika siswa tidak

berusaha untuk memecahkan masalah yang dipelajari, sehingga

siswa tidak akan belajar dari permasalahan yang dihadapi.

3. Model Pengembangan ADDIE

Dalam mengembangkan bahan ajar yang baik, pengembang perlu

menerapkan prosedur pengembangan media pembelajaran tertentu.

Menurut Benny (2009, 125) salah satu model yang bisa digunakan adalah

model ADDIE. Model ini terdiri dari lima tahap yaitu Analysis, Design,
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Development, Implementation dan Evaluation. Berikut penjelasan dari

masing-masing tahap.

a. Analysis (analisis)

Tahap analisis terdiri atas dua langkah yaitu analisis kinerja dan

analisis kebutuhan. Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan

mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan

solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan

manajemen. Sedangkan analisis kebutuhan merupakan langah untuk

menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh

peserta didik untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar.

Inti dari tahap analisis ini adalah mempelajari masalah dan

menemukan alternatif solusi yang akan ditempuh untuk dapat

mengatasi masalah pembelajaran yang berhasil diidentifikasi melalui

langkah analisis kebutuhan.

b. Design (desain)

Pada tahap ini, hal penting yang perlu dilakukan adalah

menentukan pengalaman belajar yang perlu dimiliki oleh siswa selama

mengikuti aktivitas pembelajaran. Pada tahap ini harus mampu

menjawab pertanyaan apakah program pembelajaran yang didesain

dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesenjangan kemampuan

yang terjadi pada siswa.
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c. Development (pengembangan)

Tahap pengembangan meliputi kegiatan memilih dan menentukan

metode, media serta strategi pembelajaran yang sesuai untuk

digunakan dalam menyampaikan materi program pembelajaran.

Pengadaan bahan ajar perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran

spesifik yang telah dirumuskan.

Benny (2009:133) mengemukakan ada dua tujuan penting yang

perlu dicapai dalam melakukan langkah pengembangan yaitu :

1) memproduksi, membeli atau merevisi bahan ajar yang akan

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah

dirumuskan sebelumnya,

2) memilih media atau kombinasi media terbaik yang akan digunakan

untuk mencapai tujuan pembelajaran.

d. Implementation (implementasi)

Tahap implementasi sering diasosiasikan dengan penyelenggaraan

program pembelajaran itu sendiri. Tujuan utama dari tahap ini adalah

membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, menjamin

terjadinya solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang

dihadapi siswa dan memastikan bahwa pada akhir program

pembelajaran, siswa memiliki kompetensi yang diperlukan.
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e. Evaluation (evaluasi)

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang

dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran.

Menurut Benny (2009 : 136), tujuan dari tahap evaluasi adalah :

1) untuk mengetahui sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran

secara keseluruhan,

2) peningkatan kompetensi dalam diri siswa yang merupakan dampak

dari keikutsertaan dalam program pembelajaran, dan

3) keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan

kompetensi siswa setelah mengikuti program pembelajaran.

4. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Masalah

a. Bahan Ajar

Bahan ajar merupakan seperangkat materi/substansi pembelajaran

(technical material) yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok

utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dala kegiatan

pembelajaran. Menurut Depdiknas (2008 : 7) bahan ajar adalah

seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta

lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Dengan

bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi

secara runtut dan sistematis sehingga dapat menguasai suatu kompetensi

secara utuh.
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Menurut Depdiknas (2008 : 6) bahan ajar berfungsi sebagai :

1) Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam

proses pebelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang

seharusnya diajarkan kepada siswa.

2) Pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya

dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi

kompetensi yang seharusnya dipelajarinya.

3) Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran.

Bahan ajar dapat juga didefinisikan sebagai alat informasi, alat dan

teks yang diperlukan guru/instruktor untuk perencanaan dan penelaahan

implementasi pebelajaran.

Bahan ajar perlu mencakup beberapa aspek yaitu :

1) Petunjuk belajar (petunjuk siswa/guru)

2) Kompetensi yang akan dicapai

3) Isi dari materi pembelajaran

4) Informasi pendukung

5) Latihan-latihan

6) Petunjuk kerja

7) Evaluasi

8) Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi

Menurut Depdiknas (2008: 9) ada sejumlah manfaat yang dapat

diperoleh dari pengembangan bahan ajar antara lain:
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1) Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai

dengan kebutuhan belajar siswa.

2) Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk

diperoleh.

3) Bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan

menggunakan berbagai referensi.

4) Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman dalam

pengembangan bahan ajar.

5) Bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang

efektif antara guru dengan siswa.

Berdasarkan teknologi yang digunakan, bahan ajar dapat

dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

1) Bahan cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, lembar kerja

siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket.

2) Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan

compact disk audio.

3) Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk,

film.

4) Bahan ajar interaktif (interactive teaching material) seperti CAI

(Computer Assisted Instruction), compact disk pembelajaran

multimedia interaktif dan bahan ajar berbasis web.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa bahan ajar disusun secara

sistematis dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas belajar-

mengajar sesuai dengan tujuan instruksional yang diinginkan dan bersifat

learned oriented. Bahan ajar bersifat mandiri, sehingga dapat dipelajari



35

sendiri oleh siswa, jadi harus disusun secara sistematis dan lengkap.

Sedang buku teks disusun berdasarkan pada materi yang khusus atau

bidang ilmu tertentu. Sebagian buku teks tidak diberikan kepada siswa

untuk dapat belajar mandiri, sehingga dalam proses instruksional,

penggunaan buku teks masih diperlukan seorang pendidik/guru atau

fasilitator yang akan menerjemahkan kandungan materi yang ada dalam

buku teks kepada siswa.

b. Pengembangan Bahan Ajar

Pengembangan bahan ajar harus berprinsip pada adanya dampak

terhadap pencapaian, membantu siswa merasa lebih mudah,

mengembangkan kepercayaan diri siswa, relevan dan sangat bermanfaat,

kebutuhan fasilitas dapat dipenuhi sendiri oleh siswa, memanfaatkan

sejumlah gaya belajar, mampu memaksimalkan potensi belajar baik secara

intelektual, emosional maupun sosial, serta membuka kesempatan untuk

menerima umpan balik. Semakin banyak prinsip yang dapat dipenuhi oleh

suatu bahan ajar, maka semakin baik pula bahan ajar tersebut.

Tujuan dari pengembangan bahan ajar harus mengacu pada penyediaan

bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan

mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan

karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. Selain itu

pengembangan bahan ajar bertujuan untuk memudahkan guru dalam

melaksanakan pembelajaran. Membantu peserta didik dalam memperoleh

alternatif bahan ajar termasuk buku-buku teks yang terkadang sulit
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diperoleh pada sekolah yang mengalami kendala dalam menjangkau

fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan prinsip-prinsip

pembelajaran di antaranya :

1) Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret

untuk memahami yang abstrak. Siswa lebih mudah memahami suatu

konsep tertentu apabila penjelasan dimulai dari sesuatu yang konkret

dan mudah.

2) Pengulangan akan memperkuat pemahaman. Suatu informasi yang

diulang-ulang akan lebih berbekas pada ingatan siswa. Namun

pengulangan dalam penulisan bahan ajar harus disajikan secara tepat

dan bervariasi sehingga tidak membosankan.

3) Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman

siswa. Respon positif akan menimbulkan kepercayaan diri pada siswa.

Sebaliknya respon negatif akan mematahkan semangat siswa.

4) Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu

keberhasilan belajar. Banyak cara untuk memberikan motivasi seperti

dengan memberikan pujian, memberikan harapan, menjelaskan tujuan

dan manfaat, memberi contoh ataupun menceritakan hal yang

membuat siswa senang belajar.

5) Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya

akan mencapai ketinggian tertentu. Untuk mencapai suatu standar

kompetensi yang tinggi, perlu dibuatkan tujuan-tujuan perantara. Oleh
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sebab itu, pengembang perlu menyusun anak tangga tujuan

pembelajaran secara pas sesuai dengan karakteristik siswa. Dalam

bahan ajar, anak tangga tersebut dirumuskan dalam bentuk indikator-

indikator kompetensi.

Penyusunan bahan ajar cetak perlu memperhatikan hal-hal berikut :

1) Susunan tampilan yang menyangkut urutan yang mudah, judul

yang singkat, terdapat daftar isi, sktruktur kognitif yang jelas,

rangkuman dan tugas pembaca.

2) Bahasa yang mudah menyangkut penggunaan kosa kata, jelasnya

kalimat, jelasnya hubungan kalimat, serta kalimat yang tidak

terlalu panjang.

3) Menguji pemahaman yang menyangkut penilaian melalui orang,

check list untuk pemahaman.

4) Stimulan yang menyangkut enak tidaknya dilihat, tulisan yang

mendorong pembaca untuk berpikir.

5) Kemudahan untuk dibaca menyangkut keramahan terhadap mata

(huruf yang digunakan tidak terlalu kecil dan enak dibaca), urutan

teks terstruktur, mudah dibaca.

6) Materi instruksional yang menyangkut pemilihan teks, bahan

kajian serta lembar kegiatan.
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c. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

Menurut Depdiknas (2008: 23) LKS diartikan sebagai lembar kegiatan

yang berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Suatu

tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas KD yang akan

dicapainya. Collete dan Chiapetta (Depdiknas, 2008: 42) menyebutkan

bahwa pemilihan materi pembelajaran seharusnya berpijak pada

pemahaman bahwa materi pembelajaran menyediakan aktivitas-aktivitas

yang berpusat pada siswa yang dikemas dalam bentuk LKS. Materi

pembelajaran disusun langkah demi langkah secara sistematik sehingga

siswa dapat mengikutinya dengan mudah.

Menurut Trianto (2007:73) LKS memuat sekumpulan kegiatan

mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan

pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai

indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Pengaturan awal

(advance organizer) dari pengetahuan dan pemahaman siswa terdapat

pada setiap kegiatan sehingga situasi balajar menjadi lebih bermakna dan

dapat meningkatkan pemahaman siswa.

LKS yang digunakan siswa   harus dirancang sedemikian rupa

sehingga dapat dikerjakan siswa dengan baik dan dapat memotivasi

belajar siswa. Menurut Tim Penatar Provinsi Dati I Jawa Tengah, hal-hal

yang diperlukan dalam penyusunan LKS adalah :

1) Buku pegangan, siswa (buku paket),

2) Mengutamakan bahan yang penting,

3) Menyesuaikan tingkat kematangan berfikir siswa.
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Menurut Pandoyo (Ika Lestari, 2013: 20) kelebihan  dari

penggunaan LKS adalah :

1) Meningkatkan aktivitas belajar

2) Mendorong siswa mampu bekerja sendiri

3) Membimbing siswa secara baik ke arah pengembangan konsep.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

lembar kerja siswa (LKS) adalah merupakan salah satu bahan ajar berupa

media cetak dengan  tujuan untuk mengaktifkan  siswa, memungkinkan

siswa dapat belajar sendiri menurut kemampuan dan minatnya,

merangsang kegiatan belajar dan juga merupakan variasi pengajaran agar

siswa tidak menjadi bosan.

LKS yang dapat dikatakan baik adalah harus memenuhi berbagai

persyaratan sebagai berikut:

1) Aspek kelayakan isi

Pada aspek kualitas isi/materi, terdapat beberapa hal yang perlu

diperhatikan yaitu:

a) Bahasa yang digunakan harus bersifat mengarahkan dan mudah

dimengerti.

b) Penggunaan tanda baca yang tidak menyulitkan.

c) Perintah-perintah yang digunakan dapat dijangkau oleh siswa.

d) Memilih jenis, warna, dan ukuran huruf yang sesuai dengan

penggunaannya.

e) Konsep yang diajarkan harus benar dan tepat.

f) Cakupan materi sudah sesuai SK dan KD.
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g) Materi yang dipaparkan sudah sesuai dengan SK dan KD, serta

sesuai dengan tujuan pengembangan.

h) Materi yang disajikan sudah sesuai dengan urutan materi dalam

silabus.

i) Pembelajaran materi dapat mudah dimengerti, jelas, mengaktifkan

siswa, dan memotivasi siswa.

j) Latihan soal yang disajikan dapat membantu pemahaman siswa

dan dapat menggambarkan aplikasi dari apa yang telah siswa

pelajari.

k) Soal-soal evaluasi benar-benar mampu mengukur tingkat

pemahaman siswa.

l) Teknik peskoran yang ada pada sudah tepat.

2) Aspek kelayakan bahasa

Yang dimaksud dengan kelayakan bahasa ialah syarat-syarat yang

berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa-kata,

tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat

guna dalam arti dapat dimengerti oleh pihak penggunaan yaitu anak

didik.

a) Mengggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan

anak.

b) Menggunakan struktur kalimat yang jelas.

c) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat

kemampuan anak.
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d) Hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka

e) Tidak mengacu pada buku sumber yang diluar kemampuan

keterbacaan siswa.

f) Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan

pada siswa untuk menulis maupun menggambarkan pada LKS.

g) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek.

h) Gunakan lebih banyak ilustrasi daripda kata-kata.

i) Memiliki tujuan belajar yang jelas serta manfaat dari itu sebagai

sumber motivasi.

j) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya.

3) Aspek kegrafikan

a) Tulisan

(1) Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan  huruf latin

atau romawi.

(2) Gunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan huruf

biasa yang diberi garis bawah.

(3) Gunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris.

(4) Gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan

jawaban siswa.

(5) Usahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya

gambar sesuai.
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b) Gambar

Gambar yang baik untuk LKS adalah yang dapat menyampaikan

pesan/isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna

LKS.

c) Penampilan

Penampilan adalah sengat penting dalam LKS. Kombinasi antara

gambar dan kata akan membuat LKS menjadi lebih baik.

d) Aspek penyajian

(1) Memperhatikan adanya perbedaan individual.

(2) Tekanan pada proses untuk menemukan konsep-konsep

sehingga LKS disini berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi

siswa untuk mencari tahu.

(3) Mememiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan

kegiatan siswa.

(4) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial,

emosional, moral, dan estetika pada diri anak

(5) Pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan

pribadi siswa (intelektual, emosional dan sebagainya), dan

bukan ditentukan oleh pokok bahasan bahan pelajaran.

Jadi LKS yang akan disusun dalam penelitian ini adalah lembaran

yang berisikan pedoman bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan

yang terprogram dan juga dapat membantu siswa untuk menambah



43

informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar

secara sistemtis.

d. Bahan Ajar Berbasis Masalah

Bahan ajar dengan pendekatan berbasis masalah merupakan segala

bentuk bahan yang membantu guru dalam proses belajar-mengajar di

kelas dan memuat materi tertentu yang disusun agar siswa bisa memahami

suatu konsep materi dengan disajikan masalah-masalah sebagai stimulus.

Masalah yang diberikan perlu diselesaikan oleh siswa dengan

pengetahuan yang sudah didapat dari pengalaman terdahulu kemudian

pada akhirnya menuntun siswa untuk menemukan konsep dari materi

baru. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1) Pendahuluan, berisi deskripsi singkat mengenai isi bahan ajar,

kompetensi bahan ajar dan peta konsep materi.

2) Bagian isi, berisi uraian kegiatan siswa yang berkaitan dengan

permasalahan materi himpunan. Siswa diberi permasalahan sebagai

pembuka materi. Siswa diberikan waktu untuk menyelesaikan

masalah dengan caranya sendiri. Kemudian siswa bisa berdiskusi

dengan siswa yang lain tentang cara penyelesaian yang dipilih.

Sesudah itu, siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan cara

penyelesaian. Dan pada akhirnya dengan penjelasan yang diberikan

nantinya siswa bisa menemukan sendiri konsep materi himpunan.

3) Bagian penutup, berisi latihan soal untuk mengukur pemahaman

siswa terhadap konsep yang sudah didapatkan. Latihan soal juga
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berupa variasi soal yang menambah kemampuan siswa dalam

pemecahan masalah.

5. Kriteria Kevalidan, Kepraktisan, dan Keefektifan

Van Den Akker (Rochmad, 2012: 14), menyatakan bahwa

pengembangan perangkat pembelajaran perlu memperlihatkan kualitas

kelayakan produk dengan memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan, dan

keefektifan.

Menurut Nievenn (Rochmad, 2012: 14-17) aspek validitas dapat

dilihat dari: (1) apakah kurikulum atau model pembelajaran yang

dikembangkan berdasar   pada state-of-the art pengetahuan; dan (2)

apakah berbagai komponen dari perangkat pembelajaran terkait secara

konsisten antara yang satu dengan lainnya. Aspek kepraktisan dilihat dari

segi pengguna: (1) apakah para ahli dan praktisi berpendapat bahwa apa

yang dikembangkan dapat digunakan dalam kondisi normal; dan (2)

apakah kenyataan menunjukkan bahwa apa yang  dikembangkan

tersebut dapat diterapkan oleh guru dan siswa. Dan aspek keefektifan

juga dikaitkan dengan dua hal, yaitu: (1) ahli dan praktisi berdasarkan

pengalamannya menyatakan bahwa produk tersebut efektif, (2) dalam

operasionalnya model tersebut  memberikan hasil yang sesuai dengan

harapan (hasil belajar siswa).

Kualitas LKS yang dikembangkan dikatakan layak apabila memenuhi

kriteria berikut :
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a) Kevalidan

Bahan ajar berupa LKS yang disusun divalidasi oleh para ahli atau

validator. Hasil penilaian para ahli berdasarkan lembar penilaian bahan

ajar berbasis masalah pada materi himpunan. Bahan ajar dianggap valid

jika hasil analisis lembar penilaian validator berada pada kriteria baik.

b) Kepraktisan

LKS dikatakan praktis jika memenuhi indikator berikut:

1) Hasil pengamatan terhadap LKS yang digunakan siswa menunjukkan

bahwa LKS tersebut dapat digunakan dengan revisi atau tanpa revisi

berdasarkan fakta yang diperoleh dari kegiatan belajar mengajar

ketika implementasi LKS dan pertanyaan yang diajukan siswa.

2) Hasil analisis lembar respon siswa dan analisis wawancara siswa

menunjukkan bahwa LKS dapat digunakan dengan revisi atau tanpa

revisi.

c) Keefektifan

LKS yang digunakan efektif apabila memberikan hasil yang sesuai

dengan harapan ditunjukkan dengan hasil tes belajar siswa. Siswa

dikatakan tuntas apabila hasil belajar siswa pada suatu standar

kompetensi tertentu telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM)

yang ditetapkan oleh sekolah.

B. Kerangka Berpikir

Beberapa siswa kadang kurang mandiri belajar matematika. Hal ini

disebabkan karena metode pengajaran yang diterapkan kurang student-centric
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ataupun bahan ajar yang digunakan kurang memberikan ruang aktivitas dan

kreativitas siswa. Dengan kebiasaan tersebut, siswa cenderung belajar dengan

cara pasif. Siswa menerima materi tanpa memahami konsepnya dengan jelas.

Akibatnya ketika diberi soal atau permasalahan yang lebih meluas sedikit,

siswa kebingungan menemukan solusi atau jawabannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

pengembangan bahan ajar yang dapat membantu proses kegiatan

pembelajaran menjadi lebih menarik dan menantang bagi siswa SMP kelas

VII serta dapat mempermudah dalam pemahaman konsep siswa dan

mengembangkan kemandirian belajar. Pengembangan bahan ajar ini dilakukan

dengan prosedur ADDIE yang dirasa sistematis sehingga mempermudah

peneliti dalam menghasilkan modul. Penyusunan bahan ajar dengan

pendekatan berbasis masalah berawal dari pemberian masalah yang

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, penyelesaian masalah oleh siswa,

pengkomunikasian hasil kerja siswa, pengarahan kepada konsep materi,

kemudian pemberian evaluasi hasil kerja siswa dan pengambilan kesimpulan.

Dari uraian di atas, pengembangan bahan ajar untuk pembelajaran

matematika SMP kelas VII ini memungkinkan siswa dapat lebih aktif dan

mandiri dalam proses pembelajaran yaitu mengaitkan pembelajaran dengan

pengetahuan awal yang dimiliki, memotivasi siswa supaya lebih kreatif dalam

memecahkan masalah, mampu berkomunikasi secara matematika, mengaitkan

suatu konsep dengan konsep yang lain ataupun dengan kehidupan sehari-hari,

membantu siswa mengembangkan keterampilan proses dengan
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mencatat semua kegiatan yang dilakukan serta dapat menggali pengalaman

siswa akan suatu konsep yang dipelajari melalui suatu kegiatan pembelajaran

terutama pada materi himpunan.


