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ABSTRAK

Akar masalah dalam penelitian ini adalah kenyataan penguasaan konsep matematika siswa
kurang memuaskan, dan orientasi pembelajaran matematika yang terjadi selama ini kurang
menekankan pada usaha memampukan siswa mengonstruksi pengetahuan, sehingga siswa
kurang memahami konsep dan tidak mampu memecahkan masalah. Untuk mengatasi masalah
tersebut, pada penelitian ini dikembangkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan masalah
yang dapat memampukan siswa mengonstruksi pengetahuan matematika.
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan tujuan untuk menghasilkan
perangkat pembelajaran berdasarkan masalah yang valid dan efektif, beserta seluruh instrumen
penelitian yang terkait dengan penerapan perangkat tersebut dalam pembelajaran matematika
pada pokok bahasan perbandingan dan skala untuk siswa kelas VII SMP.
Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yakni tahap pertama pengembangan perangkat
pembelajaran berorientasi model pembelajaran berdasarkan masalah dengan mengacu model
pengembangan Four-D, dan tahap kedua mengujicobakan perangkat pembelajaran pada 34
siswa SMP Negeri I Siantar dengan empat kali pertemuan. Rancangan dalam ujicoba
menggunakan one group pretest-posttest design.
Temuan hasil penelitian yakni: 1) perangkat pembelajaran yang dihasilkan, berupa: rencana
pembelajaran, buku ajar siswa, buku petunjuk guru, lembar aktivitas siswa, tes pemahaman
konsep. 2) keefektifan perangkat pembelajaran disimpulkan berdasarkan pada: (i) persentase
banyak siswa yang memahami konsep minimal sedang adalah 85,29% dari 34 siswa yang
mengikuti tes. (ii) ketercapaian prosentase waktu ideal untuk setiap kategori aktivitas siswa dan
guru, (iii) rata-rata nilai kategori kemampuan guru mengelola pembelajaran adalah 3,54,
termasuk kategori baik, (iv) respons siswa dan guru terhadap komponen dan kegiatan
pembelajaran adalah positif.

Kata Kunci: Pengembangan perangkat pembelajaran, pembelajaran berdasarkan masalah,
pemahaman konsep matematika.

PENDAHULUAN
Ilmu pengetahuan dan teknologi

tentunya akan semakin terus berkembang, untuk
itu jika kita tidak ingin ketinggalan dibanding
negara lain maka penguasaan matematika yang
kuat sejak dini merupakan suatu solusinya,
sebab matematika merupakan ilmu universal
yang mendasari perkembangan teknologi
modern, mempunyai peranan penting dalam
berbagai disiplin ilmu dan mengembangkan
daya pikir manusia.

Dalam kurikulum 2006 (KTSP),
ditegaskan bahwa tujuan diajarkannya pelajaran
matematika di sekolah garis besarnya, yaitu agar
siswa mempunyai kemampuan memahami
konsep matematika, menggunakan penalaran

pada pola dan sifat, memecahkan masalah,
mengkomunikasikan gagasan, memiliki sikap
menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan dengan menggunakan konsep-
konsep matematika (Depdiknas, 2006: 388).

Dengan mengkaji peranan dan tujuan
pembelajaran matematika, tentunya logis jika
pelajaran matematika perlu diberikan kepada
semua siswa mulai dari pendidikan dasar
sampai dengan pendidikan tinggi, dan sudah
menjadi keharusan kalau pengetahuan tentang
matematika harus ditingkatkan bagi setiap
individu khususnya para pembelajar. Hal ini
dilakukan berguna untuk membekali siswa
dengan kemampuan berpikir logis, analitis,
sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan
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berkolaborasi. Kompetensi seperti di atas
diperlukan agar siswa memiliki kemampuan
memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan
informasi untuk bertahan hidup pada keadaan
yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif
(Depdiknas, 2006: 387).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa
penguasaan terhadap matematika adalah suatu
hal yang tidak dapat ditawar lagi, demi
kelangsungan hidup manusia di masa yang akan
datang, khususnya bagi para siswa sebagai
pembelajar karena masa depan bangsa ada
dipundaknya. Agar penguasaan terhadap
matematika dapat berhasil dengan baik, maka
siswa terlebih dahulu harus mampu menguasai
konsep-konsep dalam matematika tersebut.
Sebagaimana Hudoyo (1998: 3) berpendapat
bahwa matematika berkenaan dengan ide-ide
dan konsep-konsep yang abstrak dan tersusun
secara hierarki, maka dalam belajar matematika
tidak boleh ada langkah/ tahapan konsep yang
dilewati. Matematika hendaknya dipelajari
secara sistematis dan teratur serta harus
disajikan dengan struktur yang jelas dan harus
disesuaikan dengan perkembangan intelektual
siswa serta kemampuan prasyarat yang telah
dimilikinya. Dengan demikian pelajaran
matematika akan terlaksana secara efektif dan
efisien. Karena konsep-konsep dalam
matematika memiliki keterkaitan antara satu
dengan yang lainnya, maka siswa harus lebih
banyak diberikan kesempatan untuk melihat
kaitan-kaitan dengan materi yang lain. Hal
tersebut dimaksudkan agar siswa dapat
memahami materi matematika secara
mendalam. Apabila siswa sudah dapat
memahami konsep-konsep matematika maka
selanjutnya siswa tersebut tentunya sudah dapat
menyelesaikan soal-soal dan mampu
mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam
dunia nyata. Dengan demikian akan terciptalah
sumber daya manusia yang bermutu seperti
yang telah di uraikan sebelumnya.

Pemahaman konsep merupakan salah
satu kecakapan atau kemahiran matematika
yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar
matematika yaitu dengan menunjukkan
pemahaman konsep yang dipelajari,
menjelaskan keterkaitan antar konsep dan
mengaplikasikan konsep algoritma secara
luwes, akurat, efisien dan tepat dalam
pemecahan masalah (Depdiknas, 2003).
Pemahaman konsep yang baik akan turut
mempengaruhi daya matematika siswa lainnya,
karena jika siswa tidak dapat memahami konsep
matematika dengan baik, maka siswa tidak
dapat menganalisa permasalahan, sehingga
siswa tidak mampu untuk menyelesaikan

masalahnya. Sementara itu pemahaman konsep
diperlukan untuk melahirkan ide-ide ataupun
gagasan baru maupun karya nyata.

Temuan yang diperoleh peneliti
berdasarkan hasil pengamatan (pada tanggal 10
sampai 11 Maret 2014) bahwa faktor yang
mempengaruhi rendahnya penguasaan konsep
matematika di SMP Negeri 1 Siantar adalah
bahwa pendekatan pembelajaran masih
menggunakan pola lama yang mana dalam
proses pembelajaran cenderung mengarahkan
siswa hanya untuk mengerjakan soal-soal.
Kegiatan siswa hanya diseputar mengerjakan
soal berdasarkan rumus yang ada dan
berdasarkan contoh yang pernah diberikan oleh
guru tanpa mengetahui dari mana datangnya
rumus, siswa tidak dilibatkan dalam proses
pemahaman konsep dan penemuan rumus,
melainkan langsung diberikan atau didiktekan
oleh guru. Dengan pembelajaran yang berpusat
pada guru pemahaman terhadap konsep
matematika tidak berkembang, siswa tidak
kreatif dalam memecahkan masalah, dan
menggolongkan matematika sebagai pelajaran
yang tidak menyenangkan. Pembelajaran yang
diterapkan guru di kelas dalam menyampaikan
materi pelajaran kurang melibatkan siswa
secara aktif, siswa kurang didorong untuk
mengembangkan kemampuan berpikir. Proses
pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada
kemampuan siswa untuk menghapal informasi,
otak siswa dipaksa untuk mengingat dan
menimbun berbagai informasi tanpa dituntut
untuk memahami informasi yang diingatnya itu
untuk menghubungkan nya dengan kehidupan
sehari-hari. Dengan demikian siswa tidak
memahami apa yang diajarkan oleh guru karena
siswa hanya sebatas menerima apa yang
disampaikan oleh guru saja, akibatnya tingkat
berpikir siswa rendah sehingga siswa tidak
mampu menggunakan matematika itu dalam
memecahkan persoalan dalam kehidupan
sehari-hari.

Untuk menanggapi fenomena-
fenomena seperti di atas, guru seyogianya
mengubah cara mengajarnya (tidak lagi
menganut pola lama) namun sudah
menyesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang
sedang berlaku (kurikulum 2013), sehingga
siswa mampu mengaitkan materi yang
dipelajarinya dengan dunia nyata mereka.
Tersusunnya kurikulum baru (kurikulum 2013)
sebagai penyempurnaan dari kurikulum (KTSP)
2006 merupakan suatu langkah awal untuk
dapat memperbaiki mutu pendidikan kita saat
ini serta dapat melahirkan generasi penerus
bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, dan
berkarakter.
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Salah satu model pembelajaran yang
inovatif yang mampu mengeliminir
permasalahan tersebut adalah Model
Pembelajaran Berbasis Masalah (MPBM).
Melalui pembelajaran berbasis masalah siswa
diharapkan dapat mengkonstruksi
pengetahuannya sendiri, mandiri dalam belajar,
mampu mengkomunikasikan idenya, serta lebih
termotivasi dalam memecahkan persoalan-
persoalan dengan dunia nyata sehingga dengan
demikian pemahaman konsep siswa juga akan
semakin meningkat. Donal Woods (2000) dan
Lynda Wee (2002) dalam Amir (2009:13) juga
menyebutkan bahwa Problem Based Learning
(Pembelajaran Berbasis Masalah) sangat
menunjang pembangunan kecakapan mengatur
diri sendiri (self directed), kolaboratif, berpikir
secara metakognitif, cakap menggali informasi,
membangun kecakapan dalam memecahkan
masalah, dan komunikasi.

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah
bahwa dalam pembelajaran berbasis masalah
siswa mampu mengembangkan keterampilan
berpikir dan memecahkan masalah, sehingga
siswa itu dengan sendirinya dapat menemukan
bagaimana konsep itu terbentuk, dan pada
akhirnya siswa dapat menggunakan dan
mengingat lebih lama konsep tersebut. Dalam
penerapan MPBM ini, siswa tidak hanya
melakukan kegiatan kognitif saja tapi secara
bersama-sama mereka mengembangkan
kemampuan afektif dan psikomotornya. Jadi
dengan menerapkan MPBM, siswa akan lebih
bebas dalam menuangkan ide-idenya tanpa ada
ketakutan akan kesalahan dari apa yang dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian pada
siswa SMA Negeri 1 Balige, Sinaga (2007)
menyimpulkan bahwa ketercapaian keefektifan
model pembelajaran berdasarkan masalah
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa tuntas
dan respon siswa dan guru terhadap komponen
dan kegiatan pembelajaran adalah positif.
Demikian pula hasil penelitian Ahmad (2011)
dan Abbas (2006) juga menyimpulkan bahwa
pemahaman konsep dan hasil belajar siswa
mengalami peningkatan pada setiap siklus
dengan pembelajaran berbasis masalah.

Melihat kenyataan itu, maka
pembelajaran berdasarkan masalah dapat
menanamkan pemahaman pengertian serta
membimbing siswa agar mampu memahami
konsep-konsep matematika. Pembelajaran
berdasarkan masalah dapat dijadikan salah satu
alternatif pembelajaran untuk membimbing
siswa dalam memahami konsep-konsep dalam
matematika. Ciri utama dari pembelajaran
berdasarkan masalah adalah pemberian masalah
yang otentik atau masalah yang dekat dengan

kehidupan dunia nyata siswa (Nur, 2008c).
Menurut peneliti, siswa SMP akan lebih
antusias di dalam belajar apabila dihadapkan
langsung dengan permasalahan yang dekat
dengan keseharian siswa. Oleh karena itulah
peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan menerapkan model pembelajaran
berdasarkan masalah di SMP.

Maka berdasarkan uraian di atas
permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah: 1) Bagaimana produk
pengembangan perangkat yang valid dan efektif
dalam penerapan model pembelajaran
berdasarkan masalah pada pokok bahasan
perbandingan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian
pengembangan (Developmental Research).
Dalam penelitian ini yang dikembangkan
berupa perangkat-perangkat pembelajaran, dan
instrumen-instrumen yang diperlukan.
Pengembangan perangkat pembelajaran tersebut
berupa: Rencana Pembelajaran (RPP), Buku
Petunjuk Guru (BPG), Buku Ajar Siswa (BAS),
Lembar Aktivitas Siswa (LAS), serta Tes
Pemahaman Konsep (TPK).

Penelitian ini dibagi dalam dua tahap,
yaitu tahap pertama adalah pengembangan
perangkat pembelajaran. Pengembangan
perangkat pembelajaran yang meliputi i)
validitas RPP, ii) validitas BAS, iii) validitas
BPG, iv) validitas LAS, v) validitas instrumen
tes pemahaman konsep, Pengembangan
perangkat melalui: (a) Perencanaan dan telaah
oleh pakar, (b) ujicoba perangkat pembelajaran,
dan instrumen penelitian. Hal ini dilakukan
untuk melihat kelayakan perangkat
pembelajaran dan keterbacaan buku ajar siswa
dan lembar aktivitas siswa yang dikembangkan,
dan instrumen penelitian yang dikembangkan.
Tahap kedua adalah implementasi perangkat
pembelajaran, dan instrumen penelitian yang
dianggap sudah layak berdasarkan hasil ujicoba
.

Pengembangan perangkat pembelajaran
dalam penelitian ini mengacu pada model
pengembangan perangkat pembelajaran menurut
Thiagarajan, Semmel dan Semmel (dalam
Ibrahim, 2001), yaitu model 4-D (four D models)
yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pendefinisian
(define), tahap perencanaan (design), tahap
pengembangan (develop) dan tahap penyebaran
(disseminate). Namun dalam penelitian ini hanya
mencakup tiga tahap saja, yaitu pendefinisian,
perancangan dan pengembangan. Untuk tahap
penyebaran
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tidak dilakukan dalam penelitian ini disebabkan
oleh karena keterbatasan dana, waktu.

Rancangan ujicoba penelitian ini
menggunakan rancangan One Group Pretest –
Posttest Design (Tuckman, 1978). Langkah
pertama melakukan pengukuran sebagai uji
awal (pretest), selanjutnya dikenakan perlakuan
dalam jangka waktu tertentu, kemudian
dilakukan uji akhir (posttest).

Dalam setiap pembelajaran dilakukan
pengamatan terhadap aktivitas siswa, dan
kemampuan guru mengelola pembelajaran,
masing-masing oleh dua orang pengamat.

Untuk mengukur kevalidan dan
keefektifan perangkat pembelajaran matematika
yang dikembangkan, maka disusun dan
dikembangkan instrumen penelitian. Instrumen
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
lembar validasi, lembar pengamatan aktivitas
siswa, lembar pengamatan kemampuan guru
mengelola pembelajaran, tes pemahaman
konsep dan angket respon siswa. Instrumen
yang dikembangkan dalam ujicoba ini dapat
diuraikan sebagai berikut.
1. Lembar validasi

Seluruh lembar validasi dalam penelitian
ini digunakan untuk mengukur kevalidan
perangkat pembelajaran, dan instrumen yang
dibutuhkan. Seluruh lembar validasi ini
diadaptasi dan dimodifikasi (disesuaikan dengan
kebutuhan model PBM) dari lembar validasi
pengembangan perangkat model pembelajaran
berdasarkan masalah (Sinaga, 1999).

Beberapa lembar validasi yang
digunakan antara lain: (a) lembar validasi
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (b)
lembar validasi Buku Petunjuk Guru (BPG); (c)
lembar validasi Buku Siswa (BS); (d) lembar
validasi Lembar Aktivitas Siswa (LAS); (e)
lembar validasi Tes Pemahaman Konsep (TPK).
2.Tes Pemahaman Konsep

Alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data untuk mengetahui tingkat
pemahaman konsep siswa adalah tes. Tes
pemahaman konsep (TPK), digunakan untuk
memperoleh informasi tentang kemampuan
awal siswa terhadap topik perbandingan dan
penguasaan siswa terhadap topik perbandingan
setelah proses PBL dilakukan. Tes diberikan
pada pertemuan awal (sebelum dilakukan
pembelajaran) dan dipertemuan akhir
pembelajaran (setelah seluruh topik
perbandingan diajarkan) dan instrumen tes
pemahaman konsep ini dikembangkan sendiri
oleh peneliti.

Sebelum tes pemahaman konsep
digunakan, perlu dilakukan ujicoba untuk

mengetahui tingkat reliabilitas, validitas, dan
sensitivitasnya.
2. Lembar Observasi Aktivitas Siswa

Lembar observasi aktivitas siswa dan
guru dalam pembelajaran digunakan sebagai
pedoman mengamati aktivitas siswa untuk
batas-batas waktu yang telah ditetapkan selama
pembelajaran berlangsung. Aktivitas siswa
diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu: aktivitas
aktif dan aktivitas pasif.Pengamatan dilakukan
sejak awal kegiatan pembelajaran sampai guru
menutup pelajaran. Pengamatan dilakukan pada
satu kelompok siswa yang mewakili seluruh
siswa dalam satu kelas. Pengamat menuliskan
nomor-nomor kategori yang dominan muncul
untuk setiap 4 menit, pada baris dan kolom
yang tersedia dalam lembar pengamatan. Dasar
penentuan waktu 4 menit adalah untuk mecatat
aktivitas siswa dan guru sebanyak mungkin
selama proses pembelajaran berlangsung dan
jangan ada aktivitas yang terlupakan.

Untuk menentukan reliabilitas
instrumen aktivitas siswa digunakan rumus
percentage of agreement (Borich, 1994):−= 1 − + 100%
Keterangan:

A = frekuensi aspek aktivitas siswa yang
teramati dengan frekuensi tinggi
B = frekuensi aspek aktivitas siswa yang
teramati dengan frekuensi rendah

Instrumen pengamatan aktivitas
siswa dikatakan reliabel jika nilai
reliabilitasnya ≥ 75% (Borich; dalam
Ibrahim, 2005).

3. Lembar observasi guru mengelola
pembelajaran

Lembarobservasipengelolaan
pembelajaran berdasarkan masalah digunakan
untuk mengukur kemampuan guru dalam
mengelola pembelajaran. Instrumen ini
dikembangkan berdasarkan sintaksis model
PBM. Dalam pengamatan, pengamat
menuliskan kategori-kategori skor yang muncul
dengan menggunakan tanda cek ( ) pada baris
dan kolom yang tersedia. Penilaian terdiri dari 5
kriteria yaitu, tidak baik (nilai 1), kurang baik
(nilai 2), cukup baik (nilai 3), baik (4), sangat
baik (5).

Sebelum lembar observasi/penilaian
kemampuan guru mengelola pembelajaran
digunakan terlebih dahulu diujicobakan untuk
menentukan derajat reliabilitas lembar observasi.
Dalam observasi/penilaian kemampuan guru
mengelola pembelajaran, masing-masing
melibatkan dua orang pengamat. Berdasarkan data
hasil pengamatan oleh dua
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pengamat, ditentukan prosentase reliabilitas
kedua lembar pengamatan tersebut. Untuk
menentukan prosentase reliabilitas instrumen
menggunakan percentage of agreements oleh
Grinnell (1988: 160) dengan rumus sebagai
berikut.

Percentage of Agreement (R) =
Agreements( A)

x 100 %
Disagreements( D)  Agreements (A)

Keterangan:
Agreements (A) adalah besarnya frekuensi
kecocokan antara data dua pengamat
Disgreements (D) adalah besarnya
frekuensi yang tidak cocok antara data dua
pengamat
R adalah koefisien (derajat) reliabilitas
instrumen (Grinnell, 1988: 160)
Menurut Borich (1990), instrumen ini
memenuhi kriteria reliabilitas apabila
R ≥ 75 %.

Ketentuan agreement dan
disagreement untuk lembar observasi/penilaian
kemampuan guru mengelola pembelajaran
dengan ketentuan agreement untuk kombinasi
(5, 5), (4, 5), (3, 5), (4, 4), (3, 4), (3, 3), (2, 2),
(2, 1), dan (1, 1). Sementara yang termasuk
disagreement adalah kombinasi dari (5, 1), (5,
2), (4, 1), (1, 3), (2, 3), dan (4, 2);
4. Angket respon siswa terhadap

komponen dan perangkat pembelajaran

Angket respon siswa adalah persentase
tanggapan siswa terhadap komponen dan
perangkat pembelajaran matematika yang
dikembangkan. Respon siswa ini dijaring
dengan lembar angket respon siswa dengan cara
memberikan tanda cek () pada kolom yang
tersedia untuk setiap pertanyaan yang diajukan.
Angket respon siswa tersebut diberikan kepada
siswa pada akhir kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan instrumen yang telah disediakan.

Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.
Adapun jenis data yang dianalisis dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Analisis  data  hasil  validasi  perangkat

pembelajaran
Berdasarkan data hasil penilaian

kevalidan perangkat pembelajaran berdasarkan
masalah dari beberapa ahli yang kompeten
dalam bidang pengembangan perangkat
pembelajaran matematika, serta para praktisi
(guru matematika) ditentukan rata-rata nilai
indikator dan nilai aspek untuk tiap-tiap ahli dan
praktisi. Berdasar nilai untuk setiap aspek
ditentukan rerata nilai aspek, sehingga diperoleh
nilai rata-rata total aspek. Kegiatan penentuan

nilai rata-rata total aspek penilaian kevalidan
perangkat pembelajaran mengikuti langkah-
langkah berikut:
a) melakukan rekapitulasi data penilaian

kevalidan model ke dalam tabel yang
meliputi: aspek (Ai), indikator (Ii), dan nilai
Vji untuk tiap-tiap ahli dan praktisi.

b) menentukan  rata-rata  nilai  dari  ahli  dan
praktisi untuk setiap indikator dengan

n

V
ji

rumus I i  j 1
n

dengan Vji adalah data nilai dari penilai ke-
j terhadap indikator ke-i, n adalah
banyaknya penilai (ahli dan praktisi)
Hasil yang diperoleh kemudian ditulis
pada kolom dalam tabel yang sesuai

c) menentukan rerata nilai untuk setiap aspek
m

I
ij

dengan rumus Ai  j 
m

1

dengan Ai adalah rerata nilai untuk
aspek ke-i,

Iij adalah rerata untuk aspek ke-i indikator
ke-j,

m adalah banyaknya indikator dalam aspek
ke-i

Hasil yang diperoleh kemudian ditulis pada
kolom dalam tabel yang sesuai

d) menentukan nilai Va atau nilai rerata total
dari rerata nilai untuk semua aspek dengan

n

A
i

rumus Va  i1
n

dengan Va adalah nilai rerata total
untuk semua aspek

Ai adalah rerata nilai untuk aspek ke-

i, n adalah banyaknya aspek

Hasil yang diperoleh kemudian ditulis
pada kolom dalam tabel yang sesuai

Selanjutnya nilai Va atau nilai rerata total
ini dirujuk pada interval penentuan tingkat
kevalidan perangkat pembelajaran sebagai
berikut.

1 ≤ Va < 2 tidak valid
2 ≤ Va < 3 kurang valid
3 ≤ Va < 4 cukup valid
4 ≤ Va < 5 valid

Va = 5 sangat valid
Keterangan: Va adalah nilai penentuan tingkat
kevalidan model PBM-B3
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Kriteria menyatakan perangkat
pembelajaran memiliki derajat validitas yang
baik, jika minimal tingkat validitas yang dicapai
adalah tingkat cukup valid. Jika tingkat
pencapaian validitas di bawah cukup valid,
maka perlu dilakukan revisi berdasarkan
masukan (koreksi) para ahli dan praktisi.
Selanjutnya dilakukan kembali kegiatan
validasi. Demikian seterusnya sampai diperoleh
perangkat pembelajaran yang ideal dari ukuran
validitas isi dan konstrusinya.

2. Analisis data aktivitas siswa
Data hasil pengamatan aktivitas siswa

selama kegiatan pembelajaran dianalisis
berdasarkan persentase. Persentase aktivitas
siswa yaitu frekwensi setiap aspek pengamatan
dibagi dengan jumlah frekuensi semua aspek
pengamatan dikali 100 % .Penentuan kriteria
keefektivan aktivitas siswa berdasarkan
pencapaian waktu ideal yang ditetapkan dalam
penyusunan rencana pembelajaran berdasarkan
masalah. seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1: Keefektifan Aktivitas Siswa

Kategori Aktivitas siswa
Persentase efektif (P)

Waktu ideal Toleransi 5 %

1. Mememperhatikan/mendengarkan
14 % 12 %  P  22 %penjelasan guru/teman

2. Membaca/memahami masalah
11 % 6 %  P  16 %kontekstual dalam buku siswa/LKS

3. Menyelesaikan masalah/ menemukan
28 % 23 %  P  33 %cara dan jawaban dari masalah

4. Berdiskusi/bertanya kepada teman atau
33 % 28 %  P  38 %

guru
5. Menarik kesimpulan suatu prosedur atau

11 % 6 %  P  16 %
konsep

6. Prilaku siswa yang tidak relevan dengan
0 % 0 %  P  5 %KBM

Kriteria pencapaian keefektivitas aktivitas siswa
dalam pembelajaran adalah jika keenam
kategori aktivitas siswa di atas terpenuhi dengan
toleransi 5 %. Hasil analisis digunakan untuk
merevisi perangkat.

3. Analisis data kemampuan guru
mengelola pembelajaran

Data hasil penilaian kemampuan guru
mengelola pembelajaran dengan menerapkan
perangkat pembelajaran berdasrkan masalah
dianalisis dengan mencari nilai kategori dari
beberapa aspek penilaian yang diberikan
pengamat untuk 4 rencana pelaksanaan
pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan untuk
menganalisis data penilaian kemampuan guru
mengelola pembelajaran adalah sebagai berikut:

penilaian dengan rumus
n


NRK

ij

NK i1
j n

dengan NKj adalah nilai kategori ke-j.

NRKij adalah nilai rata-rata kriteria ke-
i, aspek ke-j dan

n adalah banyaknya kriteria dalam aspek
ke-j

Hasil yang diperoleh kemudian ditulis pada
kolom dalam tabel yang sesuai.

c) mencari NKG dengan mencari rerata nilai
m

NK
i

a) melakukan rekapitulasi hasil penilaian
pengamat  ke  dalam  tabel  yang  meliputi:

kategori dengan rumus NKG  i1
m

aspek (Aj) dan kriteria (ki) untuk 8 rencana
pembelajaran.

b) mencari nilai kategori (NK) dari nilai rata-
rata kriteria (NRKi) dalam setiap aspek

dengan NKG adalah nilai kemampuan
guru (rerata nilai kategori)

NKj adalah nilai kategori ke- m
adalah banyaknya aspek penilaian

Selanjutnya rata-rata nilai kategori
(NKG) ini dirujuk pada interval penentuan
tingkat kemampuan guru mengelola
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pembelajaran dengan model PBM-B3 sebagai
berikut.

1 ≤ NKG < 2 tidak baik
2 ≤ NKG < 3 kurang baik
3 ≤ NKG < 4 cukup baik
NKG = 4 baik
Keterangan:
NKG adalah nilai kemampuan guru

Kriteria menyatakan guru mampu
mengelola pembelajaran berdasarkan masalah
adalah tingkat pencapaian kemampuan guru
mengelola pembelajaran minimal cukup baik.
Apabila tingkat kemampuan guru di bawah
cukup baik, maka peneliti melakukan
peninjauan dan merevisi perangkat
pembelajaran dan Kemudian dilakukan uji coba
5. Analisis Data Tes Pemahaman Konsep Siswa

Untuk menggambarkan ketercapaian
kemampuan siswa memahami konsep, dapat
dilihat dari tingkat penguasaan siswa terhadap
seluruh isi materi yang diujikan, sehingga nilai
yang diperoleh mencerminkan daya serap siswa
terhadap materi yang dipelajari. Dalam
penelitian ini yang dimaksud dengan daya serap
siswa terhadap materi adalah besarnya

.
Apabila kriteria di atas belum dipenuhi

maka perlu diadakan peninjauan ulang proses
dan hasil pembelajaran yang sudah. Kemudian
dilakukan uji coba ulang dengan tujuan untuk
mendapatkan perangkat pembelajaran yang
efektif ditinjau dari kemampuan siswa
memahami konsep.

Kriteria penentuan pencapaian efektifitas
perangkat pembelajaran berdasarkan masalah
adalah secara operasional di lapangan (dalam
pelaksanaan pembelajaran di kelas) keempat
indikator aspek keefektifan berikut dipenuhi.

1. Siswa dikatakan telah memahami konsep
apabila terdapat 80% siswa yang mengikuti
tes telah memiliki kemampuan pemahaman
konsep minimal sedang (memperoleh nilai
lebih dari atau sama dengan 2,66 atau
minimal B-).

2. Pencapaian prosentase waktu ideal aktivitas
siswa yang ditetapkan.

3. Pencapaian kemampuan guru mengelola
pembelajaran minimal cukup baik,

4. Minimal 80% dari banyak subjek yang
diteliti (untuk setiap uji coba) memberikan
respons yang positif terhadap komponen
dan kegiatan pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Tahap Pengembangan
Perangkat Pembelajaran

ulang dengan tujuan untuk mendapatkan
perangkat pembelajaran yang efektif ditinjau
dari indikator kemampuan guru mengelola
pembelajaran.
4. Analisis Data Respon Siswa

Data hasil angket respon siswa
dianalisis dengan deskriptif kualitatif dengan
memprosentasekan respon positif dan negatif
siswa dalam mengisi lembar angket respon
siswa.Untuk menentukan pencapaian tujuan
pembelajaran ditinjau dari respons siswa,
apabila banyaknya siswa yang memberi respons
positif lebih besar atau sama dengan 80% dari
banyak subjek yang diteliti untuk setiap uji
coba.

prosentase untuk menyatakan penguasaan siswa
terhadap seluruh materi yang diujikan.

Kriteria menyatakan Siswa dikatakan
telah memahami konsep apabila terdapat 80%
siswa yang mengikuti tes telah memiliki
kemampuan pemahaman konsep minimal
sedang (memperoleh nilai lebih dari atau sama
dengan 2,66 atau minimal B-)


Hasil Validasi dan Simulasi

Hasil validasi para ahli untuk setiap
komponen perangkat pembelajaran yang
dikembangkan beserta seluruh instrumen-
instrumen yang terkait adalah berada pada
kriteria valid dan dapat digunakan dengan revisi
kecil. Perangkat pembelajaran yang telah
divalidasi dan direvisi diberikan kepada 30
orang siswa kelas VII SMP Negeri 9
Pematangsiantar, untuk tujuan simulasi.
Kesimpulan yang diperoleh pada saat simulasi
bahwa seluruh komponen perangkat
pembelajaran yang dikembangkan sudah dapat
terbaca dengan jelas dan dapat dipahami oleh
siswa. Dengan demikian perangkat
pembelajaran yang dikembangkan tadi sudah
dapat diujicobakan.


Hasil Ujicoba I

Ujicoba I dilakukan pada kelas VII-2
dengan banyak subjek ujicoba 34 orang.
Pembelajaran pada kelas ini dilakukan sebanyak
4 kali pertemuan sesuai dengan rencana
pembelajaran yang disediakan. Pada uji coba 1
ini dilakukan uji coba instrumen dan uji coba
menggunakan perangkat pembelajaran
berdasarkan masalah yang telah disediakan.
Sehingga data hasil uji coba 1 dianalisis untuk
menentukan seberapa besar sensitivitas,
reliabilitas, dan validitas instrumen dan untuk
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menentukan keefektifan perangkat pelaksanaan pembelajaran pada topik
pembelajaran berdasarkan data empirik. perbandingan sebanyak 34 orang. Berdasarkan
1)   Hasil uji coba instrumen hasil perhitungan sensitivitas butir tes, diperoleh

Instrumen  penelitian yang  sudah bahwa S ≥ 0, 30   yang artinya bahwa  setiap
divalidasi  secara  kualitatif  dan  direvisi  perlu butir tes dapat membedakan siswa yang belum
diujicobakan di lapangan (pelaksanaan menerima pembelajaran pada topik
pembelajaran di kelas menggunakan perangkat perbandingan   dengan   siswa   yang   sudah
pembelajaran  yang  sudah  memenuhi  kriteria menerima  pembelajaran  pada  pokok  bahasan
kevalidan)  dengan  tujuan  untuk  mengukur tersebut,  koefisien  reliabilitas  tes  pemahaman
seberapa  besar  sensitivitas,  reliabilitas,  dan konsep  adalah  =  0.85  (tinggi),  dan  hasil
validitas instrumen-instrumen tersebut perhitungan validitas butir tes memiliki derajat
berdasarkan data empirik. Analisis data hasil uji validitas yang tinggi dan cukup
coba instrumen dijabarkan sebagai berikut. 2) Hasil Analisis Data Kemampuan
a)   Hasil   pengujian   reliabilitas   lembar Pemahaman Konsep Matematika

observasi aktivitas siswa Data kemampuan pemahaman konsep
Berdasarkan hasil perhitungan kecocokan matematikasiswadiperolehdarites

data hasil  pengamatan/  penilaian  Pengamat-I kemampuan pemahaman konsep  matematika
dan Pengamat-II terhadap aktivitas siswa dalam yang dilakukan dua kali yaitu tes awal (pretes)
kegiatan pembelajaran,   diperoleh keempat dan tes akhir (postes) dengan soal yang sama.
koefisien  (derajat)  reliabilitas ≥75%,  dengan Berdasarkan  hasil  perhitungan,  jumlah  siswa
kategori derajat reliabilitas yang baik. n. yang telah memahami konsep perbandingan dan
b)   Hasil   pengujian   reliabilitas   lembar skala adalah sebanyak 25 orang (73,52%) dari

observasi  kemampuan  guru mengelola 34   orang   siswa   yang   mengikuti   postes
pembelajaran. kemampuan pemahaman konsep  matematika.

Berdasarkan hasil perhitungan Jika persentase ini dirujuk pada kriteria yang
kecocokan  data  hasil  pengamatan/  penilaian telah  ditetapkan,  dapat  disimpulkan  bahwa
Pengamat-I dan Pengamat-II terhadap persentase siswa yang telah memahami konsep
kemampuan  guru  mengelola  pembelajaran  di perbandingan dan skala belum tercapai.
kelas,  diperoleh  koefisien  (derajat)  reliabilitas 2)  Hasil analisis data aktivitas siswa
sebesar R = 85,71%, dengan kategori baik Hasil  pengamatan  terhadap aktivitas
c)   Hasil   sensitivitas,   reliabilitas,   dan siswa selama kegiatan belajar mengajar (KBM)

validitas tes pemahaman konsep diyatakan dengan persentase.
Subjek  uji  coba  yang  diberikan  tes

pemahaman konsep sebelum dan sesudah
Tabel 2: Kadar Aktivitas Siswa Pada Ujicoba I

Rataan Batas
No Kategori Aktivitas Siswa PWI Toleransi

(%) PWI (%)
1 Memperhatikan/mendengarkan penjelasan guru/teman. 20,16 9≤P≤19
2 Membaca, memahami masalah kontekstual dalam buku siswa/ LAS. 17,76 6≤P≤16
3 Menyelesaikan masalah/menemukan cara dan jawaban dari 28,96 33≤P≤43masalah.
4 Berdiskusi/bertanya kepada teman atau guru. 20,04 19≤P≤29
5 Menarik kesimpulan suatu prosedur atau konsep. 11,62 8≤P≤18
6 Prilaku siswa yang tidak relevan dengan KBM. 1,46 0≤P≤5

Total 100

3) Hasil analisis data kemampuan guru
mengelola pembelajaran
Dari hasil analisis data pada tabel 4.18 diperoleh
nilai kategori kemampuan guru mengelola
pembelajaran untuk setiap tahap pembelajaran
yaitu: 3,34; 3,09; 2,82; 2,75; 3,17; 2,79; 2,75.
Guru mendapat nilai cukup baik pada aspek
mengorganisasikan siswa untuk belajar,
membimbing penyelidikan individu dan
kelompok, menganalisis dan mengevaluasi

pemecahan masalah, dan pada aspek menutup
pelajaran. Selanjutnya guru mendapat nilai baik
pada aspek membuka pelajaran, orientasi siswa
pada masalah, dan pada aspek mengembangkan
dan menyajikan hasil karya.
4. Analisis data hasil angket respon siswa

Respon siswa terhadap pembelajaran
meliputi respon positif dan respon negatif.
Respon positif diketahui dari pernyataan siswa
menyatakan senang, baru dan berminat terhadap
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komponen dan kegiatan pembelajaan. Respon
negatif adalah pernyataan siswa menyatakan
tidak senang, tidak baru, dan tidak berminat
terhadap komponen dari kegiatan pembelajaran.
Data respon siswa terhadap komponen dan
kegiatan pembelajaran yang diisi oleh 34 orang
siswa.

Kesimpulan dari hasil analisis data
ujicoba I adalah sebagai berikut: (1) terdapat
peningkatan kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa; (2) kemampuan pemahaman
konsep siswa pada materi perbandingan,
perbandingan senilai, perbandingan berbalik
nilai, dan skala dengan menggunakan perangkat
pembelajaran berorientasi model pembelajaran
berdasarkan masalah di kelas VII-2 belum
mencapai kriteria yang ditentukan; (3) kadar
aktivitas aktif siswa belum mencapai kriteria
keefektifan; (4) kemampuan guru mengelola
pembelajaran pada setiap tahap, belum
sepenuhnya memenuhi kriteria baik, namun
apabila ditinjau dari rerata keseluruhan maka
tingkat kemampuan guru mengelola
pembelajaran berada pada kategori cukup baik;
(5) angket respon siswa pada setiap komponen
dan kegiatan pembelajaran adalah positif.


Hasil Ujicoba II


Perangkat pembelajaran dan instrumen
penelitian yang telah diujicobakan di kelas VII-

2 belum memenuhi kriteria keefektifan. Oleh
karena itu kegiatan selanjutnya adalah
melakukan ujicoba ulang (ujicoba II) dengan
memperhatikan indikator aspek keefektifan
pembelajaran yang belum terpenuhi. Ujicoba II
dilakukan di kelas VII-3 dengan banyak subjek
ujicoba 34 orang siswa. Hasil analisis data
ujicoba II diuraikan sebagai berikut:
1. Hasil   Analisis   Data   Kemampuan

Pemahaman Konsep Matematika
Berdasarkan hasil perhitungan jumlah

siswa yang telah memahami konsep
perbandingan dan skala adalah sebanyak 29
orang (85,29%) dari 34 orang siswa yang
mengikuti postes kemampuan pemahaman
konsep matematika. Jika persentase ini dirujuk
pada kriteria yang telah ditetapkan, dapat
disimpulkan bahwa persentase siswa yang telah
memahami konsep perbandingan dan skala
sudah mencapai persentase yang ditetapkan.

Perbandingan hasil postes siswa yang
telah memahami konsep perbandingan dan skala
pada ujicoba I dan ujicoba II adalah: persentase
siswa yang telah memahami konsep pada hasil
postes ujicoba I adalah sebesar 73,53% dan pada
ujicoba II adalah sebesar 85,29%. Hal ini
menunjukkan bahwa persentase siswa yang telah
memahami konsep perbandingan dan skala
mengalami peningkatan sebesar 11,76%.

2) Hasil analisis data aktivitas siswa
Tabel 4: Kadar Aktivitas Siswa Pada Ujicoba II

No Kategori Aktivitas Siswa

1 Memperhatikan/mendengarkan penjelasan guru/teman.
2 Membaca, memahami masalah kontekstual dalam

buku siswa/ LAS.
3 Menyelesaikan masalah/menemukan cara dan jawaban dari

masalah.
4 Berdiskusi/bertanya kepada teman atau guru.
5 Menarik kesimpulan suatu prosedur atau konsep.
6 Prilaku siswa yang tidak relevan dengan KBM.

Total

BatasRataan Toleransi
PWI (%) PWI (%)

10,16 9≤P≤19

13,19 6≤P≤16

34,64 33≤P≤43

25,68 19≤P≤29
15,79 8≤P≤18
0,83 0≤P≤5
100

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan
bahwa persentase waktu aktivitas siswa
memenuhi pencapaian persentase waktu ideal

atau berada pada interval toleransi waktu
kategori aktivitas siswa yang ditetapkan.

3) Hasil analisis data kemampuan guru mengelola pembelajaran

Secara keseluruhan, rerata nilai
kategori kemampuan guru mengelola
pembelajaran adalah 3,54. Jika nilai ini dirujuk
terhadap kriteria yang ditetapkan, dapat
disimpulkan bahwa tingkat kemampuan guru

mengelola pembelajaran berada pada kategori
baik.
4) Analisis data hasil angket respon siswa

Dari hasil perhitungan, dapat dianalisis
bahwa respon siswa terhadap semua aspek
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komponen dan kegitan pembelajaran berada di
atas 80%. Jika hasil analisis ini dirujuk pada
kriteria yang ditetapkan, dapat disimpulkan
bahwa respon siswa terhadap komponen dan
kegiatan pembelajaran dengan menggunakan
perangkat pembelajaran berorientasi pada model
PBM adalah positif.

Kesimpulan dari hasil  analisis data
ujicoba II  adalah  sebagai berikut: (1)
terdapat peningkatan kemampuan  pemahaman
konsep matematika siswa; (2) kadar aktivitas
aktif siswa mencapai kriteria keefektifan; (3)
kemampuan guru mengelola pembelajaran pada
setiap tahap memenuhi kriteria baik, dan apabila
ditinjau dari rerata keseluruhan maka tingkat
kemampuan guru mengelola pembelajaran
berada pada kategori baik; (4) angket respon
siswa pada setiap komponen dan kegiatan
pembelajaran adalah positif. Jika kesimpulan
hasil analisis data pada ujicoba II ini dirujuk
pada kriteria yang ditetapkan pada Bab III,
maka dapat disimpulkan bahwa penerapan
produk perangkat pembelajaran yang
dikembangkan telah memenuhi kriteria
keefektifan

Berdasarkan hasil penilaian ahli serta
kesimpulan hasil analisis data pada ujicoba II,
semua aspek yang ditentukan untuk menyatakan
sebuah produk pengembangan perangkat adalah
valid dan efektif sudah dipenuhi, maka siklus
pengembangan untuk mendapatkan perangkat
pembelajaran valid dan efektif, telah berakhir.

Pembahasan Hasil Penelitian
Pada bagian ini akan diuraikan gambaran

dan penafsiran ini terhadap data hasil penelitian.
Gambaran dan penafsiran ini dilakukan terhadap
keamampuan pemahaman konsep matematika,
aktivitas aktif siswa, kemampuan guru mengelola
pembelajaran, serta respon siswa terhadap
komponen-komponen perangkat pembelajaran.
Hasil penelitian di atas sangat beralasan, bila
diperhatikan terhadap karakteristik-karakteristik
yang ada pada model pembelajaran berbasis
masalah, secara teeoritis model pembelajaran
berbasis masalah memiliki beberapa kelebihan dan
bila kelebihan itu diterapkan dengan maksimal di
kelas, sangat memungkinkan proses dan hasil
pembelajaran akan lebih baik. Berikut ini akan
dijelaskan tentang keterkaitan hasil penelitian
yang diperoleh, keterkaitan dengan teori belajar
dan hasil penelitian lain yang relevan.

1. Produk pengembangan perangkat yang
valid dan efektif dalam penerapan model
pembelajaran berdasarkan masalah pada
pokok bahasan perbandingan.

Produk pengembangan perangkat
pembelajaran dikatakan valid apabila penilaian
dari kelima validator terhadap keseluruhan
perangkat pembelajaran berada pada kategori
“cukup valid”. Hasil validasi terhadap
keseluruhan perangkat pembelajaran yang
dikembangkan disajikan pada Tabel 6 berikut
ini:

Tabel 6: Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran
No Perangkat yang dikembangkan Kategori
1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Valid
2 Buku Ajar Siswa (BAS) Valid
3 Buku Petunjuk Guru (BPG) Valid
4 Lembar Aktivitas Siswa (LAS) Valid
5 Lembar Asesmen Otentik (LAO) Valid
6 Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Valid(TKPKM)

Keefektifan produk pengembangan
perangkat dalam penerapan model pembelajaran
berdasarkan masalah pada pokok bahasan
perbandingan, dapat dilihat dari 4 indikator,
yakni: 1) siswa dikatakan telah memahami
konsep apabila terdapat 80% siswa yang
mengikuti tes telah memiliki kemampuan
pemahaman konsep minimal sedang
(memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan
2,66 atau minimal B-), 2) aktivitas siswa selama
kegiatan belajar memenuhi kriteria toleransi
waktu ideal yang ditetapkan, 3) kemampuan
guru mengelolah pembelajaran minimal berada
pada kategori cukup baik, 4) respon siswa
positif terhadap komponen-komponen perangkat

pembelajaran dan kegiatan pembelajaran.
Produk pengembangan perangkat dikatakan
efektif apabila memenuhi keempat indikator di
atas. Berikut ini diuraikan hasil penelitian
keefektifan produk pengembangan perangkat
pembelajaran yang berorientasi pada model
pembelajaran berdasarkan masalah:
a) Pencapaian kemampuan pemahaman
konsep matematika siswa.

Berdasarkan hasil penelitian pada
ujicoba I, dari 34 orang siswa yang mengikuti
pretes terdapat 0 orang siswa (0%) yang
memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan
2,66 atau minimal B-). Setelah dilakukan
pembelajaran menggunakan perangkat
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pembelajaran berorientasi model pembelajaran
berdasarkan masalah (MPBM), diperoleh hasil
postes dari 34 orang siswa terdapat 25 orang
siswa (73,52%) yang memperoleh nilai lebih
dari atau sama dengan 2,66 atau minimal B-

Selanjutnya, dari hasil penelitian pada
ujicoba II diperoleh bahwa dari 34 orang siswa
yang mengikuti pretes terdapat 0 orang siswa
(0%) yang memperoleh nilai lebih dari atau
sama dengan 2,66 atau minimal B-). Setelah
dilakukan pembelajaran menggunakan
perangkat pembelajaran berorientasi model
pembelajaran berdasarkan masalah (MPBM),
diperoleh hasil postes dari 34 orang siswa
terdapat 29 orang siswa (85,29%) yang
memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan
2,66 atau minimal B-). Persentase ini
menunjukkan bahwa indikator 1 untuk
keefektifan produk pengembangan perangkat
telah tercapai.
b)  Peningkatan kemampuan pemahaman

konsep matematika
Kemampuan pemahaman konsep

adalah kemampuan siswa untuk: 1)
menjelaskan sebuah defenisi dengan kata-kata
sendiri menurut sifat-sifat/ciri-ciri yang
sesensial,  2) membuat/menyebutkan   contoh
dan yang bukan contoh, dan 3)
menggunakan/mengaplikasikan  konsep dalam
menyelesaikan masalah. Peningkatan
kemampuan  pemahaman konsep matematika
siswa dapat dilihat melalui hasil tes pemahaman
konsep matematika pada setiap ujicoba.

Berdasarkan perolehan nilai pada
ujicoba I dan ujicoba II, dapat disimpulkan
bahwa kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa dengan menggunakan
perangkat pembelajaran yang dikembangkan
dengan model pembelajaran berdasarkan
masalah mengalami peningkatan.
Peningkatan kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa dapat dilihat dari hasil tes
pemahaman konsep. Pada postes ujicoba I
terdapat 25 orang siswa (73,52%) dari 34 orang
siswa yang mengikuti tes dengan tingkat
kemampuan pemahaman konsep matematika
siswa pada kategori minimal B-, sementara pada
ujicoba II terdapat 29 orang siswa (85,29%) dari
34 orang siswa yang mengikuti postes dengan
tingkat kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa pada kategori minimal B-.
Hal ini menunjukkan bahwa persentase siswa
yang telah memahami konsep perbandingan dan
skala mengalami peningkatan dari ujicoba I ke
ujicoba II, yakni sebesar 11,76%.

Peningkatan kemampuan pemahaman
konsep matematika siswa juga dapat lihat dari
nilai rata-rata tes pemahaman konsep, yakni:

pada ujicoba I nilai rata-rata pretes pemahaman
konsep adalah sebesar 1,07 sedangkan pada
postes nilai rata-rata sebesar 2,73. Hal ini
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan
kemampuan pemahaman konsep matematika
siswa pada ujicoba I sebesar 1,66. Kemudian
pada ujicoba II nilai rata-rata pretes pemahaman
konsep adalah sebesar 1,12 sedangkan pada
postes nilai rata-rata sebesar 3,07. Hal ini juga
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan
kemampuan pemahaman konsep matematika
siswa pada ujicoba II sebesar 1,95.
c) Aktivitas aktif siswa

Bila ditinjau dari aktivitas siswa,
terdapat peningkatan kadar aktifitas aktif siswa
dimana pada ujicoba I terdapat 1 kategori
pengamatan aktivitas aktif siswa yang belum
berada pada batas toleransi yang ditentukan,
selanjutnya pada ujicoba II semua kategori
pengamatan aktivitas aktif siswa sudah berada
pada batas toleransi yang ditentukan. Aktivitas
siswa dalam proses pembelajaran akan
menyebabkan interaksi antara guru dengan
siswa atau sesama siswa, mengakibatkan
suasana kelas menjadi kondusif, setiap siswa
melibatkan kemampuannya secara maksimal.

Bila dikaitkan aktivitas siswa dalam
proses penerapan model pembelajaran
berdasarkan masalah (MPBM) dengan teori
Piaget (Gredler, 2011: 318) menyatakan bahwa
interaksi sosial dalam kegiatan belajar baik
dengan teman-teman satu kelompok maupun di
luar kelompok mempunyai pengaruh besar
dalam pemikiran anak. Melalui interaksi ini,
anak akan dapat membandingkan pemikiran dan
pengetahuan yang telah dibentuknya dengan
pemikiran dan pengetahuan orang lain. Pada
bagian lain Jhon Dewey (Trianto, 2009: 91)
menjelaskan belajar berdasarkan masalah
adalah interaksi antara stimulus dengan respons,
merupakan hubungan antara dua arah belajar
dan lingkungan. Lingkungan memberikan
masukan kepada siswa berupa bantuan dan
masalah, sedangkan system saraf otak berfungsi
menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga
masalah itu diselidiki, dianalisis serta dicari
pemecahannya dengan baik. Dengan adanya
kondisi serta proses dan aktivitas belajar di atas,
diharapkan memberikan kesempatan dan
menjadikan siswa sebagai pembelajar yang
mandiri.
d) Kemampuan Guru dalam Mengelola

Pembelajaran
Bila ditinjau dari analisis data

kemampuan guru mengelola pembelajaran,
terdapat peningkatan kemampuan guru
mengelola pembelajaran, yakni pada ujicoba I,
nilai kemampuan guru mengelola pembelajaran
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berada pada kriteria “cukup baik” dengan nilai
rerata adalah 3,02. Pada ujicoba II, kemampuan
guru mengelola pembelajaran berada pada
kriteria “baik” dengan nilai rerata adalah 3,54.
e) Respon siswa terhadap komponen dan

kegiatan pembelajaran
Respon siswa pada ujicoba I dan ujicoba

II selalu memenuhi kriteria yang ditetapkan
pada Bab III. Hal ini mengindikasikan bahwa
penerapan perangkat pembelajaran yang
dikembangkan berorientasi model pembelajaran
berdasarkan masalah dapat menumbuhkan
motivasi dan minat belajar siswa dalam
melaksanakan pembelajaran.

KESIMPULAN DAN SARAN


Simpulan


Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan dalam penelitian ini, dikemukakan
beberapa simpulan sebagai berikut:
1. Efektifitas perangkat pembelajaran yang

dikembangkan dengan menggunakan model
pembelajaran berdasarkan masalah,
disimpulkan berdasarkan pada: (i)
pemahaman konsep matematika siswa
memperoleh persentase 85,29%, (ii) kadar
aktifitas aktif siswa memnuhi kriteria
toleransi waktu ideal yang ditetapkan, (iii)
kemampuan guru mengelola pembelajaran
berada pada kriteria baik, (iv) respon siswa
terhadap komponen-komponen perangkat
pembelajaran dan kegiatan pembelajaran
adalah positif.

2. Peningkatan kemampuan pemahaman
konsep matematika siswa menggunakan
perangkat pembelajaran berdasarkan
masalah pada topik perbandingan dan skala
adalah dari persentase pencapaian
kemampuan pemahaman konsep matematika
pada ujicoba I sebesar 73,53% meningkat
menjadi 85,29% pada ujicoba II.

3. Kadar aktifitas aktif siswa pada ujicoba I,
terdapat 1 aktivitas aktif siswa yang belum
memenuhi kriteria toleransi waktu ideal
yang ditetapkan, sedangkan pada ujicoba II,
seluruh aktifitas aktif siswa telah memenuhi
kriteria toleransi waktu ideal yang
ditetapkan.

4. Nilai kemampuan guru mengelola
pembelajaran pada ujicoba I berada pada
kriteria cukup baik, dan pada ujicoba II
berada pada kriteria baik.

5. Respon siswa terhadap pembelajaran
dengan menggunakan perangkat
pembelajaran berdasarkan masalah adalah
positif (di atas 80%).


Saran



Berdasarkan simpulan penelitian di
atas, pembelajaran dengan menggunakan
perangkat pembelajaran berdasarkan masalah
yang diterapkan pada kegiatan pembelajaran
memberikan beberapa hal yang penting untuk
diperhatikan. Uuntuk itu peneliti menyarankan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan ini

baru sampai pada tahap pengembangan,
belum diimplementasikan secara luas di
sekolah-sekolah. Untuk mengetahui
efektivitas perangkat pembelajaran
menggunakan pmodel pembelajaran
berdasarkan masalah dalam berbagai topik
pelajaran matematika dan mata pelajaran
lain yang sesuai, disarankan pada para guru
dan peneliti untuk mengimplementasikan
perangkat pembelajaran berdasarkan
masalah ini pada ruang lingkup yang lebih
luas di sekolah-sekolah.

2. Bagi guru yang ingin menerapkan perangkat
pembelajaran menggunakan model
pembelajaran berdasarkan masalah pada topik
yang lain pada pelajaran matematika atau pada
mata pelajaran lain yang sesuai dapat
merancang sendiri perangkat pembelajaran
yang diperlukan dengan memperhatikan
komponen-komponen pembelajaran dan
karakteristik dari materi pelajaran yang akan
dikembangkan.
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