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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran inovatif untuk melatihkan
keterampilan memecahkan masalah kepada siswa SMP. Ujicoba kelompok kecil dilakukan pada 13
siswa, dan ujicoba lapangan dilakukan pada 28 siswa kelas IX SMP Negeri 5 Pematangsiantar. Desain
penelitian menggunakan one group pretest-posttest design dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif
dan deskriptif kualitatif. Hasil penilaian RPP, Buku Siswa, dan LKS dalam kategori layak, serta hasil
validasi Lembar Penilaian dalam kategori valid. Hasil penilaian keterbacaan Buku Siswa dan LKS
menunjukkan bahwa isi, penampilan, dan gambar menarik bagi siswa. Keterlaksanaan pembelajaran
dengan model pembelajaran inovatif dalam kategori baik. Aktivitas guru dan siswa paling dominan
adalah dalam proses memecahkan masalah. Sesuai dengan tingkatan otonomi, aktivitas guru dalam
menjawab pertanyaan dan mendengarkan penjelasan siswa meningkat, sedangkan aktivitas dalam
memotivasi siswa dan menyampaikan informasi semakin berkurang. Aktivitas siswa dalam
mendiskusikan tugas dan menyampaikan pendapat meningkat, sedangkan aktivitas membaca atau
mencari informasi, mencatat dan mendengarkan penjelasan guru berkurang. Aktivitas tersebut
menunjukkan bahwa pembelajaran yang semula teacher centered learning menjadi student centered
learning. Ketuntasan indikator produk, keterampilan memecahkan masalah, dan psikomotor dapat
dikatakan tercapai. Ketuntasan hasil belajar produk, keterampilan memecahkan masalah, dan
psikomotor secara klasikal telah tercapai, kecuali ketuntasan keterampilan memecahkan masalah pada
ujicoba lapangan. Penguasaan keterampilan memecahkan masalah siswa yang telah dilatihkan
meliputi merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, identifikasi variabel dan definisi operasional
variabel, merancang tabel data, menganalisis, dan membuat kesimpulan dapat dikatakan meningkat.
Adanya respon positif siswa terhadap pembelajaran inovatif. Kendala lapangan yang ditemui selama
pembelajaran inovatif adalah beberapa siswa kesulitan menggunakan keterampilan memecahkan
masalah. Berdasarkan temuan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran
inovatif yang dikembangkan efektif untuk melatihkan keterampilan memecahkan masalah kepada
siswa SMP.
Kata Kunci: Pembelajaran inovatif, keterampilan memecahkan masalah

PENDAHULUAN masalah yang   kontekstual,   kemudian
IPA menurut Depdiknas (2008b: 21) membimbing siswa untuk mengajukan

merupakan studi  mengenai alam sekitar, permasalahan  dan  memfasilitasi  penye-
dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  cara lidikan untuk memecahkan permasalahan
mencari   tahu   tentang   alam   secara tersebut secara mandiri. Selain itu, guru
sistematis,  sehingga  IPA  bukan  hanya melakukan scaffolding sebagai suatu
penguasaan kumpulan pengetahuan  yang kerangka dukungan yang memperkaya
berupa  fakta-fakta,  konsep-konsep  atau inkuiri dan pertumbuhan intelektual siswa.
prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan Hasil pembelajaran IPA di
suatu proses penemuan. Pembelajaran IPA Indonesia  bisa  dilihat  dari  fakta  hasil
diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat, literasi  sains  anak-anak  Indonesia  yang
sehingga membuat siswa lebih aktif dalam dilakukan   oleh   TIMSS   (Trends   in
mengembangkan  sejumlah pengetahuan International Mathematics and Science
yang menyangkut keterampilan memecah- Study). TIMSS adalah studi internasional
kan  masalah,  pemahaman  konsep,  dan empat tahunan yang dilakukan oleh IEA
aplikasinya.   Peran   guru   yang   utama (InternationalAssociationforthe
adalah membantu siswa menjadi pebelajar Evaluation of Educational Achievement).
yang  mandiri  dengan  cara menyajikan Muhlis, dkk (2009) menjelaskan bahwa
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soal-soal  yang  diujikan  dalam  TIMSS untuk meningkatkan kualitas hasil belajar
berada  dalam  cakupan  domain  kognitif siswa, khususnya keterampilan memecah-
yang  terbagi  dalam  tiga  domain  yaitu kan masalah. Keterampilan memecahkan
pengetahuan, aplikasi, dan penerapan masalah adalah   keterampilan yang
dalam  situasi  masalah.  Hasil  penelitian dirancang sedemikian rupa sehingga siswa
TIMSS menunjukkan  bahwa: dapat   menemukan   fakta-fakta,   mem-

Rata-rata  skor  prestasi sains  siswa bangun   konsep-konsep   dan   teori-teori
Indonesia  pada  TIMSS  tahun  1999, dengan keterampilan intelektual, serta
2003,   dan   2007   secara  berturutan sikap ilmiah siswa sendiri. Keterampilan
adalah 435, 420, dan 433. Dengan skor memecahkan masalah yang dimaksudkan
tersebut siswa  Indonesia menempati di sini adalah keterampilan proses sains.
peringkat  32  dari  38  negara  (tahun Agar guru dapat melatihkan
1999),  peringkat  37  dari  46  negara keterampilan memecahkan masalah sesuai
(tahun 2003), dan peringkat 35 dari 49 dengan  situasi dan  kondisi  siswa,  maka
negara  (tahun  2007).  Rata-rata  skor dalam memilih model pembelajaran perlu
siswa Indonesia pada TIMSS 2007 di memperhatikan tingkatan otonomi siswa.
bawah  skor  rata-rata  yaitu  500,  dan Howe and Jones (1993) membagi otonomi
hanya mencapai low international menjadi  tiga  tingkatan.  Tingkat  pertama
benchmark.  Dengan  capaian  tersebut, dipilih pengajaran langsung untuk
rata-rata siswa Indonesia hanya mampu melatihkan keterampilan memecahkan
mengenali sejumlah fakta dasar tetapi masalah  secara  tahap  demi  tahap.  Pada
belum mampu mengkomunikasikan tingkatan kedua, guru menggunakan
dan  mengaitkan  berbagai  topik  sains, model penemuan terbimbing untuk
apalagi   menerapkan   konsep-konsep melatih siswa menggunakan keterampilan
yang  kompleks  dan  abstrak  (Efendi, memecahkan masalah secara  otomatis,
2010: 385). belajar berdasarkan pengalaman langsung,

dan menginternalisasikan standar perilaku.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa Klahr  dan Nigam  (2004)  menunjukkan

pendidikan   IPA   di   Indonesia   belum bahwa pembelajaran langsung sangat
memuaskan, karena siswa Indonesia rata- efektif untuk mengajarkan penyelidikan
rata baru mampu mengingat pengetahuan ilmiah awal, sementara pembelajaran
berdasar  fakta  sederhana  dan  mendasar, penemuan terbimbing lebih efektif untuk
sedangkan penguasaan keterampilan menerapkan keterampilan dasar dalam
memecahkan masalah dalam kehidupan menyelesaikan permasalahan. Pada
sehari-hari masih rendah. Oleh karena itu, tingkatan ketiga, guru menggunakan
KTSP 2006 menetapkan bahwa salah satu pembelajaran berdasarkan masalah,
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mata dimana siswa dihadapkan pada
pelajaran   sains   SMP   sesuai   dengan permasalahan kehidupan nyata yang
Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan bermakna, kemudian diberi kesempatan
Nasional nomor 23 tahun 2006 tanggal 23 untuk merencanakan dan melakukan
Mei  2006  adalah  menunjukkan  kemam- penyelidikan yang diperlukan untuk
puan  memecahkan masalah sederhana memecahkan masalah tersebut.
dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang di  atas,

Salah satu  upaya untuk  mencapai maka dirumuskan masalah penelitian
SKL tersebut,   perlu dikembangkan sebagai berikut:
perangkat  pembelajaran inovatif  (RPP, 1. Bagaimanakah kelayakan   perangkat
Buku Siswa,  LKS  dilengkapi  kit,  dan pembelajaran inovatif(RPP,  Buku
Lembar Penilaian) yang dapat digunakan
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Siswa, LKS, tingkat keterbacaan Buku
Siswa dan LKS) yang dikembangkan?

2. Bagaimanakah keterlaksanaan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran selama
proses pembelajaran inovatif?

3. Bagaimanakah aktivitas guru selama
proses pembelajaran inovatif?

4. Bagaimanakah hasil belajar siswa
(aktivitas siswa, keterampilan
memecahkan masalah, dan respon
siswa) setelah melakukan pembelajaran
inovatif yang dikembangkan?

5. Kendala-kendala apa saja yang
dihadapi selama proses pembelajaran
inovatif dan bagaimana alternatif
solusinya?

Tujuan penelitian secara umum adalah
mengembangkan perangkat pembelajaran
inovatif yang efektif untuk melatihkan
keterampilan memecahkan masalah
kepada siswa SMP.

MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF
Pengertian model pembelajaran

menurut Joyce and Weil (1992: 4) adalah
sebagai berikut:

A model of teaching is a plan or pattern
that we use to design face to face
teaching in classrooms or tutorial
settings and to shape instructional
materials including books, films, tapes,
computer mediated programs, and
curricula (longterm courses of study),
each model guides us we design
instruction to help students achieve
various objectives.

Sedangkan inovasi menurut the free
dictionary of America (2009: 2),“A
creation (a new device or process)
resulting from study and
experimentation.” Inovasi menurut
Wikipedia (2009: 1), "Generally
understood as the successful introduction
of a new thing or method . . . Innovation is
the embodiment, combination, or synthesis
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of knowledge in original, relevant, valued
new products, processes, or services.”

Berkaitan dengan inovasi
pembelajaran, Howe and Jones (1993)
dalam bukunya yang berjudul “Engaging
Children in Science” mengenalkan
gagasan tentang tujuan pembelajaran IPA,
yaitu mengembangkan otonom pebelajar
dan pemikir. Otonom berarti mengatur diri
sendiri, menjadi otonom berarti berusaha
bertanggung jawab atas tindakan sendiri,
berusaha berpikir secara mandiri, dan
mampu membuat kesimpulan sendiri.
Howe and Jones (1993) membagi otonomi
menjadi tiga tingkatan. Otonomi tingkat I
merupakan tingkatan terendah dalam
klasifikasi, digunakan untuk mempelajari
suatu informasi atau suatu prosedur secara
tahap demi tahap dan mempraktikkan
prosedur. Pembelajaran pada level ini
adalah berpusat pada guru, sehingga guru
memiliki tanggung jawab terhadap semua
keputusan pengajaran. Guru mengontrol
sumber dan arus informasi serta aktivitas
siswa, sehingga siswa sedikit terlibat atau
bahkan tidak terlibat sama sekali dalam
menentukan isi, metode, dan prosedur
pengajaran.

Otonomi tingkat II dilaksanakan
setelah guru merasa bahwa siswa
menguasai informasi dasar dan prosedur
yang akan digunakan selama proses
pembelajaran. Tujuan pada otonomi ini
adalah membimbing siswa menggunakan
prosedur untuk belajar berdasarkan
pengalaman sendiri dan belajar untuk
bekerja dengan orang lain. Pada otonomi
ini, prosedur dibuat otomatis, siswa
belajar berdasarkan pengalaman langsung
dan menginternalisasikan standar perilaku.

Otonomi tingkat III merupakan
realisasi dari pandangan pengajaran
konstruktivis. Tujuan pada otonomi ini
adalah membantu siswa menjadi pebelajar
otonom yang memiliki keyakinan pada
kemampuan dirinya sendiri untuk
memecahkan masalah dan membangun
makna bagi dirinya sendiri. Peran guru
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adalah membimbing siswa mengembang-
kan sikap, kebiasaan, dan keterampilan
yang diperlukan untuk belajar secara
mandiri, mengembangkan rasa ingin tahu,
kreatif, percaya diri, dan inisiatif.

Berdasarkan penjelasan di atas,
maka pembelajaran inovatif adalah
pembelajaran baru yang dirancang
berdasarkan tingkatan otonomi siswa,
otonomi tingkat I adalah pengajaran
langsung, pembelajaran penemuan
terbimbing sesuai untuk otonomi tingkat
II, sedangkan untuk otonomi tingkat III
(tingkat tertinggi) adalah pembelajaran
berdasarkan masalah.

1. Teori Belajar yang Mendukung
Pembelajaran Inovatif

Beberapa teori belajar berkaitan
dengan pembelajaran inovatif yang sesuai
dengan otonomi siswa adalah:
a. Teori Perkembangan Piaget

Karya Piaget sangat penting bagi
guru IPA, karena tujuan penting dari
pembelajaran IPA adalah siswa dapat
memahami dunia di sekitarnya.
Berdasarkan pola berfikir anak, Piaget
(dalam Howe and Jones, 1993)
menjelaskan bahwa seorang siswa tidak
berpikir secara logis seperti standar orang
dewasa, mereka memerlukan waktu
bertahun-tahun untuk berpikir tentang
segala sesuatu secara logis seperti orang
dewasa.

Seorang guru yang menerapkan teori
Piaget dalam pembelajaran memiliki tugas
menyediakan lingkungan belajar, materi,
tugas-tugas yang merangsang, dan
mendorong siswa untuk membangun
pengetahuan untuk diri mereka sendiri
melalui pengamatan dan eksperimen.

b. Teori Belajar Bruner
Dalam penelitiannya, Piaget tidak

menemukan pengaruh luar yang
mendorong anak dari satu tahap ke tahap
berikutnya, sehingga ia membawa
masalah ini ke salah satu psikolog

Amerika bernama Jerome Bruner. Bruner
menyarankan agar seorang guru tidak
hanya memikirkan “bagaimana siswa
belajar,” tetapi juga “bagaimana cara
membantu siswa untuk belajar yang
terbaik.” Problem solving merupakan
salah satu cara untuk mendorong siswa
berfikir, karena mereka diberikan suatu
permasalahan dan terlibat secara langsung
dalam menemukan beberapa solusi dari
permasalahan tersebut. Salah satu cara
Bruner dalam menumbuhkan intelektual
anak adalah meningkatkan kemampuan
untuk menyampaikan pengalaman yang
telah dilakukan atau yang akan dilakukan.

c. Teori Belajar Lev Vygotsky
Dalam menanggapi beberapa gagasan

Piaget, Vygotsky percaya bahwa dalam
mengkonstruksi pengetahuan belajar, siswa
mengetahui bukan dengan menyalin apa
yang ditemukan dari lingkungan, tetapi
sebagai hasil pemikiran dan tindakan sendiri
yang dimediasi melalui bahasa.

Vygotsky juga percaya bahwa
pertumbuhan anak dipengaruhi oleh
kekuatan biologis dan kekuatan sosial
(budaya). Kekuatan biologis mengha-
silkan fungsi dasar memori, perhatian,
persepsi, dan stimulus respons pembela-
jaran, sedangkan kekuatan sosial sangat
diperlukan bagi perkembangan mental
yang lebih tinggi, seperti pengembangan
konsep, penalaran logis, dan pengambilan
keputusan. Apa yang dapat dilakukan
siswa saat belajar di sekolah dipengaruhi
oleh faktor usia, rentang perhatian,
kemampuan mengingat, dan berbagai
faktor biologis lainnya. Tetapi, apa yang
dapat di lakukan saat belajar juga
tergantung pada interaksi di antara siswa,
antara siswa dengan orang dewasa
(terutama orang tua dan guru). Melalui
interaksi sosial, siswa menjadi sadar
fungsi mental dasarnya dan mampu
menggunakan fungsi-fungsi dalam
pertumbuhannya untuk pengen-dalian
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diri, pengarahan diri, cara berpikir, dan
bertindak otonomi.

d. Teori Belajar Kohlberg
Ahli konstruktivis lain yang

mendasarkan pada teori Piaget adalah
Lawrence Kohlberg (1927-1987). Ia
memusatkan studi pada pengembangan
penalaran moral, bukan penalaran logis.
Pandangan Kohlberg (dalam Howe and
Jones, 1993) berkaitan dengan sikap
moral siswa adalah siswa tidak bisa
menjadi orang bermoral dengan
menghafal aturan-aturan perilaku. Lebih
dari itu, dapat menjadi pemikir yang logis
dengan cara bekerja menyelesaikan
masalah. Seorang guru yang mengim-
plementasikan ide Kohlberg dalam
pengajaran IPA, akan berusaha
membimbing siswa dalam membangun
ruang kelas di mana interaksi antara guru
dan siswa, baik sebagai individu maupun
kelompok dilandasi pertimbangan moral
dan etika. Salah satu pertimbangan
keadilan adalah membiarkan siswa tahu
bahwa guru akan adil dalam segala urusan
dengannya. Pertimbangan lain adalah rasa
hormat, dengan membiarkan siswa tahu
bahwa guru menghormatinya dan
mengharapkan mereka untuk
menghormati satu sama lain.

e. Teori Belajar Neo-Piaget
Teori Neo-Piaget merupakan

modifikasi terkini atas teori Piaget yang
berusaha mengatasi keterbatasan-
keterbatasannya. Lin, dkk (dalam Howe and
Jones, 1993) membuktikan bahwa kebutuhan
untuk membantu siswa memahami apa yang
telah diajarkan dengan cara yang
memungkinkan siswa mengenali pola,
mengatur informasi, dan pengetahuan dalam
membangun makna bagi diri mereka sendiri.
Salah satu hasil dari karya ini adalah
penjelasan tentang perbedaan antara
pengetahuan prosedural dengan pengetahuan
deklaratif. Pengetahuan prosedural mengacu
pada prosedur yang digunakan untuk

memecahkan masalah atau memberi tahu
siswa bagaimana melakukan sesuatu.

2. Pembelajaran Inovatif untuk
Melatih Keterampilan Memecahkan

Masalah IPA
Keterampilan memecahkan

masalah   adalah   keterampilan yang
dirancang sedemikian rupa sehingga siswa
dapat menemukan fakta-fakta,
membangun konsep-konsep atau teori-
teori dengan keterampilan intelektual, dan
sikap ilmiah siswa sendiri. Keterampilan
memecahkan masalah IPA yang
dimaksudkan adalah keterampilan proses
sains dikembangkan oleh Nur (2009)
adalah sebagai berikut:
1) Merumuskan Masalah

Masalah harus dirumuskan secara
operasional untuk membantu siswa
merumuskan hipotesis yang dapat
dijawab melalui penyelidikan atau
bukti-bukti. Masalah dirumuskan
dengan kata tanya yang bersifat
terbuka.

2) Merumuskan Hipotesis
Hipotesis adalah suatu prediksi
berdasarkan pengamatan yang dapat
diuji atau jawaban sementara dari
rumusan masalah. Hipotesis biasanya
dibuat pada suatu perencanaan
penelitian yang memberikan prediksi
pengaruh yang akan terjadi dari
variabel manipulasi terhadap variabel
respon. Hipotesis dapat dirumuskan
secara induktif berdasarkan data hasil
pengamatan maupun secara deduktif
berdasarkan teori menuju suatu
pernyataan.

3) Merencanakan Eksperimen
Merencanakan eksperimen adalah
membuat suatu rencana terorganisasi
untuk menguji suatu hipotesis.
Merencanakan eksperimen tidak harus
selalu dalam bentuk penelitian yang
rumit, tetapi cukup dilatihkan
bagaimana cara mengidentifikasi
variabel yang diperlukan untuk
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menguji hipotesis, mendefinisikan
secara operasional variabel tersebut,
merencanakan prosedur eksperimen,
dan merencanakan tabel data hasil
pengamatan.
a) Identifikasi Variabel

Variabel adalah suatu besaran yang
dapat bervariasi atau berubah pada
situasi tertentu.

b) Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional variabel
merupakan pernyataan yang
mendeskripsikan bagaimana
variabel tertentu harus diukur atau
bagaimana suatu benda/kondisi
harus dikenali.

c) Prosedur Eksperimen
Prosedur eksperimen adalah suatu
deskripsi langkah demi langkah
tentang bagaimana mengubah
variabel manipulasi dan
mengamati pengaruh-pengaruh
terhadap variabel respon.

d) Tabel Data Hasil Pengamatan
Tabel data adalah susunan
informasi terorganisasi dalam
baris-baris dan kolom-kolom
berlabel. Tabel data sangat
membantu menginterpretasikan
informasi yang telah dikumpulkan
orang lain, menyediakan cara
teratur untuk mencatat data hasil
pengamatan, dan mengingatkan
data apa saja yang perlu
dikumpulkan.

4) Melaksanakan Eksperimen
Eksperimen dilaksanakan untuk
menjawab suatu permasalahan atau
menguji suatu hipotesis. Pada kegiatan
ini, siswa dilatih bertindak sebagai
seorang peneliti sehingga dituntut
bersikap obyektif, sistematis, logis, dan
teliti.

5) Menganalisis Data
Menganalisis data adalah menjelaskan
atau mengartikan data yang diperoleh
dari hasil eksperimen. Menganalisis

data dapat dilakukan dengan cara
membandingkan/mencari kecenderu-
ngan dari data yang dianalisis.

6) Menyimpulkan Data
Pembuatan pernyataan yang

mengikhtisarkan apa yang telah dipelajari
dari suatu eksperimen atau pengamatan.
Kesimpulan hasil eksperimen pada
umumnya berkaitan dengan hipotesis,
karena setelah siswa melaksanakan
eksperimen baru dapat disimpulkan
apakah hipotesis itu diterima atau ditolak.
3. Pengajaran Langsung

Pengajaran langsung disebut juga
pembelajaran berpusat pada guru, karena
hampir semua keputusan pembelajaran
ditentukan oleh guru dan tingkat otonomi
siswa rendah. Namun, bukan berarti
pembelajaran bersifat otoriter, dingin, dan
tanpa humor. Sistem pengelolaan
pembelajaran yang dilakukan oleh guru,
harus tetap menjamin keterlibatan siswa,
terutama melalui memperhatikan,
mendengarkan, tanya jawab yang
terencana, lingkungan yang berorientasi
tugas, dan memberikan harapan tinggi
agar diperoleh hasil belajar yang baik.

Pengajaran langsung mempunyai
lima sintaks yang dapat dilihat pada Tabel
1 di bawah ini.

Tabel 1 Sintaks Pengajaran Langsung
Fase Perilaku Guru

1. Menyampai kan Mengkomunikasikan garis
tujuan dan besar tujuan pembela-
memotivasi jaran, informasi latar
siswa. belakang, dan

mempersiapkan siswa
untuk belajar.

2. Mendemons Mendemonstrasikan
trasikan pengetahuan dengan benar
pengetahuan atau mempresentasikan
dan informasi langkah demi
keterampilan. langkah.

3. Memberikan Memberi latihan awal.
latihan
terbimbing.

4. Mengecek Mengecek untuk mencari
pemahaman dan tahu apakah siswa
memberi umpan melakukan tugas dengan
balik. benar dan memberi umpan

balik.
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5. Memberi Mempersiapkan kondisi
latihan lanjutan untuk latihan lanjutan
dan transfer. dengan memusatkan

perhatian pada transfer
keterampilan ke dalam
situasi yang kompleks.

4. Pembelajaran Penemuan Terbimbing
Pembelajaran penemuan terbimbing

memungkinkan siswa belajar melalui
keterlibatan aktif mereka sendiri dengan
konsep-konsep dan prinsip-prinsip, juga
belajar memecahkan masalah secara
mandiri melalui penyelidikan.
Pembelajaran penemuan terbimbing dapat
dilaksanakan dengan baik, apabila guru
membimbing siswa menetapkan standar
perilakunya sendiri dan bertanggung
jawab atas perilaku dan kinerjanya sendiri.
Sintaks pembelajaran penemuan
terbimbing diadaptasi dari sintaks
pembelajaran berdasarkan masalah.

5. Pembelajaran Berdasarkan Masalah
Pembelajaran berdasarkan masalah

merupakan realisasi dari pandangan
pengajaran konstruktivis. Pembelajaran ini
bertujuan membantu siswa menjadi
pebelajar otonom yang memiliki
keyakinan pada kemampuannya sendiri
untuk memecahkan masalah dan
membangun makna bagi dirinya sendiri.
Peran guru adalah membimbing siswa
mengembangkan sikap, keterampilan yang
diperlukan untuk belajar secara mandiri,
rasa ingin tahu, kreatif, percaya diri, dan
inisiatif. Nur (2008) menjelaskan ciri-ciri
khas dari model pembelajaran berdasar-
kan masalah adalah: a) pengajuan masalah
atau pertanyaan, b) berfokus pada
keterkaitan antar disiplin ilmu, c)
penyelidikan autentik, d) menghasilkan
karya nyata dan memamerkannya, e)
kolaborasi. Nur (2008) menjelaskan
bahwa pembelajaran berdasarkan masalah
mempunyai lima sintaks, dapat dilihat
pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Sintaks Pembelajaran
Berdasarkan Masalah

Fase Perilaku Guru
1. Mengorientasi Menginformasikan tujuan-

kan siswa tujuan pembelajaran, dan
kepada memotivasi siswa agar
masalah. terlibat dalam kegiatan

pemecahan masalah
pilihan sendiri.

2. Mengorganisa Membantu siswa
sikan siswa menentukan dan mengatur
untuk belajar. tugas belajar, membagikan

LKS, dan menjelaskan
logistik yang diperlukan.

3. Membantu Mendorong siswa
penyelidikan mengumpulkan informasi
mandiri dan yang sesuai, melaksanakan
kelompok. eksperimen, mencari

penjelasan, dan solusi.
4. Mengembang Membantu siswa dalam

kan dan merencanakan dan
menyajikan menyiapkan hasil karya
hasil karya yang sesuai seperti
serta laporan, rekaman, video
memamerkan dan model, serta
nya. membantu

memamerkannya.
5. Menganalisis Membantu siswa

dan melakukan refleksi atas
mengevaluasi penyelidikan dan proses-
proses proses yang mereka
pemecahan gunakan.
masalah.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian

pengembangan (developmental research),
karena mengembangkan perangkat
pembelajaran inovatif untuk melatihkan
keterampilan memecahkan masalah
kepada siswa SMP. Perangkat yang
dikembangkan adalah Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Buku
Siswa, Lembar Kerja Siswa (LKS)
dilengkapi kit, Lembar Penilaian (LP).
Desain penelitian menggunakan one group
pretest-posttest design.

Subjek penelitian dalam ujicoba
kelompok kecil adalah 13 siswa
perwakilan Kelas IX1 dan IX4 SMP
Negeri 5 Pematangsiantar dan ujicoba
lapangan menggunakan 28 siswa Kelas
IXB SMP Negeri 5 Pematangsiantar.
Instrumen yang dikembangkan meliputi:
a) instrumen Penilaian RPP, Buku Siswa,
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dan LKS, b) instrumen Validasi Lembar
Penilaian, c) Instrumen Pengamatan
keterlaksanaan RPP, d) aktivitas guru dan
siswa, dan kendala yang dihadapi selama
KBM, e) instrumen tes butir soal untuk
mengukur kemampuan siswa sebelum dan
sesudah mengikuti proses pembelajaran
inovatif, dan e) instrumen Angket respon
siswa.

Pengembangan perangkat
pembelajaran inovatif menggunakan
prosedur penelitian seperti Gambar 1.

Identifikasi
Kemampuan Awal/
Karakteristik Siswa

Identifikasi Tujuan Pembelajaran/Kompetensi Umum Analisis
Instruksional

Rumuskan Tujuan Pembelajaran Khusus

Kembangkan Alat dan Instrumen Penilaian

Kembangkan Strategi Pembelajaran

Kembangkan dan Pilih Bahan Ajar

Desain Awal Perangkat Pembelajaran (Draf 1)

Telaah/Validasi Pakar

Revisi I (Draf 2)

Ujicoba  LKS dan Simulasi RPP Terbatas

Revisi II (Draf 3)

Penilaian Perangkat Pembelajaran
(Praktisi, Teman Sejawat dan Siswa)

Revisi III (Draf 4)

Ujicoba Kelompok Kecil

Revisi IV (Draf 5)

Ujicoba Lapangan

Revisi V (Draf 6)

Laporan Tesis

Gambar 1 Prosedur Penelitian
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Dalam penelitian ini, desain ujicoba
kelompok kecil dan ujicoba lapangan
menggunakan rancangan eksperimen one
group pretest-posttest design. Sebelum
melaksanakan penelitian dilaksanakan
pretest O1, dan setelah melaksanakan
pembelajaran inovatif X dilakukan
posttest O2. Teknik analisis data desain
secara deskriptif kualitatif dan deskriptif
kuantitatif.

PEMBAHASAN
1. Perangkat Pembelajaran Inovatif yang

dikembangkan dapat dikatakan layak
sebagai perangkat pembelajaran, karena
hasil penelitian menunjukkan:
a. RPP dikembangkan sebagai panduan

guru dalam mengelola kegiatan
belajar mengajar untuk melatihkan
keterampilan memecah-kan masalah
kepada siswa SMP berkaitan dengan
materi elektro-magnet dan gaya
Lorentz.
Hasil penilaian RPP meliputi aspek
tujuan pembelajaran, fase
pembelajaran, waktu, perangkat
pembelajaran, metode sajian, dan
bahasa mendapatkan nilai rata-rata
4,37 dengan reliabilitas 98%, artinya
RPP yang dikembangkan layak
dijadikan panduan guru dalam
mengelola pembelajaran untuk
melatihkan keterampilan memecah-
kan masalah kepada siswa SMP dan
Instrumen Penilaian RPP yang
digunakan reliabel.

b. Buku siswa dikembangkan sebagai
buku panduan dan sumber belajar
bagi siswa dalam mempelajari
materi pokok elektromagnet dan
gaya Lorentz. Hasil penilaian Buku
Siswa meliputi aspek kelayakan isi
mendapatkan nilai 4,5 (kategori
layak), aspek kebahasaan mendapat
nilai 4,6 (kategori layak), dan aspek
penyajian mendapatkan nilai 4,67
(kategori sangat layak), serta
realibilitasnya 100%, artinya Buku
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Siswa yang dikembangkan layak
dijadikan buku panduan bagi siswa
maupun guru dalam pembelajaran
dan Instrumen Penilaian Buku
Siswa yang digunakan reliabel.

c. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)
dikembangkan dengan harapan
dapat memperjelas eksperimen pada
Buku Siswa, sehingga permasalahan
yang disajikan dalam LKS sama
dengan permasalahan dalam RPP
dan Buku Siswa. Hasil penilaian
LKS meliputi aspek petunjuk,
kelayakan isi, prosedur dan
pertanyaan mendapatkan nilai rata-
rata 4,17 dengan realibilitas 95,5%,
artinya LKS yang dikembangkan
layak digunakan siswa maupun guru
dalam melatihkan keterampilan
memecahkan masalah dan Instrumen
penilaian LKS yang digunakan
adalah reliabel.

d. Lembar Penilaian digunakan untuk
mengukur pencapaian satu
kompetensi dasar yaitu mendeskrip-
sikan pemanfaatan kemagnetan
dalam produk teknologi. Kompe-
tensi dasar tersebut diuraikan
menjadi 12 indikator dengan rincian
7 indikator produk, 4 indikator
keterampilan memecahkan masalah,
dan 1 indikator psikomotor. Hasil
validitas isi, bahasa dan penulisan
soal mendapatkan nilai 4, 14 dan
4,42 (validitas tinggi) dengan
realibilitas 96%. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa Lembar
Penilaian layak digunakan sebagai
alat ukur pencapaian kompetensi
dasar dan Instrumen Lembar
Penilaian yang digunakan reliabel.

e. Hasil penilaian keterbacaan Buku
Siswa dan LKS menunjukkan
bahwa isi, penampilan, dan gambar
menarik bagi siswa.

2. Keterlaksanaan RPP pada simulasi
terbatas dan reliabilitasnya masing-
masing sebesar 85%, keterlaksanaan
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RPP pada ujicoba kelompok kecil
sebesar 93% dengan realibilitas 96%,
dan keterlaksanaan RPP pada ujicoba
lapangan sebesar 93% dengan
realibilitas 100%. Hal ini menunjukkan
bahwa RPP dapat terlaksana dengan
baik dan Instrumen Keterlaksanaan
RPP yang digunakan dapat dikatakan
reliabel. Selain itu, hasil pengamatan
kegiatan pendahuluan, inti, penutup,
dan suasana kelas rata-rata
mendapatkan nilai baik.

3. Aktivitas guru paling dominan adalah
membimbing proses memecahkan
masalah. Aktivitas guru berdasarkan
tingkatan otonomi mengalami
penurunan dalam hal memotivasi siswa
dan menyampaikan informasi.
Sebaliknya, aktivitas dalam menjawab
pertanyaan dan mendengarkan
penjelasan siswa mengalami pening-
katan. Instrumen Pengamatan Aktivitas
Guru yang digunakan reliabel.

4. Adanya peningkatan hasil belajar siswa
setelah diterapkan model pembelajaran
inovatif, karena hasil penelitian
menunjukkan:
a. Aktivitas siswa paling dominan

adalah berada dalam proses
memecahkan masalah. Aktivitas
siswa berdasarkan tingkatan
otonomi mengalami peningkatan
dalam hal mendiskusikan tugas dan
menyampaikan pendapat, sedangkan
aktivitas siswa mengalami
penurunan dalam membaca atau
mencari informasi, mencatat,
mendengarkan penjelasan guru.
Aktivitas tersebut menunjukkan
bahwa pembelajaran semula teacher
centered learning menjadi student
centered learning. Instrumen
Pengamatan Aktivitas Siswa yang
digunakan reliabel.

b. Ketuntasan indikator produk,
keterampilan memecahkan masalah,
dan psikomotor pada ujicoba
kelompok kecil masing-masing
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sebesar 86%, 100%, dan 100%,
sedangkan pada ujicoba lapangan
masing-masing sebesar 71%, 100%
dan 100%. Berarti ketuntasan
indikator telah tercapai.

c. Ketuntasan hasil belajar produk,
keterampilan memecahkan masalah,
dan psikomotor secara klasikal
secara umum telah tercapai, hanya
ketuntasan keterampilan memecah-
kan masalah secara klasikal pada
ujicoba lapangan yang belum tuntas
(82%), tetapi menunjukkan adanya
peningkatan ketuntasan secara
klasikal dari 0% menjadi 82%.

d. Hasil analisis ketercapaian
kompetensi dasar, baik dari hasil
ujicoba kelompok kecil maupun
ujicoba lapangan menunjukkan
bahwa beberapa siswa masih belum
menguasai kompetensi dasar.
Sehingga perlu dilakukan remedial
untuk indikator yang belum tuntas.

e. Respon positif siswa terhadap
perangkat, proses pembelajaran
inovatif, dan keterampilan
memecahkan masalah.

5. Kendala lapangan yang ditemui selama
pembelajaran inovatif adalah beberapa
siswa belum terbiasa menggunakan
keterampilan memecahkan masalah.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan

dapat disimpulkan bahwa perangkat
pembelajaran inovatif yang dikembangkan
efektif untuk melatihkan keterampilan
memecahkan masalah kepada siswa SMP.
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