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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL
BERBASIS MULTIPLE REPRESENTATIONS PADA

MATERI FLUIDA STATIS

Oleh

RADHA INDAH PRATIWI

Pembelajaran fisika akan bermakna jika dapat menghubungkan materi yang

dipelajari dengan kehidupan sehari-hari (kontekstual), serta ditampilkan dengan

banyak representasi (multiple representations) agar pembelajaran dapat mudah

dimengerti dan dipahami oleh siswa, sehingga perlu bahan ajar yang tepat untuk

mendukung pembelajaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan

modul pembelajaran kontekstual berbasis multiple representations pada materi

Fluida Statis yang tervalidasi, menarik, mudah, bermanfaat, dan efektif. Penelitian

ini menggunakan jenis penelitian research and development dan metode

penelitian mixed methods dengan desain penelitian One-Group Pretest-Posttest.

Selanjutnya dilakukan uji ahli produk yang terdiri dari uji ahli desain dan uji ahli

materi dengan hasil baik dan produk dinyatakan “valid” serta uji kelompok kecil

sehingga diperoleh hasil kemenarikan dengan skor 3,48 (sangat menarik),

kemudahan dengan skor 3,42 (sangat mudah), dan kemanfaatan dengan skor 3,10

(bermanfaat). Pada uji keefektifan produk diperoleh hasil nilai N-gain yaitu 0,55

(sedang), sehingga modul pembelajaran kontekstual berbasis multiple

representations pada materi Fluida Statis telah teruji efektif dan layak digunakan

sebagai bahan ajar.

Kata kunci: Fluida Statis, Modul Berbasis Multiple Representations, Modul

Kontekstual
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia mengalami suatu paradigma baru yang

mengusung Kurikulum Berbasis Kompetensi, dimana terdapat perubahan

sistem pembelajaran konvensional menuju pembelajaran kontekstual.

Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan

materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Hamruni

(2012: 135), pembelajaran kontekstual mengarahkan siswa kepada proses

pemecahan masalah, sebab dengan memecahkan masalah anak akan

berkembang secara utuh, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga

mental dan emosionalnya.

Salah satu pendukung berhasilnya suatu proses pembelajaran kontekstual

di sekolah yaitu dengan adanya bahan ajar. Dewi (2012 : 1) menyatakan

bahwa bahan ajar (learning materials) merupakan seperangkat materi atau

substansi pelajaran yang disusun secara runtut dan sistematis serta

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam

kegiatan pembelajaran. Salah satu contoh bahan ajar yang dapat

mendukung kegiatan pembelajaran kontekstual yaitu modul pembelajaran.

Modul menurut Asyhar (2011: 155), adalah salah satu bentuk bahan ajar
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berbasis cetakan yang dirancang untuk belajar secara mandiri oleh siswa

karena itu modul dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar sendiri.

Bahan ajar di sekolah berdasarkan hasil observasi di SMAN 13

Bandarlampung yang telah dilakukan yaitu hanya terdapat buku ajar yang

menampilkan dua representasi yaitu representasi verbal dan matematis,

serta konten yang ada di dalamnya kurang bervariasi sedangkan

pembelajaran konsep fisika tidak hanya berupa dua representasi,

melainkan banyak representasi yang harus diberikan kepada siswa.

Representasi tersebut diantaranya representasi verbal, visual atau gambar,

grafik, matematis serta lain-lain. Selama ini pendidik lebih banyak

memberikan representasi matematis, sehingga siswa yang kemampuan

matematisnya kurang baik akan kesulitan dalam memahami konsep fisika.

Fluida merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan sehari-

hari. Fluida adalah zat yang dapat mengalir seperti zat cair dan gas. Pada

pembelajaran fisika, fluida statis  adalah fluida yang berada dalam keadaan

diam dimana konsepnya erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

Pada materi fluida statis membahas mengenai tekanan hidrostatis, hukum

pascal, hukum archimedes, dan lain-lain, dimana penerapannya dapat

dijumpai pada kehidupan sehari-hari seperti: kapal selam yang dapat

terapung serta melayang di laut, pompa hidrolik, kapal pesiar yang

terapung di laut dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, materi fluida statis

cocok untuk menjadi salah satu materi yang dapat diterapkannya

pembelajaran kontekstual. Hal ini sesuai dengan teori menurut Sagala

(2013: 87-88) yang menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual adalah
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konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada pembelajaran fisika, misalnya konsep Fluida Statis, jika materi

disajikan dalam berbagai representasi, maka isi materi lebih mudah

dipahami oleh siswa. Oleh sebab itu, bahan ajar yang baik harus disusun

secara sistematis dan variatif dengan adanya banyak representasi atau

multiple representations (Abdurrahman, dkk.: 2011). Finnajah (2016: 23)

menyatakan bahwa dalam multiple representations, tujuan memecahkan soal

adalah merepresentasi proses secara fisik melalui cara verbal, sketsa,

diagram, grafik, dan persamaan matematik. Deskripsi verbal yang abstrak

dihubungkan dengan representasi matematik yang abstrak oleh representasi

gambar dan diagram fisik yang lebih intuitif . Hal-hal yang menonjol dari

suatu representasi ini maka mampu menarik perhatian siswa dan mendorong

motivasi belajar siswa.

Berdasarkan hasil wawancara guru serta observasi langsung di SMAN 13

Bandarlampung, belum diterapkannya  pembelajaran kontekstual

dikarenakan masih banyaknya guru yang menerapkan metode ceramah,

serta guru belum mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada seperti

laboratorium, sehingga minimnya pembelajaran secara langsung, serta

siswa hanya menggunakan satu bahan ajar yaitu buku teks yang disediakan

pihak sekolah untuk menyampaikan materi pelajaran. Minimnya bahan
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ajar yang disediakan menyebabkan kurangnya minat belajar siswa  serta

belum terealisasinya pembelajaran kontekstual.

Pembelajaran fisika di SMAN 13 Bandarlampung berdasarkan hasil

observasi berupa angket di kelas XI IPA 4 sebesar 63% siswa menganggap

bahwa fisika tidak menarik. Hal itu dikarenakan kurangnya bahan ajar,

yang tersedia hanya berupa buku ajar yang disediakan oleh pihak sekolah,

dimana buku tersebut hanya dapat dipinjam pada saat pembelajaran serta

isi materi hanya disajikan dalam representasi verbal berupa teori-teori serta

matematis berupa rumus-rumus fisika yang sulit dimengerti dan dipahami.

Sedangkan 37% siswa mengganggap fisika menarik dikarenakan dalam

pembelajaran fisika guru menggunakan media pembelajaran berupa

quipper, namun karena hal tersebut, siswa tidak pernah melakukan

pembelajaran serta praktikum langsung mengenai materi yang dibelajarkan

sehingga siswa sulit menerapkan pengetahuan yang diperoleh di kehidupan

sehari-hari.

Bahan ajar yang cocok untuk mendukung pembelajaran kontekstual yaitu

salah satunya adalah modul. Modul merupakan salah satu media

pembelajaran yang telah disusun secara sistematis yang dapat digunakan

sebagai bahan ajar siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan

dengan pendapat Suryaningsih (2010: 31) yang mengungkapkan bahwa

manfaat modul yaitu: (a) Meningkatkan motivasi siswa, karena setiap kali

mengerjakan tugas pelajaran yang dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan

kemampuan.(b) Setelah dilakukan evaluasi, guru dan siswa mengetahui

benar, pada modul yang mana siswa telah berhasil dan pada bagian modul
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yang mana mereka belum berhasil. (c) Bahan pelajaran terbagi lebih

merata dalam satu semester. (d) Pendidikan lebih berdaya guna, karena

bahan pelajaran disusun menurut jenjang akademik.

Selain bahan ajar, keberhasilan suatu proses pembelajaran juga

dipengaruhi oleh kemampuan daya tangkap informasi siswa itu sendiri.

Setiap siswa memiliki karakteristik gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya

belajar merupakan kemampuan siswa dalam menyerap informasi,  ada

siswa yang lebih mengerti dan memahami isi pelajaran melalui

representasi verbal, namun ada pula siswa yang mampu menyerap

informasi  melalui representasi matematik maupun gambar. Oleh karena

itu dibutuhkan bahan ajar yang banyak representasinya. Hal ini didukung

oleh observasi angket yaitu  berdasarkan analisis kebutuhan guru sebesar

100%  dan berdasarkan analisis kebutuhan siswa 97% yang menyatakan

perlu pengembangan suatu modul pembelajaran yang inovatif.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung pembelajaran kontekstual

maka dibutuhkan modul pembelajaran yang disusun mengikuti sintaks

pembelajaran kontekstual serta disajikan dalam bentuk representasi jamak.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Hayati (2014: 217) yakni perlu

dikembangkan sebuah bahan ajar penunjang yaitu berupa modul fisika

fluida statis yang berbasis kontekstual (sesuai dengan kurikulum 2013).

Modul ini sebagai inovasi dalam menjadikan pembelajaran fisika lebih

menarik yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas

pembelajaran fisika di sekolah, serta mampu memotivasi siswa untuk

mempelajari fisika secara mandiri. Oleh karena itu, dilakukan penelitian
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yang berjudul “Pengembangan Modul Pembelajaran Kontekstual Berbasis

Multiple Representations pada Materi Fuida Statis”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana produk pengembangan berupa modul pembelajaran

kontekstual berbasis multiple representations pada materi fluida

statis?

2. Bagaimana kemenarikan, kemudahan dan kemanfaatan dalam

menggunakan modul kontekstual berbasis multiple representations

pada materi fluida statis?

3. Bagaimana keefektifan modul pembelajaran kontekstual berbasis

multiple representations pada materi fluida statis?

C. Tujuan Pengembangan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian pengembangan ini

adalah:

1. Mengetahui produk pengembangan berupa modul pembelajaran

kontekstual berbasis multiple representations pada materi fluida statis.

2. Mengetahui kemenarikan, kemudahan dan kemanfaatan dalam

menggunakan modul kontekstual berbasis multiple representations

pada materi fluida statis.
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3. Mengetahui keefektifan modul pembelajaran kontekstual berbasis

multiple representations pada materi fluida statif.

D. Manfaat Pengembangan

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian pengembangan ini yaitu untuk

menghasilkan alternatif media pembelajaran yang dapat digunakan individu

maupun kelompok belajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran

kontekstual.

E. Ruang Lingkup Pengembangan

Untuk menghindari berbagai macam perbedaan penafsiran tentang penelitian

ini maka diberikan batasan sebagai berikut:

1. Pengembangan yang dimaksud adalah pembuatan bahan ajar berupa modul

pembelajaran untuk materi fluida statis menggunakan pendekatan

kontekstual yang berbasis multiple representations yang tervalidasi ahli

dan teruji kemenarikan, kemudahan, kemanfaatan serta keefektifannya

untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Modul yang dikembangkan disusun mengikuti langkah pembelajaran

kontekstual, yaitu: konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat

belajar, penilaian sebenarnya, dan refleksi.

3. Multiple representations dalam modul yang dikembangkan yaitu berupa

representasi verbal, gambar, persamaan matematis dan grafik.

4. Modul yang dikembangkan memuat materi Kelas XI KD 3.7 tentang

Fluida Statis sesuai yang tercantum di dalam silabus Kurikulum 2013.
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5. Uji validasi produk pengembangan yang terdiri dari uji ahli desain serta

ahli materi.

6. Uji kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan produk. pengembangan

dilakukan pada uji satu lawan satu dan uji lapangan kepada peserta didik.

Uji kefektifan produk pengembangan ditentukan berdasarkan hasil nilai

pre-test dan post-test siswa.

7. Subjek penelitian pengembangan adalah siswa kelas XI IPA 4 di SMAN

13 Bandarlampung.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Penelitian Pengembangan

Penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D)

merupakan metode penelitian yang mengembangkan suatu produk yang

dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Menurut Setyosari

(2012: 214)  penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai

untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.

Pendapat mengenai pengertian penelitian pengembangan tersebut juga

didefinisikan oleh Sugiyono (2012: 407):

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya
Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan
untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk
tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan
penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji
kefektifan produk, maka dilakukan pengujian terhadap kefektifan
produk tersebut.

Gall & Borg dalam Putra (2011: 84), menjelaskan bahwa R&D dalam

pendidikan adalah sebuah model pengembangan berbasis industri dimana

temuan penelitian digunakan untk merancang produk dan prosedur baru,
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yang kemudian secara sistematis diuji di lapangan, dievaluasi, dan

disempurnakan sampai mereka memenuhi kriteria tertentu, yaitu efektifitas,

dan berkualitas.

Penelitian pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan

untuk menghasilkan atau mengembangkan serta memvalidasi suatu produk

pendidikan yang kemudian produk tersebut dianalisis dan diuji

keefektifannya.

2. Modul

Modul merupakan salah satu media pembelajaran yang telah disusun secara

sistematis yang dapat digunakan sebagai bahan ajar siswa dalam proses

pembelajaran. Modul menurut Asyhar (2011: 155), adalah salah satu bentuk

bahan ajar berbasis cetakan yang dirancang untuk belajar secara mandiri

oleh siswa karena itu modul dilengkapi dengan petunjuk untuk belajar

sendiri.

Pengertian modul juga didefinisikan oleh Suprawoto (2009: 2) yaitu:

Modul adalah sarana pembelajaran dalam bentuk tertulis/cetak yang
disusun secara sistematis, memuat materi, metode, tujuan
pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar atau indikator pencapaian
kompetensi, petunjuk kegiatan belajar mandiri (self-instructional), dan
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menguji diri
sendiri melalui latihan yang disajikan dalam modul tersebut

Pendapat mengenai modul tersebut juga diperkuat oleh  Sukiman (2012:

20):

Modul yang baik disusun dengan menyajikan materi secara utuh dan
mudah dipahami siswa sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi tanpa membatasi siswa untuk mencari
lebih banyak materi yang disajikan, menyajikan soal-soal yang variatif
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dan kontekstual, menggunakan bahasa yang sederhana dan
komunikatif dan menyediakan informasi tentang rujukan yang
mendukung materi.

Menurut Sukiman (2012: 133) untuk memenuhi karakter self-instructional,

modul harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Merumuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan
jelas;

2. Mengemas materi pembelajaran ke dalam unit-unit kecil/spesifik
sehingga mempermudah peserta didik belajar secara tuntas.

3. Menyediakan contoh dan ilustrasi pendukung kejelasan pemaparan
materi pembelajaran;

4. Menyajikan soal-soal latihan, tugas, dan sebagainya yang
memungkinkan peserta didik memberikan respon mengatur
penguasannya.

5. Kontekstual, yakni materi-materi yang disajikan terkait dengan
suasana atau konteks tugas dan lingkungan peserta didik;

6. Menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif;
7. Menyajikan rangkuman materi pembelajaran;
8. Menyajikan instrumen penilaian (assessment), yang

memungkinkan peserta didik melakukan self assessment;
9. Menyajikan umpan balik atas penilaian peserta didik, sehingga

peserta didik mengetahui tingkat penguasaan materi;
10.Menyediakan informasi tentang rujukan yang mendukung materi

didik.

Modul pembelajaran merupakan salah satu bahan ajar dalam bentuk

tertulis/cetak yang disusun secara sistematis,memuat materi, metode, tujuan

pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar atau pencapaian indikator, serta

menyajikan soal-soal yang variatif dan kontekstual, digunakan sebagai

sarana belajar yang dapat membantu siswa ataupun guru saat proses

pembelajaran.

Penyusunan modul sangat penting dalam dunia pendidikan. Peranan tersebut

dapat dilihat dari fungsi modul itu sendiri. Modul memiliki beberapa fungsi

seperti yang dijabarkan oleh Prastowo (2011: 105) yaitu:
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a. Bahan ajar mandiri untuk meningkatkan kemampuan peserta didik
untuk belajar sendiri tanpa bergantung pada kehadiran guru;

b. Pengganti fungsi guru/pedidik;
c. Sebagai alat evaluasi, yakni peserta didik dituntut untuk dapat

mengukur dan menilai sendiri tingkat penguasaannya terhadap
materi yang diberikan, dan;

d. Sebagai bahan rujukan bagi peserta didik, yakni modul mengandung
berbagai materi yang harus dipelajari oleh peserta didik.

Modul tidak hanya berfungsi sebagai bahan ajar mandiri, melainkan sebagai

pengganti fungsi guru/pendidik bila tidak dapat hadir di kelas ataupun bila

siswa kurang memahami materi yang disampaikan guru dikarenakan

menyajikan berbagai materi yang dipelajari serta modul juga berfungsi

sebagai evaluasi pembelajaran.

Tujuan dari dikembangkannya modul pembelajaran telah dijabarkan oleh

Mulyasa (2003: 45) yaitu:

Tujuan dari penggunaan modul adalah untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas dalam pembelajaran di sekolah, baik waktu, dana,
fasilitas, maupun tenaga guru dalam mencapai suatu tujuan
pembelajaran yang maksimal.

Suatu modul yang dikembangkan harus dapat membantu peserta didik

dalam meningkatkan motivasi belajarnya Hal ini sejalan dengan pendapat

Suryaningsih (2010:31) yang mengungkapkan bahwa manfaat modul yaitu:

a. Meningkatkan motivasi siswa, karena setiap kali mengerjakan
tugas pelajaran yang dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan
kemampuan.

b. Setelah dilakukan evaluasi, guru dan siswa mengetahui benar, pada
modul yang mana siswa telah berhasil dan pada bagian modul yang
mana mereka belum berhasil.

c. Bahan pelajaran terbagi lebih merata dalam satu semester.
d. Pendidikan lebih berdaya guna, karena bahan pelajaran disusun

menurut jenjang akademik.
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Dari fungsi, tujuan, serta manfaat modul, maka modul harus disusun

sedemikian rupa sehingga baik digunakan oleh peserta didik.  Hal ini

didukung oleh Depdiknas (2008) yang menjabarkan bahwa untuk

menghasilkan modul yang baik, maka penyusunannya harus sesuai dengan

kriteria sebagai berikut:

1. Self Instructional, yaitu mampu membelajarkan siswa secara
mandiri.

2. Self Contained, yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit
kompetensi atau sub kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam
satu modul secara utuh.

3. Stand Alone (berdiri sendiri), yaitu modul yang dikembangkan
tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan
bersama-sama dengan media pembelajaran lain.

4. Adaptive, modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi
terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.

5. User Friendly, modul hendaknya bersahabat dengan pemakainya

Pengembangan modul yang inovatif dibutuhkan penyusunan yang tepat

supaya menjadi menarik, bermanfaat, serta efektif untuk menumbuhkan

minat belajar siswa. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu

bahan ajar berupa modul adalah kerangka modul. Sebaiknya suatu kerangka

modul disusun secara sederhana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan

kondisi yang ada dilapangan.

3. Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran Kontekstual sangat penting dalam dunia pendidikan. Hal ini

dikarenakan dalam pembelajarannya, materi yang disajikan terkait dengan

kehidupan sehari-hari. Menurut Sagala (2013: 87-88) pembelajaran

kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara
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materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan

penerapan nya dalam kehidupan sehari-hari.

Pendapat mengenai CTL juga diperkuat oleh Blanchard, Berns, dan

Erickson dalam Komalasari (2011: 6) yang mengemukakan bahwa:

Contextual teaching and learning is conception  of teaching and
learning that helps teachers relate subject matter content to real
world situation; and motivates student to make connections between
knowledges and its applications to their lives as family members,
citizens, and worker and engage in the hard work that learning
requires.

Dengan demikian pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar

mengajar  yang membantu guru mengaitkan antara materi yang

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga

negara, dan pekerja.

Pendapat mengenai pembelajaran kontekstual juga diungkapkan oleh

Hamruni (2012:135):

Pembelajaran kontekstual mengarahkan siswa kepada proses
pemecahan masalah, sebab dengan memecahkan masalah anak akan
berkembang secara utuh, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga
mental dan emosionalnya. Belajaran secara kontekstual adalah
belajara bagaimana anak menghadapi persoalan.

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar mengajar dimana guru

membantu siswa untuk mengaitkan materi yang dipelajari dengan dunia
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nyata dalam kehidupan sehari-hari serta mengarahkan siswa untuk dapat

memecahkan suatu permasalahan yang dapat mengembangkan intelektual,

mental, serta emosionalnya yang dapat diterapkan di kehidupan siswa.

Menerapkan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam suatu

pembelajaran pada prinsipnya sama saja dengan mendorong siswa untuk

menemukan suatu informasi baru dalam pembelajaran sehingga tercipta

pembelajaran yang efektif.  Menurut Hanafiah dan Cucu (2010: 73-75)

dalam melakukan pembelajaran kontekstual melibatkan komponen utama

pembelajaran yang efektif yakni:

a. Konstruktivisme (constructivisme)

Konstruktivisme (constructivisme) merupakan landasan berpikir

(filosofi) pendekatan kontekstual, yaitu pengetahuan yang di bangun

sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui kontes yang

terbatas (sempit) dan tidak dengan tiba-tiba.

b. Bertanya (Questioning)

Pengetahuan yang dimiliki seseorang, selau bermula dari bertanya

karena bertanya merupakan strategi utama pemebelajaran yang

berbasis pendekatan kontekstual.

c. Menemukan (Inquiry)

Menemuksn merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran

menggunakan pendekatan kontekstual.

d. Masyarakat Belajar (Learning Community)

Konsep Learning Community menyarankan agar hasil pembelajaran

di peroleh dari kerjasama dengan orang lain.
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e. Pemodelan (Modelling)

Dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu

ada model yang bisa ditiru.

f. Refleksi (Reflection)

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau

berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan dalam

hal belajar di masa yang lalu.

g. Penilaian sebenarnya (Authentic Asessment)

Assesment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa.

Proses pembelajaran dapat dikatakan menggunakan pendekatan kontekstual,

jika telah menerapkan komponen utama pembelajaran efektif dalam

pembelajarannya. Dengan diterapkannya pembelajaran kontekstual, hasil-

hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna untuk siswa. Proses belajar

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa melakukan dan

mengalami, bukan hanya transfer informasi dari guru ke siswa, proses

pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil, dimana siswa belajar

mengkonstruksikan sendiri.

3. Multiple Representations

Multiple representations digunakan dalam penelitian pengembangan ini,

dikarenakan multiple representations dapat menyajikan materi dengan

berbagai cara sehingga dapat menarik minat belajar siswa. Menurut Kress et
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al dalam Abdurrahman, dkk (2011: 373) , secara naluriah manusia

menyampaikan, menerima, dan menginterpretasikan maksud melalui

berbagai penyampaian dan berbagai komunikasi. Baik dalam pembicaraan

bacaan maupun tulisan. Oleh karena itu, peran representasi sangat penting

dalam proses pengolahan informasi mengenai sesuatu.

Terdapat beberapa definisi yang dikutip oleh Safrina (2011:10) tentang

representasi sebagaimana dikemukakan berikut ini:

1. Representasi adalah alat-alat yang digunakan individu untuk
mengorganisasikan dan menjadikan situasi-situasi lebih
bermakna.

2. Representasi adalah konfigurasi atau bentuk atau susunan dapat
menggambarkan, mewakili atau melambangkan sesuatu dalam
suatu cara.

3. Representasi adalah model atau bentuk pengganti dari situasi
masalah atau aspek dari suatu masalah yang digunakan untuk
menemukan solusi, sebagai contoh, suatu masalah dapat
direpresentasikan dengan obyek, gambar, kata-kata, atau
symbol matematika.

4. Representasi merupakan cara yang digunakan seseorang untuk
mengemukakan jawaban atau gagasan matematik.

5. Representasi yang dimunculkan oleh siswa merupakan
ungkapan-ungkapan dari gagasan-gagasan atau ide-ide
matematika yang ditampilkan siswa dalam upanya untuk
mencari suatu solusi dari masalah yang sedang dihadapinya.

6. Terdapat empat gagasan yang digunakan dalam memahami konsep
representasi. Pertama, representasi dapat dipandang sebagai
abstraksi internal dari ide-ide matematika atau skema kognitif yang
dibangun oleh siswa melalui pengalaman; kedua, sebagai
reproduksi mental dari keadaan mental yang sebelumnya; ketiga,
sebagai sajian secara struktur melalui gambar, symbol ataupun
lambang; dan yang terakhir sebagai pengetahuan tentang sesuatu
yang mewakili sesuatu yang lain.

7. Representasi didefinisikan sebagai aktivitas atau hubungan
dimana satu hal mewakili hal lain sampai pada suatu level tertentu,
untuk tujuan tertentu, dan yang kedua oleh subjek atau interpretasi
pikiran. Representasi menggantikan atau mengenai penggantian
suatu obyek, penginterpretasian pikiran tentang pengetahuan yang
diperoleh dari suatu obyek, yang diperoleh dari pengalaman
tentang tanda representasi.



18

Menurut Ainsworth (2006: 1), beberapa (eksternal) representasi dapat

memberikan manfaat yang unik ketika orang belajar ide-ide baru yang

kompleks. Sayangnya, banyak penelitian telah menunjukkan janji ini tidak

selalu tercapai. DeFT (Desain, Fungsi, Tugas) kerangka kerja untuk belajar

dengan beberapa representasi mengintegrasikan penelitian tentang

pembelajaran, ilmu kognitif representasi, dan konstruktivis teori pendidikan.

Hal ini mengusulkan bahwa efektivitas beberapa representasi terbaik dapat

dipahami dengan mempertimbangkan tiga dasar aspek pembelajaran:

parameter desain yang unik untuk belajar dengan beberapa representasi;

fungsi yang beberapa representasi melayani dalam mendukung

pembelajaran dan tugas-tugas kognitif yang harus dilakukan oleh seorang

pelajar berinteraksi dengan beberapa representasi.

Multiple representations memiliki tiga fungsi utama menurut Shaaron

dalam Finnajah (2016: 23), yaitu sebagai pelengkap, pembatas interpretasi,

dan pembangun pemahaman. Fungsi pertama digunakan untuk memberikan

representasi yang berisi informasi pelengkap atau membantu melengkapi

proses kognitif. Kedua, digunakan untuk membatasi kemungkinan

kesalahan menginterpretasi dalam menggunakan representasi yang lain.

Ketiga, multiple representations dapat digunakan untuk mendorong peserta

didik membangun pemahaman terhadap situasi secara mendalam. Dalam

pembelajaran sains banyak tipe representasi yang dapat dimunculkan. Tipe-

tipe tersebut antara lain: deskripsi verbal, gambar/diagram, grafik,

matematik.
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Menggunakan representasi dalam kegiatan pembelajaran harus

memperhatikan kemampuan siswa dalam menginterpretasikan representasi

tersebut, karena dalam hal ini dipengaruhi kombinasi representasi,

perbedaan individual, dan proses dalam memahami suatu representasi.

Beberapa alasan pentingnya menggunakan multiple representations menurut

Kohl, Rosengrant dan Frankelstein (2007: 1), adalah:

Beberapa representasi adalah kunci dalam belajar fisika, dan sehingga
ada cukup motivasi kedua untuk belajar bagaimana siswa
menggunakan beberapa representasi ketika memecahkan masalah dan
belajar bagaimana solusi terbaik untuk mempelajari pemecahan
masalah dengan menggunakan beberapa representasi.

Matlin dalam Suhandi (2012: 6)  menyatakan bahwa:

Pemrosesan informasi dalam pembentukan konsep tersebut akan
mudah dipanggil apabila tersimpan dalam memori jangka panjang,
terutama dalam bentuk gambar.

Pengajaran dengan melibatkan multiple representations memberikan

konteks yang kaya bagi peserta didik untuk memahami suatu konsep.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dalam sains kognitif dan pendidikan

fisika disimpulkan bahwa peserta didik yang terampil sering menggunakan

representasi kualitatif seperti gambar, grafik, dan diagram. Tujuan

memecahkan soal dalam multiple representations adalah merepresentasi

proses secara fisik melalui berbagai cara; verbal, sketsa, diagram, grafik dan

persamaan-persamaan matematik. Deskripsi verbal yang abstrak

dihubungkan dengan representasi matematik yang abstrak oleh representasi

gambar dan diagram fisik yang lebih intuitif.
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4. Fluida Statis

Zat yang terdapat di alam ini dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu

zat padat, zat cair dan gas. Zat cair dan gas memiliki kesamaan sifat, yaitu

dapat mengalir. Suatu zat yang mempunyai kemampuan untuk mengalir

dinamakan fluida, sehingga zat cair dan gas termasuk fluida. Cabang ilmu

yang mempelajari fluida dalam keadaan diam dinamakan fluida statis atau

kadang disebut sebagai hidrostatika. Fluida statis adalah fluida yang berada

dalam keadaan tidak bergerak (diam).

1) Tekanan Hidrostatis

tTkanan didefinisikan sebagai gaya per satuan luas. Jika gaya sebesar F

bekerja secara merata dan tegak lurus pada suatu permukaan yang

luasnya A, maka tekanan P pada permukaan itu dapat dilihat representasi

matematis sebagai berikut:

..................................  (2-1)

Dengan:

P = tekanan (N/m2)

F = gaya pada permukaan (N)

A = luas permukaan (m2)

Nilai tekanan sebesar 1 N/m2 dapat dinyatakan sebagai 1 pascal (Pa),

sehingga satuan SI untuk tekanan dapat dinyatakan dalam N/m2 atau

dalam pascal. Untuk kepentingan praktis, satuan tekanan biasanya
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dinyatakan dalam atmosfer (atm), cmHg, atau bar. 1 atm = 76 cmHg =

1,013 x 105 Pa = 1,013 bar

Karena dalam keadaan diam, air hanya melakukan gaya berat sebagai

akibat gaya gravitasi bumi dan berdasarkan persamaan massa jenis

maka:

Karena V = A h, maka:

......................  (2-2)

Tekanan atmosfer dapat memengaruhi tekanan pada kedalaman tertentu

pada zat cair, sehingga bila kita rumuskan maka representasi

matematisnya ialah sebagai berikut:

........  (1-3)

Hukum pokok hidrostatis:

Tekanan hidrostatis suatu zat cair hanya bergantung pada ketinggian

permukaan zat cair (h); massa jenis zat cair (ρ), dan percepatan gravitasi

(g), tidak bergantung pada bentuk dan ukuran bejana, seperti tampak

pada gambar berikut ini:

“Semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair
yang sejenis memiliki tekanan yang sama”

P1 = P0 + P P1 = P0 + g hatau
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Bejana berhubungan pada gambar 2.1 berbeda bentuk berisi zat cair

yang sama dengan ketinggian yang sama memiliki tekanan hidrostatis

yang sama besar pada tiap dasar bejananya. Tekanan hidrostatis pada tiap

dasar bejana sama besar, sedangkan berat zat cair pada tiap bejana

berbeda. Hubungan antara kedalaman dengan tekanan dapat dilihat pada

representasi grafik di bawah ini.

2) Hukum Pascal

Jika tekanan pada permukaan zat cair ditambah, maka tekanan di setiap

titik dalam zat cair bertambah dengan jumlah yang sama. Hal ini

dikemukakan oleh seorang ilmuwan Perancis Blaise Pascal (1623-1662)

pada tahun 1653, yang disebut dengan Hukum Pascal yang bunyinya:

Gambar 2.1 Bejana Berhubungan yang Berisi Zat Cair

Gambar 2.2 Hubungan Kedalaman dengan Tekanan

p

“Tekanan yang diadakan dari luar kepada zat cair yang ada di
dalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke

segala arah dengan sama rata”.
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Berdasarkan hukum Pascal, tekanan di tabung (1) akan diteruskan oleh

zat cair ke Tabung (2) dengan besar yang sama. Sehingga dapat

direpresentasikan matematis sebagai berikut:

Pada titik yang sama:

................  (2-4)

dengan:

F1 = gaya pada A1 (N)

F2 = gaya pada A2 (N)

A1 = luas penampang 1 (m2 )

A2 = luas penampang 2 (m2 )

Karena A1 < A2 maka F1 < F2, hal ini menyebabkan gaya yang bekerja

pada penampang A2 menjadi lebih besar, Jadi gaya tekan kecil akan

menimbulkan gaya tekan yang besar. semakin besar luas penampang,

maka akan semakin besar gaya tekannya,  maka dapat di peroleh hukum

pascal pada kedalaman yang sama yaitu P1 = P2

A1

F2

F1

A2

Gambar 2.3 Prinsip Pompa Hidrolik

P1= P2
=
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3) Hukum Archimedes

Gaya yang di kemukakan oleh Archimedes ( 287 - 212 SM ) disebut

hukum Archimedes, yang berbunyi:

Berdasarkan hukum ini, besarnya gaya Archimedes = berat zat cair yang

dipindahkan maka direpresentasikan matematis sebagai berikut:

Volume zat cair yang dipindahkan = volume benda yang tercelup zat cair

( ), sehingga diperoleh:

Keterangan :

Fa = gaya Archimedes

= massa jenis zat cair ( = 1 g/cm 3 = 103 kg/m3 )

= massa jenis benda

P1

P2

Gambar 2.4 Grafik Hubungan Tekanan di Tabung 1 (P1)
dengan  Tekanan di Tabung 2 (P2)

”Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam
air atau zat cair lain akan mengalami gaya ke atas yang besarnya

sama dengan berat zat cair yang dipindahkan”

Fa = mf g= g ................ (2-5)

Fa =  ρf Vb g ............... ( 2-6)
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=  volume benda tercelup = volume zat cair yang dipindahkan

Selain gaya Archimedes dinyatakan dengan persamaan (3-2), juga dapat

dinyatakan dengan persamaan lain, yaitu :Gaya Archimedes = berat

benda - berat benda di zat cair

Gaya keatas yaitu gaya Archimedes tidak bergantung pada kedalaman

benda, tetapi hanya bergantung pada massa jenis, gravitasi dan volume

benda : Fa = ρf g V. Hubungan gaya archimedes dengan kedalaman dapat

dipresentasikan grafik sebagai berikut:

Pada saat benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka pada benda bekerja

gaya berat dan gaya Archimedes yang arahnya berlawanan. Jika kedua

gaya ini dibandingkan, maka ada tiga kemungkinan, yaitu tenggelam,

melayang dan terapung.

4) Gejala pada Fluida Statis

a. Tegangan permukaan

Gaya tarik-menarik antara partikel-partikel sejenis disebut kohesi;

sedangkan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak

Fa = Wu – Wf .............. (2-7)

Fa

h

Gambar 2.5 Grafik Hubungan Gaya Archimedes dengan Kedalaman
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sejenis disebut adhesi. Baik kohesi maupun adhesi mempunyai peran

penting pada permukaan zat cair.

Tegangan permukaan didefinisikan sebagai besar gaya yang dialami

pada permukaan zat cair per satuan panjang. Berdasarkan definisi

tersebut maka persamaan tegangan permukaan dapat dituliskan

sebagai berikut.

................  (2-8)

dengan: ɣ = tegangan permukaan (N/m)

F = gaya (N)

l = panjang (m)

Berdasarkan representasi matematis di atas,  hubungan tegangan

permukaan dengan gaya tegang permukaan zat cair yaitu sebanding,

sehingga semakin besar gaya tegang permukaan suatu zat cair, maka

semakin besar pula tegangan permukaannya, hal itu dapat

dipresentasikan ke dalam bentuk grafik seperti di bawah ini:

Gambar 2.6 Grafik Hubungan Tegangan Permukaan dengan Gaya Tegang
Permukaan Zat Cair

F

ϒ

ɣ =
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b. Gejala Meniskus

Apabila kita menuangkan air ke dalam sebuah tabung kaca dan raksa

pada tabung kaca lainnya, maka permukaan air dalam tabung

melengkung ke atas pada bagian yang menempel dinding kaca,

sedangkan permukaan raksa dalam tabung melengkung ke bawah pada

bagian yang menempel di dinding kaca seperti tampak pada Gambar

2.7

c. Gejala kapilaritas

Tegangan permukaan menyebabkan zat cair memiliki sudut kontak

kurang dari 90° naik ke atas dalam pipa kapiler, lebih tinggi

dibandingkan dengan permukaan zat cair di luarnya. Semakin kecil

pipa kapiler, semakin tinggi kenaikan zat cair. Jika zat cair memiliki

sudut kontak yang lebih besar dari 90°, maka permukaan zat cair

dalam pipa kapiler akan lebih rendah dibandingkan permukaan zat

cair di luarnya. Semakin kecil pipa kapiler, semakin besar penurunan

(Sumber: oktavianipratama.wordpress.com)

Gambar 2.7 Gejala Miniskus Pada Air dan Raksa
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permukaan zat cair. Gejala naik atau turunnya permukaan zat cair

dalam pipa kapiler ini disebut gejala kapilaritas.

d. Viskositas

Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan

besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas

fluida, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga

menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida

tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi

antara molekul zat cair. Sedangkan dalam gas, viskositas timbul

sebagai akibat tumbukan antara molekul gas. Besarnya gaya gesekan

Stokes dapat dipresentasikan ke dalam bentuk matematisnya sebagai

berikut:

dengan

Fs = gaya gesekan Stokes (N)

η = koefisien viskositas fluida (Pa s)

r = jari-jari bola (m)

v = kelajuan bola (m/s)

B. Kerangka Pikir

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang dikuasai siswa dalam kegiatan

Fs = 6πηrv ................   (2-10)
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pembelajaran. Salah satu bahan ajar yang digunakan adalah modul. Modul

yang dikembangkan ini mengikuti sintak pembelajaran kontekstual.

Penggunaan modul pembelajaran kontekstual ini melatih siswa untuk

dapat mengaitkan kejadian sehari-hari yang mereka lihat, peristiwa atau

kondisi yang terjadi di sekitar mereka, lalu menghubungkan pengetahuan

atau informasi yang mereka peroleh di sekolah, kemudian berusaha

memecahkan masalah terhadap permasalahan tersebut, sehingga

terciptanya pembelajaran kontekstual yang efektif untuk meningkatkan

hasil belajar.

Modul ini disusun mengikuti sintak pembelajarn kontekstual serta

mempersentasikan ulang suatu cara menyatakan suatu konsep melalui

berbagai cara dan bentuk, diantaranya dalam bentuk verbal, gambar,

matematis, dan grafik. Modul yang memuat materi Fluida Statis ditujukan

kepada siswa SMA kelas XI. Penggunaan modul dengan pendekatan

kontekstual berbasis multiple representations mendorong siswa untuk

lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam mencari informasi yang dibutuhkan

sehingga membantu siswa belajar mandiri dan memahami konsep Fluida

Statis dengan baik sehingga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari.

Peningkatan pemahaman konsep dan materi oleh siswa diharapkan mampu

meningkatkan hasil belajar siswa.
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SKL

KI, KD dan Indikator;

Konsep esensial Fluida Statis

Bahan Ajar Mandiri
(Modul

Kontekstual)

Standar Proses
Pembelajaran

Gambar 2.8 Skema Kerangka Pikir Penelitian

verbal, gambar, grafik, dan
matematika

Multiple
Representations

Melalui

Diperoleh

Tidak Efektif/ Efektif

Pre-test dan Post-test

Hasil Belajar

Menentukan
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu research and development atau

penelitian pengembangan. Pengembangan yang dilakukan merupakan modul

pembelajaran kontekstual berbasis multiple representations yang dibatasi pada

salah satu materi Fisika yaitu materi Fluida Statis untuk Sekolah Menengah

Atas (SMA)/MA.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mixed

methods. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan

menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu

penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (2010: 5),

penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian  yang

mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan

metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan

penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable,

dan obyektif.

Langkah pengembangan dilaksanakan dengan model pengembangan Sugiyono

(2012: 409) dengan langkah-langkah, yaitu: (1) potensi dan masalah; (2)

pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi desain; (5) revisi desain; (6)
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uji coba produk; (7) revisi produk; (8) uji coba pemakaian; (9) revisi produk;

dan (10) produksi.

B. Desain Penelitian

Jenis desain penelitian pada penelitian mixed methods ini concurrent

triangulation  designs di mana peneliti secara bersamaan mengumpulkan data

kuantitatif  dan  kualitatif,  menggabungkan  dalam  analisis  metode  analisis

data kuantitatif dan kualitatif, dan kemudian menafsirkan hasilnya bersama-

sama untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dari fenomena yang

menarik.

Pada penelitian ini, data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan data

kualitatif. Data kualitatif ini didapatkan melalui wawancara dengan partisipan

secara mendalam.  Metode  kualitatif  digunakan  untuk  memperoleh

gambaran  mengenai potensi dan masalah di sekolah untuk mendukung

pengembangan produk dengan menggunakan instrumen wawancara kepada

guru pelajaran fisika serta observasi langsung di sekolah. Sedangkan untuk

metode kuantitatif dilakukan dengan angket (kuesioner) yang digunakan

untuk mengumpulkan informasi atau data yang dapat digunakan sebagai

bahan untuk perencanaan produk yang diharapkan dapat mengatasi masalah

dan untuk mengetahui pentingnya penggunaan modul yang dikembangkan

untuk kegiatan pembelajaran.
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C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI di SMAN 13

Bandarlampung. Pada penelitian ini siswa yang dijadikan sampel penelitian

untuk memperoleh data mengenai kemenarikan, kemudahan, kemanfaatan dan

dan keefektifan dari produk modul pembelajaran fisika yang akan

dikembangkan, yaitu kelas XI IPA 4 sebanyak 38 orang. Sekolah tersebut

dipilih karena didasarkan pada hasil wawancara dan observasi langsung pada

tahap analisis kebutuhan yang diperoleh hasil bahwa sekolah tersebut belum

memiliki modul pembelajaran kontekstual berbasis multiple representations

terutama pada materi Fluida Statis.

D. Prosedur Pengembangan Produk

Prosedur pengembangan perangkat menggunakan langkah penelitian dan

pengembangan menurut Sugiyono (2012: 409) dengan langkah-langkah yaitu:

(1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi

desain; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; (7) revisi produk; (8) uji coba

pemakaian; (9) revisi produk; dan (10) produksi. Langkah – langkah tersebut

digambarkan seperti Gambar 3.1:

Potensi dan
Masalah

Pengumpu-
lan Data

Desain
Produk

Validasi
Desain

Revisi
Desain

Uji coba
Produk

Uji coba
pemakaian

Revisi
Produk

Revisi
Produk

Produksi Masal

Gambar 3.1 Langkah Penelitian Pengembangan menurut Sugiyono (2012: 409)
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1. Potensi dan Masalah

Penelitian dapat dilakukan dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah

segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah.

Sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan

realita yang terjadi. Masalah yang ada saat ini adalah belum adanya modul

yang dibuat dengan model pembelajaran kontekstual. dan disajikan secara

multiple representations.

Pada tahap ini dilakukan penelitian pendahuluan di SMAN 13

Bandarlampung dengan menggunakan angket yang berisi tentang

pertanyaan mengenai pengembangan bahan ajar berupa modul , untuk

mengetahui metode yang diterapkan dalam pembelajaran, sumber belajar

yang digunakan, sejauh mana penggunaan bahan ajar dalam kegiatan

pembelajaran, dan untuk mengetahui pentingnya penggunaan modul yang

dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran.

Pada langkah ini dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi bahwa

diperlukan adanya pengembangan bahan ajar pembelajaran berupa modul

dengan pendekatan kontekstual yang berbasis multiple representations.

Hasil angket tersebut kemudian dianalisis dan dijadikan landasan dalam

penyusunan latar belakang masalah.

2. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data dilakukan untuk penelitian pendahuluan.

Penelitian pendahuluan ini dilakukan dengan angket (kuesioner) yang
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diberikan kepada guru mata pelajaran Fisika dan siswa kelas X1 IPA 4

di SMAN 13 Bandarlampung. Penelitian pendahuluan tersebut selain untuk

mengumpulkan informasi atau data yang dapat digunakan sebagai bahan

untuk perencanaan produk yang diharapkan dapat mengatasi masalah, untuk

mengetahui seberapa perlukah adanya pengembangan bahan ajar berupa

modul, untuk mengetahui metode yang diterapkan dalam pembelajaran,

sumber belajar yang digunakan, sejauh mana penggunaan bahan ajar dalam

kegiatan pembelajaran serta mengetahui hambatan-hambatan dalam

penggunaan bahan ajar pembelajaran, dan untuk mengetahui pentingnya

penggunaan modul yang dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran.

3. Desain Produk

Pengembangan desain produk berupa pembuatan bahan ajar pembelajaran

berupa modul ajar. Perangkat bahan ajar pembelajaran berupa modul yang

mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan  psikomotor khususnya mengenai

materi fluida statis dimana proses pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran sehingga modul disusun mengikuti sintak pembelajran

kontekstual dan disajikan secara multiple representations.

4. Validasi Desain

Validasi desain  merupakan proses untuk menilai apakah rancangan desain

produk sesuai dengan kriteria pengembangan modul ajar yang akan dibuat

atau tidak. Validasi desain dan materi terdiri dari uji ahli yang dilakukan

oleh dosen pendidikan fisika FKIP Universitas Lampung. Subjek validasi
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diminta untuk menilai desain tersebut. Validasi desain dilakukan untuk

mengetahui ketidaksesuaian atau kesalahan pada produk yang dibuat baik

dari aspek substansi, bahasa, maupun konstruksi dari modul ajar tersebut.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis apakah instrumen ini sudah

layak digunakan dalam uji coba. Data hasil validasi ahli dijadikan acuan

untuk melakukan revisi.

5. Revisi Desain

Revisi desain dilakukan untuk memperbaiki produk yang telah dibuat dan

menyempurnakan produk yang dikembangkan sebelum produk tersebut

diuji cobakan. Pada tahap ini peneliti memperbaiki kembali desain produk

yang telah divalidasi.

6. Uji Coba Produk

Setelah didapat hasil perbaikan kemudian dibuat prototipe I. Uji coba ini

merupakan uji satu lawan satu yang dilakukan oleh 3 orang siswa kelas XI

SMAN 13 Bandarlampung yang dipilih secara acak. Tujuannya yaitu untuk

mengetahui kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan penggunaan modul

pembelajaran kontekstual berbasis multiple representations.

7. Revisi Produk

Setelah dilakukan pengujian produk, selanjutnya perangkat perlu direvisi

kembali untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang masih ada. Revisi

produk dilakukan untuk menyempurnakan kembali produk yang telah
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dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan

berdasarkan hasil uji coba produk.

8. Uji Coba Pemakaian

Perangkat yang telah diuji coba dan direvisi diberi nama prototipe II.

Setelah pengujian perangkat berhasil, selanjutnya perangkat diuji cobakan

pemakaiannya pada lingkup yang lebih luas yaitu siswa kelas XI IPA 4 di

SMAN 13 Bandarlampung. Tujuannya untuk mengetahui tanggapan siswa

mengenai kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan serta keefektifan

penggunaan modul pembelajaran kontekstual berbasis multiple

representations.

Desain Penelitian yang digunakan pada penelitan pengembangan ini yaitu

One-Group Pretest-Posttest Design. Gambar desain yang digunakan dapat

dilihat pada Gambar 3.2.

O1 = Nilai pretest ( sebelum penggunaan modul)

O2 = Nilai post-test  (setelah penggunaan modul

Pengaruh penggunaan modul pembelajaran kontekstual berbasis multiple

representation terhadap  hasil belajar siswa = (O2 – O1), Sugiyono (2012:

74)

O1 X  O2

Gambar 3.2 One-Group Pretest-Posttest
Design
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9. Revisi Produk

Revisi produk dilakukan apabila dalam pemakaian masih terdapat

kekurangan dan kelemahan. Pada tahap ini peneliti merevisi kembali

perangkat yang telah diuji cobakan untuk pemakaian sebelum produk

tersebut diproduksi. Tujuannya untuk menyempurnakan produk yang

dikembangkan dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan di lapangan.

10. Produksi

Pembuatan produk dilakukan apabila produk yang telah diujicobakan

dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi. Pada tahap ini peneliti

memproduksi modul pembelajaran Fisika yang disusun mengikuti sintak

pembelajaran kontekstual dan disajikan secara multiple representations.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pengembangan ini digunakan tiga macam teknik

pengumpulan data, meliputi:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan kepada guru fisika yang dimaksudkan untuk

mengetahui sarana dan prasarana belajar, motivasi siswa, kesulitan belajar

siswa, ketertarikan siswa dalam pembelajaran fisika, sumber belajar serta

bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran fisika.
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b. Metode Angket

Metode angket digunakan untuk mengukur indikator program yang

berkenaan dengan kriteria pendidikan, tampilan program, dan kualitas

teknis. Instrumen produk meliputi dua tahap, yaitu angket uji ahli dan

angket respon pengguna. Instrumen angket uji ahli digunakan untuk menilai

dan mengumpulkan data tentang kelayakan produk. Sedangkan instrumen

angket respon pengguna digunakan untuk mengumpulkan data tingkat

kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan produk.

c. Metode Tes Khusus

Metode tes khusus digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas produk

yang dihasilkan sebagai bahan ajar pembelajaran fisika. Tahap ini produk

digunakan oleh siswa sebagai sumber belajar, pengguna (siswa) diambil

sampel penelitian satu kelas yaitu kelas XI di SMAN 13 Bandarlampung.

Tes khusus ini dilakukan terhadap satu kelas sampel siswa yaitu kelas XI

IPA 4 di SMAN 13 Bandarlampung, siswa diberikan soal pre-test sebelum

menggunakan modul sebagai bahan ajar pembelajaran Fisika, selanjutnya

setelah menggunakan modul, siswa tersebut diberi soal post-test. Hasil dari

skor dari pre-test dan post-test tersebut dianalisis terhadap skor gain

menggunakan teknis analisis data N-Gain untuk melihat keefektifan modul

yang dikembangkan terhadap hasil belajar siswa.
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F. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut.

Data hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Fisika dan data hasil

observasi langsung dijadikan sebagai latar belakang dilakukannya penelitian

ini. Data kesesuaian materi pembelajaran dan desain pada produk diperoleh

dari ahli materi melalui uji/validasi ahli dan ahli desain, yang selanjutnya data

yang diperoleh tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan produk

yang dihasilkan untuk digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran. Data

kemanfaatan produk, kemenarikan dan kemudahan penggunaan diperoleh

melalui hasil uji kemanfaatan kepada pengguna secara langsung. Data tingkat

efektifitas produk sebagai bahan ajar pembelajaran diperoleh melalui tes

setelah penggunaan produk dilakukan.

Penilaian tentang sesuai atau tidaknya produk yeng dihasilkan sebagai sumber

belajar dan bahan ajar pembelajaran diperoleh berdasarkan instrumen uji ahli

dan uji kelompok kecil. Instrumen uji ahli oleh ahli desain memiliki 4 pilihan

jawaban yaitu sangat layak “SL”, layak “L”, kurang layak “KL”, dan, tidak

layak “TL”, revisi dilakukan pada konten pertanyaan yang diberi pilihan “KL”

dan “TL” atau para ahli memberikan masukan khusus terhadap bahan

ajar/produk yang sudah dibuat. Sedangkan Instrumen uji ahli oleh ahli

isi/materi pembelajaran, memiliki 2 pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan,

yaitu: “ya” dan “tidak”. Revisi dilakukan pada konten pertanyaan yang diberi

pilihan jawaban “tidak”, atau para ahli memberikan masukan khusus terhadap

bahan ajar/produk yang sudah dibuat.
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Respon siswa terhadap bahan ajar yang sudah dibuat dapat diketahui

berdasarkan instrumen uji satu lawan satu. Instrumen uji satu lawan satu

memiliki 2 pilihan jawaban sesuai konten pertanyaan, yaitu: “ya” dan “tidak”.

Revisi dilakukan pada konten pertanyaan yang diberi pilihan jawaban “tidak”.

Data kemenarikan , kemudahan, kemanfaatan dan keefektifan bahan ajar

sebagai sumber belajar diperoleh dari uji kelompok kecil kepada siswa sebagai

pengguna. Angket respon terhadap pengguna produk memiliki 4 pilihan

jawaban sesuai konten pertanyaan, yaitu: “sangat menarik”, “menarik”,

“kurang menarik” dan “tidak menarik” atau “ sangat mempermudah”, “

mempermudah”, “kurang mempermudah” dan “tidak mempermudah” atau

“sangat bermanfaat”, “bermanfaat”, “kurang bermanfaat”, dan “tidak

bermanfaat”. Masing-masing pilihan jawaban memiliki skor berbeda yang

mengartikan tingkat kesesuaian produk bagi pengguna. Berdasarkan Suyanto

dan Sartinem (2009: 227). Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban ini dapat

dilihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban

Pilihan
Jawaban

Pilihan Jawaban Pilihan Jawaban Skor

Sangat menarik Sangat Mempermudah Sangat Bermanfaat 4
Menarik Mempermudah Bermanfaat 3
Kurang menarik Kurang Mempermudah Kurang Bermanfaat 2

Tidak menarik Tidak Mempermudah Tidak Bermanfaat 1

Penilaian instrumen total dilakukan dari jumlah skor yang diperoleh kemudian

dibagi dengan jumlah total skor, selanjutnya hasilnya dikalikan dengan

banyaknya pilihan jawaban.



42

Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor penilaian

total dapat dicari dengan menggunakan rumus:

Setelah dilakukan skor penilaian, maka hasil dari skor penilaian tersebut

kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah sampel uji coba dan dikonversikan

ke pernyataan penilaian. Pengkonversian skor penilaian menjadi pernyataan

penilaian ini adalah untuk menentukan kualitas dan tingkat kemanfaatan

produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat pengguna. Menurut Suyanto dan

Sartinem (2009: 227), pengkonversian skor menjadi pernyataan penilaian ini

dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Konversi Skor Penilaian Menjadi Pernyataan Nilai Kualitas

Skor
Penilaian

Rerata Skor Klasifikasi

4 3,26 - 4,00 Sangat Baik

3 2,51 – 3,25 Baik

2 1,76 – 2,50 Kurang Baik

1 1,01 – 1,75 Tidak Baik

Selain diberikan angket, pada uji kelompok kecil juga siswa diberikan soal pre-

test sebelum menggunakan modul sebagai bahan ajar pembelajaran Fisika,

selanjutnya setelah menggunakan modul, siswa tersebut diberi soal post-test.

Hasil dari skor dari pre-test dan post-test tersebut dianalisis terhadap skor gain

menggunakan teknis analisis data N-Gain untuk melihat keefektifan modul

yang dikembangkan terhadap hasil belajar siswa. N-gain diperoleh dari

Skor Penilaian  =
Jumlah nilai total skor tertinggi

Jumlah skor pada instrumen x  4
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pengurangan skor postest dengan skor pretest dibagi oleh skor maksimum

dikurang skor pretest. Jika dituliskan dalam persamaan adalah

Keterangan:
g = N-gain

postS
= Skor posttest

preS
= Skor pretest

S max = Skor maksimum

Besarnya faktor (g) atau keefektifan modul pembelajaran yang dikembangkan

dapat dilihat berdasarkan kriteria interpretasi N-gain (Meltzer, 2002) yang

terdapat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Interpretasi N-gain

N-gain Kriteria
Interpretasi

0,7 ≤ N-gain ≤ 1 Tinggi

0,3 ≤ N-gain < 0,7 Sedang

N-gain < 0,3 Rendah

N-gain (g) =
Spost - Spre

Smax - Spre



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan penelitian pengembangan ini adalah:

1. Modul pembelajaran kontekstual berbasis multiple representations pada

materi fluida statis telah teruji dan layak digunakan sebagai bahan ajar.

2. Modul pembelajaran yang dikembangkan sangat menarik dengan skor 3,48,

sangat mempermudah dengan skor 3,42, dan bermanfaat dengan skor 3,10.

3. Modul pembelajaran yang dikembangkan teruji efektif dalam pembelajaran

dengan nilai N-gain yaitu 0,55 dengan kualifikasi sedang.

B. Saran

Saran dari penelitian pengembangan ini adalah:

1. Produk pengembangan hanya teruji pada kelas terbatas, sehingga masih

perlu diteliti lebih lanjut dalam kelas besar untuk melihat pengaruh produk.

2. Produk pengembangan hanya berfokus pada materi fluida statis, sehingga

perlu pengembangan lebih lanjut mengenai pokok bahasan lain, atau modul

fisika dengan menggunakan model serta pendekatan pembelajaran lain.
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