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ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF STUDENT’S WORKSHEET THROUGH
CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING APPROACH TO

FACILITATE MATHEMATICAL REPRESENTATION
ABILITY AND SELF-EFFICACY STUDENTS

By

Anita Ervina Astin

This research development aims to determine the results of LKPD development
using CTL in facilitating the ability of mathematical representation and self-
efficacy of students. Subjects in this research development are all students of class
VIII.10 with the number of students 35 people in SMP Negeri 1 Gadingrejo
academic year 2016/2017. The stages of development were research and
information collecting, student’s worksheet prepartion, student’s worksheet
validation, preliminary field testing and main field testing. The data of this
research were obtained by observation, interview, questioneirs, and mathematical
representation ability test. Based on data analysis and observation results, LKPD
products with developed CTL approach are not effective to facilitate the ability of
mathematical representation and self-efficacy of learners. However, based on the
achievement of the indicators of the ability of mathematical representation it is
seen that there is an increase in each indicator. While achievement of self-efficacy
indicator indicate that there is improvement of achievement of indicator only at
aspect of performance achievement and aspect of verbal persuasion.

Keywords: LKPD, CTL, mathematical representation ability, self-efficacy



ABSTRAK

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK MELALUI
PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING
UNTUK MEMFASILITASI KEMAMPUAN REPRESENTASI

MATEMATIS DAN SELF-EFFICACY SISWA

Oleh

ANITA ERVINA ASTIN

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengembangan
LKPD dengan menggunakan pendekatan CTL dalam memfasilitasi kemampuan
representasi matematis dan self-efficacy siswa. Subjek dalam penelitian
pengembangan ini adalah seluruh siswa kelas VIII.10 dengan jumlah siswa 35
orang di SMP Negeri 1 Gadingrejo tahun ajaran 2016/2017. Tahapan
pengembangan ini yaitu studi pendahuluan, penyusunan LKPD, validasi LKPD,
uji coba lapangan awal, dan uji lapangan. Data penelitian diperoleh melalui
observasi, wawancara, angket, dan tes representasi matematis. Berdasarkan
analisis data dan hasil pengamatan, produk LKPD dengan pendekatan CTL yang
dikembangkan tidak efektif untuk memfasilitasi kemampuan representasi
matematis dan self-efficacy peserta didik. Akan tetapi berdasarkan pencapaian
indikator kemampuan representasi matematis terlihat bahwa terdapat peningkatan
di setiap indikator. Sedangkan pencapaian indikator self-efficacy menunjukkan
bahwa terdapat peningkatan pencapaian indikator hanya pada aspek pencapaian
kinerja dan aspek persuasi verbal.

Kata Kunci  : LKPD, CTL, representasi matematika, self-efficacy
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan fokus dari perkembangan dunia pada era globalisasi saat

ini. Perkembangan dunia sekarang tentunya tidak terlepas dari peran manusia.

Manusia dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir yang maju, pengetahuan

cemerlang dan ketrampilan khusus. Pendidikan  memiliki  peranan penting  guna

meningkatkan  kualitas dan potensi sumber daya manusia. Pendidikan sendiri

memiliki arti, makna dan tujuan yang begitu luar biasa, khususnya untuk

melancarkan permasalahan hidup setiap manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan

Pendidikan Nasional yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Tujuan pendidikan nasional dirumuskan lagi menjadi hierarki yang lebih

sederhana, yaitu tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran.

Keseluruhan tujuan pendidikan tersebut diarahkan pada pengembangan

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sebagai perwujudan dari kompetensi peserta

didik. Kompetensi tersebut direfleksikan dalam kebiasaan bersikap, berpikir, dan

bertindak yang dilakukan secara konsisten sehingga menjadikan peserta didik

berkompeten. Untuk menjadikan peserta didik berkompeten diperlukan

penguasaan kompetensi-kompetensi belajar yang mendukung dalam setiap

pembelajaran yang diperoleh di lembaga sekolah. Salah satu yang dapat
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mengembengkan kompetensi-kompetensi belajar di sekolah adalah adanya

Kurikulum yang baru, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki tujuan

yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup

sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan

afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara dan peradaban dunia. Kurikulum ini sudah dikembangkan berdasarkan

kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran sesuai satuan pendidikan.

Pendidikan erat kaitannya dengan belajar dan pembelajaran. Ini terlihat dari

adanya suatu proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dimaksud berupa

melakukan kegiatan yang aktif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Belajar

merupakan suatu bentuk perilaku yang kompleks. Perilaku ini dapat dilakukan

sendiri atau juga bersama dengan orang lain. Dunia pendidikan sendiri mengenal

dua subjek penting yang terlibat dalam proses pembelajaran, yakni pendidik dan

peserta didik. Guru bertindak sebagai pendidik di sekolah akan membelajarkan

peserta didik. Hal ini memberikan makna bahwa terdapat interaksi antara guru

dan peserta didik.

Pembelajaran hendaknya diarahkan untuk merumuskan masalah tidak hanya

sekedar menyelesaikan masalah atau menjawabnya. Pembelajaran adalah

perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar.

Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks

mengupayakan terciptanya hubungan komunikasi positif antara pengajar dengan

pelajar. Dibutuhkan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan

diajar sehingga peserta didik tidak kesulitan dalam memahami konsep pada materi
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yang diajarkan dan peserta didiknya dapat merepresentasikan masalah yang ada

dengan banyak cara penyelesaian sesuai pengetahuan yang diperoleh dari

pembelajaran tersebut. Pembelajaran matematika yang berkualitas, sangat

dibutuhkan para peserta didik dan guru dalam mempercepat peningkatan mutu,

prestasi, dan kemampuan berpikir. Merepresentasikan masalah erat kaitannya

dengan kemampuan representasi matematis peserta didik. Hal ini sejalan dengan

tujuan matematika dalam kurikulum di Indonesia yang ingin dicapai adalah

meningkatkan: kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kemampuan

komunikasi (communication), kemampuan koneksi (connection), kemampuan

penalaran (reasoning), dan kemampuan representasi (representation).

Pentingnya peserta didik memahami masalah matematika tersebut diharapkan

mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau High Order

Thinking Skill (HOT’S), salah satunya kemampuan representasi matematis.

Kemampuan representasi matematis sangat diperlukan untuk mengkontruksi ide-

ide matematika. Mc Kendree, dkk (Sunyono, 2015: 9) mendefinisikan representasi

sebagai a structure that stands for something else, a word for an object, a

sentence for a state of affairs, a diagram for an arrangement of things, a picture

for a scene. Hal ini sejalan dengan pendapat NCTM (2000: 4) yang

mengemukakan bahwa:

Representations. Mathematical ideas can be represented in a variety of
ways: pictures, concrete materials, tables, graph, number and letter
symbols, spreadsheet displays, and so on. The ways in which
mathematical ideas are representations is fundamental to how people
understand and use those ideas. Many of the representations we now take
for granted are the result of a process of cultural refinement that took
place over many years When student gain acces to mathematical
representations and the ideas they express and when they can create
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representations to capture mathematikcal concepts or relationships, they
acquire a set of tools that significantly expand their capacity to model and
interpret physical,social, and mathematical phenomena.

Pentingnya kemampuan representasi matematis yaitu untuk berkomunikasi dalam

bentuk menghubungkan benda nyata, gambar dan diagram ke dalam model

matematika; menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik secara lisan atau tulisan

dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar; serta menyatakan peristiwa

sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika, akibatnya peserta didik dapat

mengembangkan pemahamannya terhadap konsep matematika dan

menghubungkannya dengan ide-ide mereka, kemudian mengungkapkannya dalam

berbagai bentuk representasi.

Neria dan Amit (2004) mengatakan bahwa salah satu proses yang mempengaruhi

kemampuan penyelesaian masalah adalah kemampuan representasi matematis

dalam kata-kata, grafik, tabel, dan rumus matemtika, penyelesaian, dan

manipulasi simbol. Sejalan dengan itu, Zhe (2012) menyatakan bahwa

representasi matematika memegang peranan penting dalam literasi matematika

yang menjadi tujuan matematika di berbagai negara. Oleh karena itu, penggunaan

representasi matematis yang sesuai dapat membantu peserta didik menganalisis

masalah dan merencanakan pemecahan masalah. Peserta didik yang memiliki

kemampuan representasi matematis yang baik dapat dengan mudah

menyelesaikan permasalahan dalam matematika. Selanjutnya, setiap

permasalahan yang diselesaikan dengan baik akan menambah kecakapan dan

keyakinan positif peserta didik terhadap matematika.
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Mengacu pada taksonomi Bloom, kecakapan matematika meliputi ranah kognitif,

afektif dan psikomotor. Oleh sebab itu, selain aspek kognitif  yaitu  kemampuan

representasi  matematis peserta didik,  peningkatan  aspek afektif  yaitu aspek

psikologis  yang berhubungan dengan attitude peserta didik juga sebagai

penunjang  keberhasilan  dalam  proses  pembelajaran,  lebih  spesifik dalam hal

menyelesaikan tugas-tugas berupa soal representasi matematis yang

membutuhkan ketekunan dan keuletan. Proses interaksi dengan lingkungan,

prestasi atau kinerja seseorang tergantung kepada interaksi antara tingkah laku,

faktor pribadi, dan kondisi lingkungan. Seorang yang mempunyai kemampuan

tinggi akan suatu bidang mungkin saja merasa dirinya belum mampu karena

merasa orang-orang di sekitar lingkungannya jauh lebih bisa. Padahal, apa yang ia

rasakan belum tentu sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Oleh sebab itu,

penilaian terhadap diri sendiri erat hubungannya dengan tingkat keyakinan diri

(self-efficacy) akan kemampuan seseorang.

Menurut Amir (2016: 165) mengungkapkan self-efficacy bukanlah sesuatu yang

dibawa sejak lahir atau sesuatu dengan kualitas tetap dari seseorang individu,

tetapi merupakan hasil dari proses kognitif, artinya self-efficacy seseorang dapat

dikembangkan. Sehingga self-efficacy yang  terkait  dengan  kemampuan

seorang  seringkali  menentukan hasil sebelum tindakan terjadi. Kaitannya dengan

representasi matematis, self-efficacy memiliki fungsi sebagai alat untuk menilai

keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal representasi matematis.

Self-efficacy memiliki pengaruh dalam perilaku, usaha yang serius, ketekunan,

serta pola berpikir dan reaksi emosional. Noer (2012) mengatakan bahwa peserta
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didik dengan self-efficacy yang positif akan lebih percaya diri dan pantang

menyerah dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Keberhasilan dan

kegagalan yang dialami peserta didik dapat dipandang sebagai suatu pengalaman

belajar. Pengalaman belajar ini akan menghasilkan self-efficacy peserta didik

dalam menyelesaikan permasalahan sehingga kemampuan belajarnya meningkat,

diperlukan self-efficacy yang positif dalam pembelajaran  agar peserta didik dapat

mencapai tujuan pembelajaran misalnya memfasilitasi kemampuan representasi

matematis dan mencapai prestasi belajar yang maksimal.

Bandura (Amir, 2016:161-162) mengemukakan bahwa self-efficacy

mempengaruhi pengambilan keputusannya, aktivitas, pola pikir dan reaksi

emosionalnya. Penentuan prestasi belajar matematika yang maksimal, khususnya

melaksanakan tugas-tugas yang berbentuk soal-soal representasi matematis,

sehingga antara kemampuan representasi matematis dan self-efficacy memiliki

hubungan positif yang saling mendukung. Self-efficacy terhadap matematika

merupakan penilaian peserta didik terhadap kemampuan matematikanya dalam

menyelesaikan masalah. Sajjadi, dkk. (2015) menyatakan bahwa hasil dari

hubungan positif yang tinggi antara self-efficacy dan prestasi akademik

menyarankan perlunya pengarahan perhatian khusus terhadap peserta didik.

Nicolaidou dan Philippou (2003) menyatakan bahwa pengaruh dari self-efficacy

pada prestasi matematika sekuat pengaruh kemampuan mental secara umum. Self-

efficacy mempengaruhi motivasi juga berkaitan untuk keberhasilan peserta didik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa self-efficacy individu merupakan salah satu

aspek psikologis yang memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan
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seseorang dalam menyelesaikan tugas dan pertanyaan-pertanyaan pemecahan

masalah dengan baik yang berpengaruh pada pencapaian akademik peserta didik

yang memungkinkan peserta didik berlatih mengukur pengendalian atas pikiran,

perasaan, dan tindakan mereka.

Kemampuan representasi matematis dan self-efficacy yang positif dalam

matematika adalah hal penting yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam

proses pembelajaran matematika, namun hal ini tidak didukung oleh fakta yang

ada di lapangan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih

ditemukan kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan kemampuan representasi.

Legi (2008) menyatakan bahwa peserta didik dengan kemampuan rendah,

kesulitan dalam menciptakan dan menggunakan representasi simbolik dan

gambar. Selain itu, Suryowati (2015) juga mengungkapkan bahwa peserta didik

masih belum memahami bagaimana merepresentasikan masalah dunia nyata ke

dalam masalah matematika yang representatif. Dua penelitian tersebut (Legi,

2008; Suryowati, 2015) merekomendasikan upaya yang dapat dilakukan guru agar

peserta didik memiliki kemampuan representasi dengan memilih dan

menggunakan pendekatan pembelajaran yang tepat, sehingga proses pembelajaran

berlangsung optimal dan mampu mengembangkan kemampuan representasi

matematis.

Sulastri, Marwan,  & Duskri, M. (2017) menyatakan bahwa peserta didik jarang

menggunakan representasi gambar, tabel dan model, mematika untuk

membantunya berpikir dalam menyelesaikan soal. Dengan demikian, representasi

belum digunakan sebagai alat untuk berpikir dan memecahkan soal. Hal ini
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mengindikasikan bahwa kemampuan representasi matematis peserta didik masih

kurang. Penelitian lain, mengenai self-efficacy bahwa Novferman, (2016)

menyatakan rendahnya self-efficacy peserta didik pada mata pelajaran matematika

diindikasikan dengan banyaknya peserta didik yang tidak ingin mencoba lebih

banyak untuk mengerjakan soal matematika. Sejalan dengan pendapat Pujiastuti

(2008) menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik lemah dalam

menyatakan, ide atau gagasannya melalui kata-kata atau teks tertulis. Serta

menurut pendapat Yoannita, Budi, dan Rustana (2016) dalam kenyataannya

proses kegiatan belajar yang dilakukan seorang peserta didik terkadang

menghadapi sebuah hambatan. Hambatan yang utama muncul dari dalam diri

peserta didik tersebut salah satunya adalah self-efficacy peserta didik yang rendah.

Kondisi ini juga terjadi di SMPN 1 Gadingrejo. Berdasarkan beberapa contoh

wacana di atas yang mengambarkan rendahnya kemampuan representasi

matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal atau masalah matematika

antara lain: 1) pada saat peserta didik diberikan soal “ Sebuah balok berukuran

panjang =(3x+2) cm, lebar =(x+5) cm, dan tinggi =(2x-4) cm. Jika jumlah

panjang rusuknya 156 cm, maka: Susunlah persamaan dalam x, dan tentukan

nilai x “. Sebagian kecil peserta didik dapat menuliskan jawaban yang benar,

namun beberapa peserta didik lain ragu-ragu, lupa dengan jumlah rusuk pada

balok, lupa memodelkan dalam bentuk matematika, lupa operasi dalam aljabar,

sehingga mereka kurang yakin dengan jawaban mereka sendiri, 2) pada saat

peserta didik diberikan soal “Pernahkah kamu berkemah? Berbentuk apakah

tenda yang kamu pakai? Bila tenda yang kamu pakai seperti gambar tenda di
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bawah ini, dapatkah kamu menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk

membuat tenda tersebut?

Pahami dan coba hitunglah!”. Dua soal tersebut termasuk salah satu indikator

kemampuan representasi yaitu membuat persamaan atau ekspresi matematis dari

representasi yang diberikan kemudian melakukan perhitungan atau mendapatkan

solusi secara benar dan lengkap serta sistematis. Sebagian peserta didik yakin

dengan bentuk tenda itu yaitu prisma tegak segitiga. Sedangkan untuk menghitung

luas kain hanya beberapa peserta didik yang mengingat rumusnya, misal beberapa

peserta didik yang cerdas dan ingat rumus menjawab dengan benar yaitu luas

permukaan tenda bagian bawah tidak dihitung, sedangkan sebagian besar peserta

didik yang lain yang hanya ingat rumus tetapi tidak memahami soal hanya

menghitung luas permukaan prisma segitiga tanpa menalar hanya bagian

permukaan tertentu dari tenda yang dihitung untuk menghitung luas kain yang

diperlukan untuk membuat tenda tersebut.

Hal inilah yang menjadi gambaran bahwa kemampuan representasi matematis

peserta didik belum berkembang maksimal. Hal ini sejalan dengan hasil

wawancara dan observasi terhadap salah satu guru matematika tentang kebiasaan
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peserta didik pada saat pembelajaran matematika berlangsung yaitu: 1) peserta

didik kurang aktif dalam mengajukan ide  atau pertanyaan, 2) peserta didik hanya

pasif menerima informasi dari guru artinya peserta didik kurang yakin bahkan

tidak berani menjawab pertanyaan guru dengan idenya sendiri, 3) peserta didik

tidak berani menyelesaikan soal dengan caranya sendiri dengan alasan takut salah,

terdapat kecenderungan bahwa cara berpikir peserta didik meniru cara-cara yang

diberikan guru atau buku teks 4) keaktifan/respon peserta didik dalam

mengerjakan soal masih kurang, hanya beberapa peserta didik pandai yang

berinisiatif/dominan untuk menyelesaikan soal yang diberikan guru, dan 5)

kesulitan peserta didik dalam memahami soal cerita dimana soal tersebut harus

menuntut peserta didik berpikir untuk merepresentasikan dalam kalimat/model

matematika.

Uraian diatas yang menjadi gambaran bahwa sebagian guru masih menggunakan

pembelajaran dengan metode ceramah. Pada pelaksanaan pembelajaran yang

umumnya diterapkan oleh guru, kenyataannya hanya terjadi komunikasi satu arah

yang memberikan sedikit kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir

matematis dan berdiskusi dengan peserta didik lain, sehingga hanya sedikit bentuk

representasi matematika yang diketahui dan dikuasai peserta didik. Ini

mengakibatkan apabila peserta didik diberikan masalah matematis yang berbeda

dengan contoh soal atau latihan, peserta didik merasa kesulitan bahkan ragu-ragu

sehingga tidak dapat merepresentasikan masalah matematis tersebut kedalam

model matematika atau gambar akhirnya peserta didik tidak bisa menyelesaikan

soal tersebut. Mereka hanya terbiasa oleh contoh soal pada buku cetak dan LKPD
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penerbit. Akibatnya kemampuan peserta didik dalam mengungkapkan

gagasan/ide-idenya kurang berkembang secara maksimal.

Menyikapi hal tersebut, salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah

menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran yang dapat mengasah

kreativitas, memotivasi peserta didik untuk terus belajar dengan baik dan

bersemangat. Proses pembelajaran yang seperti itu dapat diciptakan jika seorang

guru memilih dan menggunakan bahan ajar dengan pendekatan pembelajaran

yang tepat sehingga  dapat mengembangkan kemampuan representasi peserta

didik dan self-efficacy peserta didik.  Namun, bahan ajar yang ada selama ini

belum memfasilitasi peserta didik untuk menemukan sendiri konsep yang

diajarkan yang dapat merangsang kreativitas peserta didik.

Permasalahan di atas juga terjadi di SMP Negeri 1 Gadingrejo yang merupakan

salah satu SMP yang ada di kota Pringsewu, kecamatan Gadingrejo. Berdasarkan

hasil penelitian pendahuluan yang mencakup observasi, wawancara, dan

dokumentasi diperoleh hasil sebagai berikut: Hasil wawancara kepada beberapa

guru matematika menunjukkan bahwa bahan ajar yang digunakan dalam

pembelajaran matematika adalah selain buku teks kurikulum 2013, guru juga

menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) terbitan swasta maupun

LKPD buatan guru sendiri. Beberapa guru mengalami kesulitan menggunakan

buku teks kurikulum 2013 dalam pembelajaran dan peserta didik juga kesulitan

dalam memahami runtutan penyampaian materi. Cara penyajian masalah yang

disampaikan di buku tersebut kurang mendukung peserta didik dalam memahami

masalah yang diinginkan.
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Efendi (2009) menyatakan bahwa buku pelajaran harus dirancang dengan baik

dan benar sehingga berfungsi sebagai alat pembelajaran yang efektif. Buku

pelajaran yang baik adalah buku pelajaran yang dapat membantu peserta didik

belajar. Buku pelajaran bukan hanya merupakan buku yang dibuka atau dibaca

pada saat pembelajaran di kelas, melainkan yang terpenting adalah buku yang

dibaca setiap saat. Agar harapan ini menjadi kenyataan, buku harus menarik, baik

dari segi bentuk maupun isi dan berdampak pada pengembangan kemampuan

berpikir, berbuat, dan bersikap. Buku yang demikian dengan sendirinya akan

dijadikan sarana belajar anak di manapun dan kapanpun. Buku pelajaran yang

benar adalah buku yang dapat membantu peserta didik memecahkan masalah-

masalah yang sederhana maupun rumit; tidak menimbulkan persepsi yang salah;

serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan kaidah-kaidah

keilmuan. Oleh karena itu, diperlukan standar-standar tertentu untuk menyusun

buku pelajaran, baik dari segi kualitas isi maupun dari segi filosofis pendidikan

yang dianut.

Hal ini bertolak belakang pada buku teks yang ada, dilihat pada penggunaanya

atau pemakaian buku teks hanya memungkinkan komunikasi satu arah yang

berakibat pada kurangnya kesempatan peserta didik untuk mengembangkan pola

pikir dan pembentukan konsep sehingga peserta didik kesulitan untuk memahami

materi yang diajarkan. Padahal dalam kurikulum 2013, guru hanya bertindak

sebagai fasilitator dan peserta didik yang aktif menemukan sendiri konsep dengan

kegiatan mengamati, merumuskan pertanyaan, mencoba/mengumpulkan data,

menganalisis/mengolah data dan menarik kesimpulan.
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Bahan ajar yang digunakan peserta didik pada sekolah tersebut berupa LKPD

(Lembar Kerja Peserta Didik) dan buku teks cetakan penerbit.

Gambar 1.1 Cover Buku Teks k-13. Gambar 1.2 Cover LKPD k-13.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa guru kelas VIII dan beberapa peserta

didik kelas IX di SMP N 1 Gadingrejo, mereka kurang memahami tentang

geometri. Pelajaran matematika kelas VIII semester 2 terdiri dari enam pokok

bahasan. Materi kelas VIII yang berkaitan dengan geometri salah satunya materi

Bangun Ruang sisi Datar (BRSD) pada semester genap. Peserta didik tidak

memahami penerapannya dalam kehidupan nyata. Materi ini dianggap salah satu

materi sulit oleh peserta didik SMP N 1 Gadingrejo. Salah satu guru menyatakan

bahwa berdasarkan nilai hasil ulangan harian pada materi BRSD ini selama tiga

tahun berturut sebagian peserta didik belum tuntas mendapatkan nilai diatas

KKM. KKM disekolah tersebut untuk mata pelajaran matematika adalah sudah

mencapai 75. Hal ini juga didukung oleh hasil studi pendahuluan yaitu beberapa

peserta didik diberikan pertanyaan dan soal, mereka diminta untuk menuliskan

materi yang dianggap sulit beserta alasannya. Secara umum peserta didik

menyatakan materi aljabar dan geometri dianggap sulit. Sebagian besar mereka
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menyatakan materi geometri dianggap lebih sulit dari materi lainnya. Mayoritas

alasan peserta didik adalah karena terlalu banyak rumus sehingga ketika

dihadapkan soal tentang geometri maka peserta didik bingung harus

menggunakan rumus yang mana. Peserta didik mengalami kesulitan untuk

mengerjakan soal karena mereka terbiasa hanya menghafal rumus saja dan tidak

memahami konsep. Hal ini terjadi karena guru hanya memberikan rumus dalam

bentuk jadi  dan tidak membiasakan peserta didik untuk menemukan sendiri

konsep atau rumus tersebut.

Materi geometri pada kelas VIII yang diterapkan pada materi ini cukup

bermasalah bagi peserta didik di SMP tersebut. Salah satu guru matematika di

SMP N 1 Gadingrejo juga menyatakan materi ini masih kurang dipahami peserta

didik dalam pembelajaran khususnya menghubungkan konsep materi BRSD

dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari/mengaitkan antara materi yang

diajarkannya dengan situasi dunia nyata/membuat hubungan antara materi yang

diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan sekitar. Artinya, peserta

didik kurang paham dalam menginternalisasi konsep melalui penemuan,

penguatan dan keterhubungan untuk menemukan makna materi tersebut bagi

kehidupannya.

Contoh dari buku tugas peserta didik pada materi BRSD dari tahun ke tahun

soalnya masih berupa pemahaman konsep, artinya latihan soalnya belum

menggambarkan kemampuan representasi matematis peserta didik.
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Gambar 1.3 Cuplikan Buku Tugas Peserta Didik Materi BRSD

Hal ini bisa dilihat dari latihan soalnya kurang menghadirkan soal-soal dalam

menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah, penyelesaian

masalah dari suatu gambar, membuat  gambar  bangun  geometri  untuk

memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya, membuat dan

menjawab pertanyaan dengan kata-kata atau teks tertulis, serta menyajikan

kembali   data   atau   informasi   dari suatu representasi ke representasi gambar.

Bahan ajar yang digunakan peserta didik pada sekolah tersebut yang berupa

LKPD (Lembar Kerja Peserta didik) juga belum memfasilitasi kegiatan

pembelajaran yang memunculkan kemampuan representasi matematis peserta

didik. Peserta didik hanya memperoleh materi dari LKPD cetakan penerbit yang

berbentuk uraian panjang dan latihan soal tanpa dilengkapi penjelasan,  sedangkan
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buku teks yang digunakan sudah memiliki keterkaitan dengan masalah nyata

karena menggunakan kurikulum 2013. Untuk mengatasi  LKPD yang berisi uraian

panjang sebaiknya LKPD di buat sendiri oleh guru sesuai dengan tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai. Materi yang sulit seperti Bangun Ruang Sisi

Datar (BRSD) akan lebih mudah dipahami karena guru mengerti dan memahami

keadaan dan karakteristik peserta didik. Melalui media Lembar Kerja Peserta

Didik (LKPD) yang dibuat guru sendiri diharapkan mampu memfasilitasi

pembelajaran matematika supaya lebih menarik, bermakna, dan mudah dipahami.

Gambar dibawah ini menunjukkan Lembar Kerja Peserta didik (LKS) yang

digunakan guru SMP N 1 Gadingrejo untuk peserta didiknya kelas VIII pada

materi BRSD .

Gambar 1.4 Cuplikan LKS Kelas 8 Kurikulum 2013 Terbitan Tim Prestasi

Tugas pada LKS tersebut kurang terperinci dalam membantu peserta didik

memahami indikator materi BRSD. Dari segi penyajian hanya berupa ringkasan

materi yang panjang. Konsep LKS dalam memecahkan permasalahan dalam
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kehidupan sehari-hari belum terlihat dalam buku teks ini. Hal ini menyatakan

bahwa LKS yang disebut LKPD belum memfasilitasi kegiatan pembelajaran

untuk memunculkan kemampuan representasi matematis peserta didik. Soal-soal

rutin cenderumg dominan dalam penyajian LKS tersebut. Hal tersebut mampu

menunjukkan lemahnya kemampuan representasi matematika peserta didik di

SMP N 1 Gadingrejo.

Gambar 1.5 Cuplikan Tampilan Buku Teks Cetakan Penerbit k-2013.

Pada buku teks cetakan penerbit kurikulum 2013 ini sudah menampilkan soal-soal

yang membuat peserta didik berpikir tinggi. Soal-soal yang dimunculkan terlalu
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sulit bagi peserta didik yang memiliki kemampuan pemahaman rendah. Soal-soal

dari buku penerbit yang dituntut untuk berpikir tinggi tersebut sebaiknya akan

diimbangi dengan adanya LKPD yang dikembangkan oleh guru supaya membantu

dalam memfasilitasi peserta didik untuk lebih mudah memahami dalam materi

yang disampaikan di kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Beberapa LKS atau LKPD yang digunakan disekolah-sekolah umumnya masih

berupa rangkuman atau ringkasan materi saja baik di sekolah yang menggunakan

kurikulum 2013 maupun KTSP. Adapun beberapa LKS yang digunakan di

sekolah lain telah mengarah pada PAKEM pendekatan saintifik kontekstual, serta

pembelajaran Paikem-kontekstual. Walaupun sudah mengarah pada pembelajarn

PAKEM (aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan/menantang) dan sudah terdapat

kumpulan tes tertulis dan tes praktik yang  mengacu pada tujuan pembelajaran

dari standar kompetensi yang berlaku, tapi di dalam LKS tersebut masih dominan

berisi ringkasan materi, untuk kegiatan peserta didik dan kegiatan guru sendiri di

dalam LKS tersebut masih kurang terperinci, soal-soal yang dihadirkanpun masih

kurang mudah dipahami.

Pendekatan yang diduga sesuai untuk mengembangkan kemampuan representasi

matematis dan self eficacy peserta didik, salah satunya yaitu Pendekatan

Contextual Teaching and Learning (CTL). Pendekatan ini diduga cocok

diterapkan pada materi pembelajaran Bangun Ruang Sisi Datar (BRSD) dalam

memfasilitasi kemampuan representasi matematis dan self-efficacy peserta didik.

Dalam  pelaksanaannya pada model CTL terdiri dari 7 komponen utama adalah

kontruktivisme, questioning, inquiry, learning community, modeling, reflection,
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dan authentic assesment. Pembelajaran dengan Pendekatan CTL menurut  Elaine

B. Johnson (Setiawan, 2007) adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan

menolong para peserta didik melihat makna di dalam materi akademik yang

mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik yang

mereka pelajari dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari mereka yaitu dengan

konteks keadaan pribadi, sosial dan budaya mereka.

Hal ini menjelaskan bahwa pembelajaran dengan Pendekatan CTL mendorong

agar peserta didik dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari

dengan situasi kehidupan nyata. Pendekatan CTL mendorong agar peserta didik

dapat menemukan hubungnan antara materi yang dipelajari dengan situasi

kehidupan nyata. Hal ini penting karena dengan mengorelasikan materi yang

dikaitkan dengan  kehidupan nyata, materi itu akan bermakna secara fungsional

bagi peserta didik dan materi itu akan tertanam erat dalam memori peserta didik,

sehingga tidak akan mudah dilupakan. CTL mendorong peserta didik untuk

menerapkannya dalam kehidupan. Pendekatan CTL bukan hanya mengharapkan

peserta didik dapat memahami materi yang akan dipelajarinya, akan tetapi

bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan

sehari-hari dan sebagai bekal mereka dalam aktivitas kehidupan nyata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pemilihan bahan ajar menjadi salah satu hal

yang penting diperhatikan guru. Di antara bahan ajar yang sering digunakan,

LKPD dengan pendekatan CTL menjadi pilihan yang sangat baik untuk

dikembangkan. Sehingga dibutuhkannya media LKPD dengan pendekatan CTL

untuk memfasilitasi peserta didik agar lebih termotivasi dalam belajar. Aqib
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(2016) menyatakan LKPD sebagai media berbasis cetak yang digunakan sebagai

perantara atau pengantar dalam pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang

terjadinya proses belajar pada peserta didik, dan Arsyad (2013) mengungkapkan

LKPD sebagai media pembelajaran berupa lembaran-lembaran yang berisi tugas

yang disertai dengan petunjuk dan langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas

tersebut sehingga mampu mengembangkan kemampuan yang diharapkan dalam

proses pembelajaran di kelas. LKPD memiliki tujuan membuat suasana

pembelajaran matematika menjadi lebih terstruktur, menyenangkan, kreatif

berpikir, termotivasi.

Hal ini diharapkan dengan menggunakan media LKPD dengan Pendekatan CTL

mampu memfasilitasi berbagai kemampuan yakni diantaranya kemampuan

representasi dan self-efficacy peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Belajar

akan lebih mudah dipahami jika disertai media berupa LKPD yang dirancang

secara khusus. LKPD yang dibuat memiliki komponen-komponen yang dapat

membantu dan menuntun mereka memahami isi serta mencapai tujuan

pembelajaran.

Berdasarkan Penelitian Harahap (2015), (1) terjadi peningkatan kemampuan

koneksi matematika peserta didik dengan rata-rata persentase klasikal sebesar

65,63% pada siklus I dan sebesar 87,50% pada siklus II, (2) terjadi peningkatan

kemampuan representasi matematika peserta didik dengan rata-rata persentase

klasikal sebesar 75,00% pada siklus I dan sebesar 93,75% pada siklus II, (3)

terjadi peningkatan aktivitas belajar peserta didik dengan rata-rata persentase
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sebesar 80,72% pada siklus I dan sebesar 87,86% pada siklus II, dan (4) terjadi

peningkatan respon positif peserta didik terhadap pembelajaran matematika

dengan menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning atau (CTL)

dengan rata-rata sebesar 3,33 pada siklus I dengan kriteria baik dan rata-rata

sebesar 3,56 pada siklus I dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan dua penelitian

tersebut, Contextual Teaching and Learning atau (CTL) selain dapat

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik, berpikir kreatif

peserta didik, kemampuan koneksi peserta didik juga meningkatkan kemampuan

representasi matematis peserta didik serta memunculkan indikator self-efficacy

dalam berpikir peserta didik pada materi Geometri.

Berdasarkan hasil penelitian, kajian pustaka, masalah dalam pembelajaran dan

kebutuhan peserta didik dilihat dari kemampuan representasi matematis dan self-

efficacy, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis terhadap

self-efficacy dan kemampuan representasi peserta didik dalam pembelajaran

menggunakan Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) berupa

media Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Oleh karena itu, akan dilakukan

penelitian yang berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Melalui Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) Untuk

Memfasilitasi Kemampuan Representasi Matematis Dan Self-Efficacy Siswa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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1. Bagaimanakah proses dan hasil LKPD yang dikembangkan menggunakan

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) yang dapat

memfasilitasi kemampuan representasi matematis dan self-efficacy siswa?

2. Bagaimanakah bentuk LKPD yang dikembangkan menggunakan Pendekatan

Contextual Teaching and Learning (CTL) yang dapat memfasilitasi

kemampuan representasi matematis dan self-efficacy siswa?

3. Bagaimanakah efektivitas LKPD yang dikembangkan menggunakan

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) yang dapat

memfasilitasi kemampuan representasi matematis dan self-efficacy siswa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui:

1. Proses dan Hasil (Produk) LKPD yang dikembangkan menggunakan

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) yang dapat

memfasilitasi kemampuan representasi matematis dan self-efficacy siswa.

2. Bentuk LKPD yang dikembangkan menggunakan Pendekatan Contextual

Teaching and Learning (CTL) yang dapat memfasilitasi kemampuan

representasi matematis dan self-efficacy siswa.

3. Efektivitas LKPD yang dikembangkan menggunakan Pendekatan Contextual

Teaching and Learning (CTL) yang dapat memfasilitasi kemampuan

representasi matematis dan self-efficacy siswa.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah

keilmuan terhadap perkembangan pendidikan dan pembelajaran matematika,

terutama terkait dengan pengembangan media LKPD melalui Pendekatan

CTL dan juga kemampuan representasi matematis serta self-efficacy siswa.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan kajian

bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Secara praktis

1) Bagi peneliti, mendapatkan kesempatan dan pengalaman dalam merancang

dan membuat media LKPD yang disesuaikan dengan karakteristik materi

dan kebutuhan siswa.

2) Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi saran untuk para guru dalam

memilih Pendekatan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning

(CTL) untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematis dan self-

efficacy siswa.

3) Bagi peserta didik, mampu menumbuhkan kreatifitas, inovasi peserta didik

daya berpikir lebih aktif, kreatif, efektif, menantang dan menyenangkan

dalam memahami soal-soal yang dituangkan dalam LKPD yang

memfasilitasi kemampuan representasi matematis dan self-efficacy siswa.

4) Bagi instansi pendidikan dan pusat-pusat penelitian ini diharapkan juga

berguna untuk menyediakan koleksi bahan ajar yang inovatif, praktis,

menantang dan menyenangkan bagi siswa untuk dipelajari.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Definisi Belajar

Menurut Gagne (Dahar, 2011) belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di

mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman: perubahan

perilaku, perilaku terbuka, belajar dan pengalaman, belajar dan kematangan.

Belajar dihasilkan dari pengalaman dengan lingkungan, yang didalamnya terjadi

hubungan-hubungan antara stimulus-stimulus dan respons-respons. Sadjati (2009)

mengungkapkan belajar adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan dan

sikap pada diri peserta didik pada saat mereka berinteraksi dengan informasi dan

lingkungan di mana kegiatan ini dapat dilakukan atau terjadi sepanjang waktu.

Sehingga disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat

pengalaman dan latihan, yang artinya tujuan kegiatan belajar adalah perubahan

tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap

bahkan meliputi segenap aspek organisme atau individu.

Dalam perspektif teknologi pembelajaran, sumber belajar diakui sebagai

komponen terpenting dalam pembelajaran. Menurut Sadiman (2004: 23) sumber

belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru,segala
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sesuatu yang dapat memberikan kemudahan belajar, yang darinya diperoleh

berbagai  informasi, pengetahuan,  pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan

untuk pembelajaran baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk

kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan

efisiensi tujuan pembelajaran.

Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan (AECT), sumber belajar

adalah semua sumber (baik berupa data, orang atau benda) yang dapat digunakan

untuk memberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi peserta didik. Sumber belajar

itu meliputi pesan, orang, bahan ajar, peralatan, teknik dan lingkungan/latar. Di

antara keenam komponen sumber belajar tersebut, yang paling dominan adalah

bahan ajar bagi peserta didik.

2. Teori Pembelajaran

a. Teori Pembelajaran Behaviorisme

Sukmadinata (Sagala, 2013: 42-43) mengungkapkan teori behavioristik sangat

menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati atau diukur. Ada

beberapa ciri dari teori ini adalah: (1) mengutamakan unsur-unsur atau bagian-

bagian kecil, (2) bersifat mekanistis (3) menekankan peranan lingkungan (4)

mementingkan pembentukan reaksi atau respon, dan (5) menekankan pentingnya

latihan.

Tokoh yang sangat terkenal mengembangkan teori ini adalah Thorndike, dengan

eksperimennya belajar pada binatang yang juga berlaku bagi manusia yang

disebut Thorndike dengan “trial and error”. Thorndike menghasilkan teori belajar
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“connectionism” karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi

antara stimulus dan respons. Thorndike mengemukakan tiga prinsip atau hukum

dalam belajar yaitu: (1) law of readiness, belajar akan menghasilkan apabila

individu memiliki kesiapan untuk melakukan perbuatan tersebut, (2) law of

exercise yaitu belajar akan bersemangat apabila banyak latihan dan ulangan (3)

law of effect yaitu belajar akan bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan

hasil yang baik.

Prinsip-prinsip belajar menurut teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Harley

dan Davis yang banyak di pakai adalah (1) proses belajar dapat terjadi dengan

baik apabila peserta didik ikut terlibat secara aktif didalamnya, (2) materi

pelajaran diberikan dalam bentuk unit-unit kecil dan diatur sedemikian rupa

sehingga hanya perlu memberikan suatu respons tertentu saja, (3) tiap-tiap

respons perlu diberi umpan balik secara langsung sehingga peserta didik dapat

dengan segera mengetahui apakah respons yang diberikan betul atau tidak, (4)

perlu diberikan penguatan setiap kali peserta didik memberikan respons  apakah

bersifat positif atau negatif. Penguatan yang bersifat positif akan lebih baik karena

memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi peserta didik, sehingga ia

ingin mengulang kembali respons yang telah diberikan.

Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari

beberapa hal seperti: tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik

siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang

dirancang dan berpijak pada teori behvioristik memandang bahwa pengetahuan

adalah obyektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan
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rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah

memindahkan pengetahuan (transfer of knowledge) ke orang yang belajar atau

siswa. Fungsi mind atau pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yag

sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilah, sehingga

makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh

karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Siswa diharapkan akan memiliki

pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang

dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid.

b. Teori Pembelajaran Konstruktivisme

Ditjen Dikdasmen (Setiawan: 2007) menjabarkan kecenderungan tentang belajar

berdasarkan konstruktivisme sebagai berikut: a) Proses belajar, meliputi: (1)

belajar tidak hanya sekedar menghapal, akan tetapi peserta didik harus

mengkonstruksikan pengetahuan dibenak mereka sendiri; (2) peserta didik belajar

dari mengalami, dimana peserta didik mencatat sendiri pola-pola bermakna dari

pengetahuan baru, bukan diberi begitu saja oleh guru; (3) pengetahuan yang

dimiliki seseorang terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam

tentang sesuatu persoalan (subject matter); (4) pengetahuan tidak dapat dipisah-

pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan

keterampilan yang dapat diterapkan; (5) manusia mempunyai tingkatan yang

berbeda dalam menyikapi situasi baru; (6) peserta didik perlu dibiasakan

memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan

bergelut dengan ide-ide; (7) proses belajar dapat mengubah struktur otak.
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Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan

organisasi pengetahuan dan keterampilan seseorang.

c. Teori Pembelajaran Humanisme

Beberapa tokoh yang menyatakan teori humanisme yaitu Abraham Maslow,

Arthur Comb, dan Carl Rogers. Menurut Arthur (Atusta, 2017) guru tidak dapat

memaksakan siswa untuk menyukai suatu pelajaran tertentu. Siswa akan tidak

menyukai suatu pelajaran apabila dirasa tidak bermanfaat baginya. Siswa akan

lebih menyukai pelajaran yang memberikan arti baginya. Pada diri seseorang

terdapat rasa takut untuk bersaing dan rasa takut untuk mengambi kesempatan.

Akan tetapi bersamaan dengan perasaan itu, ada juga keinginan untuk maju. Hal

yang terjadi selanjutnya adalah bergantung pada cara individu tersebut mengambil

tindakan. Nursidik (2008) menyatakan bahwa para ahli humanisme melihat

adanya dua bagian pada proses belajar yaitu proses pemerolehan informasi baru

dan personalisasi informasi ini pada individu.

Menurut Haglund (Siswono, 2007) pada dasarnya matematika humanistik

melibatkan pengajaran yang isinya humanistik (humanistic content) dengan

menggunakan pendidikan humanistik (humanistic pedagogy) dalam keyakinan

bahwa kekurangan motivasi siswa merupakan akar penyebab dari masalah-

masalah sikap dan literasi dalam pendidikan matematika. Gerakannya adalah

mencari kembali proses-proses pendidikan yang menyenangkan dan menantang

dengan kegiatan-kegiatan penemuan (discovery) dan kreasi/karyacipta. Dengan

demikian matematika humanistik mengarahkan pada pembelajaran yang

memberikan keleluasaan siswa untuk belajar secara aktif yang menyenangkan
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dan memberikan kebebasan siswa untuk tertantang melakukan kreasi-kreasi

sehingga mendorong kreativitasnya.

White (Siswono, 2007) menjelaskan bahwa matematika humanistik berkaitan

dengan proses pembelajaran matematika yang menempatkan siswa sebagai subjek

untuk membangun pengetahuannya dengan memahami kondisi-kondisi, baik

dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Pengetahuan matematika tidak

terbentuk dengan menerima atau menghafal rumus-rumus dan prosedur-prosedur,

tetapi dengan membangun makna dari apa yang sedang dipelajari. Siswa aktif

mencari, menyelidiki, merumuskan, membuktikan, mengaplikasikan apa yang

dipelajari. Siswa juga mungkin melakukan kesalahan dan dapat belajar dari

kesalahan tanpa takut untuk berbuat salah dengan melakukan ujicoba atau

eksperimen. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi

juga intuisi dan kreativitas siswa. Pembelajaran matematika secara manusiawi

akan membentuk nilai-nilai kemanusiaan dalam diri siswa. Maka, selain

memahami dan menguasai konsep matematika, siswa akan terlatih bekerja

mandiri maupun bekerjasama dalam kelompok, bersikap kritis, kreatif,

konsisten, berpikir logis, sistematis, menghargai pendapat, jujur, percaya diri, dan

bertanggung jawab. Pada aspek ini kreativitas guru untuk memfasilitasi kegiatan

belajar siswa dengan berbagai metode dan kreativitas siswa untuk menemukan

atau membangun pengetahuannya sendiri saling terpadu dan menunjang bagi

keberhasilan tujuan belajar siswa.

Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat dijabarkan beberapa ciri umum dari

pembelajaran matematika humanistik, yaitu:
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1. Menempatkan siswa sebagai penemu (inquirer) bukan hanya

penerima fakta-fakta dan prosedur-prosedur;

2. Memberi kesempatan siswa untuk saling membantu dalam

memahami masalah dan pemecahannya yang lebih mendalam;

3. Menunjukkan latar belakang sejarah bahwa matematika sebagai suatu

penemuan atau usaha keras (endeavor) dari seorang manusia;

4. Menggunakan masalah-masalah yang menarik tidak hanya latihan-

latihan;

5. Menggunakan berbagai teknik penilaian tidak hanya menilai

siswa berdasar pada kemampuan mengingat prosedur-prosedur saja;

6 . Membantu siswa mengembangkan sikap-sikap percaya diri,

mandiri, dan penasaran (curiosity);

Penjabaran mengenai teori humanisme ini berkaitan dengan self-efficacy yang

merupakan keyakinan seseorang bahwa dirinya dapat menyelesaikan suatu tugas

dalam situasi tertentu. Self-efficacy ditumbuhkan dari diri masing-masing

individu. Ada anak yang memiliki self-efficacy tinggi sehingga mampu

mengerjakan tugas yang diberikan guru sesulit apapun tingkat kesulitan soal

tersebut. Dia akan terus berusaha karena yakin bahwa tugas tersebut bisa selesai.

Akan tetapi anak yang self-efficacy rendah akan menganggap tugas tersebut sulit

dan tidak bisa dikerjakan. Dia akan menyerah bahkan ketika belum mencoba.

Akhirnya dia tidak mengerjakan tugas tersebut. Fase yang menentukan self-

efficacy dimulai dari keluarga karena lingkungan juga mempengaruhi self-

efficacy. Lingkungan yang responsif akan membuat anak yang memiliki self-

efficacy tinggi menjadi sukses dan dapat menyelesaikan soal sesuai
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kemampuannya. Sehingga perlu ditumbuhkan dalam diri manusia self-

efficacy yang tinggi. Jadi, teori belajar dalam humanisme jika dikaitkan dengan

self-efficacy menyatakan bahwa keyakinan dalam suatu proses diri manusia yang

berpusat pada keyakinan manusia yang personal, dan peran penting lingkungan

keluarga adalah hal yang paling utama penting untuk mengubah self-efficacy ke

arah yang positif sehingga mengakibatkan self-efficacy tinggi.

3. Bahan Ajar

a. Pengertian Bahan Ajar

Pannen (Sadjati, 2009) bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang

disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses

pembelajaran sedangkan menurut Kurniawati (2015) bahan ajar adalah materi

yang tertuang atau segala hal yang dapat diambil manfaat dari sumber belajar.

Bahan ajar pada hakekatnya adalah  isi dari mata pelajaran atau bidang studi yang

diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakannya.

Penggunaan bahan ajar memungkinkan peserta didik dapat mempelajari suatu

kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara

akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Bahan

ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan pendidik atau instruktur

untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.

b. Jenis-Jenis Bahan Ajar

Jenis bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi dua, seperti yang dikemukakan

Sadjati (2009) yaitu jenis bahan ajar cetak dan bahan ajar noncetak. Jenis bahan
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ajar cetak yang dimaksud adalah modul, handout, dan lembar kerja peserta didik.

Sementara yang termasuk kategori jenis bahan ajar noncetak adalah bahan ajar

yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video,

audio, dan overhead transparencies (OHT).

Kurniawati (2015) bahan ajar adalah materi yang tertuang atau segala hal yang

dapat diambil manfaat dari sumber belajar. Ada beberapa  jenis bahan ajar jika

dilihat dari bagaimana bahan  ajar  itu dikemas  dan  disajikan  kepada  peserta

didik  dalam proses pembelajaran, setidaknya ada lima kategori yaitu:

1)  Cetak  :  Handout,  Buku,  modul,  LKPD,  brosur,  leaflet,  foto, gambar,

model, maket. Bahan ajar cetak mempermudah peserta didik dalam

mempelajarinya selain peserta didik dapat mempelajari disekolah peserta didik

juga dapat mempelajari dirumah, melihat ketersedian bahan yang sangat mudah

diperoleh.

2)  Dengar  : Kaset,  radio,  piringan  hitam,  compact  disc.  Bahan ajar yang satu

ini sering kita menyebutnya dengan media  audio atau suara yang dihantarkan

oleh gelombang udara yang dapat didengar  oleh  telinga  manusia,  manfaat  dari

media  audio disini akan meningkatkan daya ingat peserta didik dalam memahami

materi pembelajaran.

3)  Pandang (visual) seperti foto, gambar atau maket, media ini hanya bisa dilihat

dan memberikan pemehaman kepada peserta didik jika  dalam  pembelajaran  ada

materi  yang  berkaitan  dengan objek yang berukuran besar atau sulit bagi peserta

didik untuk melihat secara langsung.
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4) Pandang Dengar: VCD, film, media audiovisual mempunyai keunggulan-

keunggulan dibandingkan dengan media-media pembelajaran yang ada, media

audiovisual dapat meningkatkan retensi ingatan, meningkatkan transfer ilmu

dalam pembelajaran.

5)  Multimedia Interaktif : Pembelajaran berbasis komputer, web, bahan ajar ini

mempermudah peserta didik atau pesera didik yang mempunyai kendala

mengenai jarak, maka peserta didik dapat mengakses materi yang tersedia melalui

internet dengan mudah, media ini disebut juga dengan media yang berbasis

online/daring (dalam jaringan).

Karakteristik jenis bahan ajar cetak dikategorikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1 Jenis Bahan Ajar Sesuai Karakteristiknya

Jenis
Bahan Ajar Cetak

Karakteristik

Modul Terdiri dari bermacam-macam bahan tertulis yang digunakan untuk
belajar mandiri.

Handout Merupakan macam-macam bahan cetak yang dapat memberikan
informasi kepada peserta didik. Handout ini biasanya berhubungan
dengan materi yang diajarkan. Pada umumnya handout ini terdiri dari
catatan (baik lengkap maupun kerangkanya saja), tabel, diagram, peta,
dan materi-materi tambahan lainnya.

Lembar Kerja Peserta
didik atau Lembar Kerja
Peserta Didik

Termasuk di dalamnya adalah lembar kasus, daftar bacaan, lembar
praktikum, lembar pengarahan tentang proyek dan seminar, lembar
kerja, dan lain-lain. Lembar Kerja Peserta Didik ini dapat
dimanfaatkan untuk berbagai macam situasi pembelajaran.

Hampir sebagian besar proses pembelajaran pada berbagai tingkatan pendidikan

menggunakan bahan ajar cetak sebagai buku utama. Bates (Sadjati, 2009)

mengungkapkan salah satu alasan mengapa bahan ajar cetak masih merupakan
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media utama dalam paket bahan ajar di sekolah- sekolah karena sampai saat ini

bahan ajar cetak masih merupakan media yang paling  mudah  diperoleh  dan

lebih  standar  dibanding  program  komputer. Di samping itu, bahan ajar cetak

dalam bentuk buku pada umumnya dapat dibaca dan dipelajari di mana saja,

seperti di sekolah, di rumah, dan di dalam bis kota. Membaca buku juga dapat

dilakukan di mana dan kapan saja kita mau melakukannya, apakah di pagi hari,

siang hari, sore hari, malam atau bahkan dini hari, tergantung pada kebiasaan

masing-masing orang. Kelebihan lain dari bahan ajar cetak adalah tidak

diperlukannya alat yang  khusus dan  mahal  untuk memanfaatkannya.  Dalam hal

pengiriman, bahan ajar cetak ini relatif lebih mudah, efisien, dan cepat serta

ongkosnya relatif lebih murah dibanding ongkos pengiriman jenis media-media

lainnya.

Dilihat dari sudut pembelajaran, bahan ajar cetak lebih unggul dibanding bahan

ajar jenis lain. Hal ini karena bahan ajar cetak merupakan media yang sangat

canggih dalam hal mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mampu

belajar tentang fakta dan mampu mengerti prinsip-prinsip umum dan abstrak

dengan menggunakan argumentasi yang logis. Dalam hal kualitas penyampaian,

bahan  ajar  cetak  dapat menyajikan kata-kata, angka-angka, notasi musik,

gambar dua dimensi serta diagram. Selain itu, apabila biaya tidak menjadi

masalah, media cetak juga dapat dipresentasikan dengan dilengkapi ilustrasi yang

berwarna. Dari segi penggunanya, bahan ajar cetak ini dapat digunakan langsung

atau untuk menggunakannya tidak diperlukan alat lain, mudah dibawa ke mana-

mana (portable) karena bentuknya relatif kecil dan ringan, informasi yang ingin
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disampaikan dapat cepat diakses dan mudah dibaca secara sekilas (browsing) oleh

penggunanya.

4. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Aqib (2016) menyatakan LKPD sebagai media berbasis cetak yang digunakan

sebagai perantara atau pengantar dalam pembelajaran. Media pembelajaran adalah

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang

terjadinya proses belajar pada peserta didik, dan Arsyad (2013) mengungkapkan

LKPD sebagai media pembelajaran berupa lembaran-lembaran yang berisi tugas

yang disertai dengan petunjuk dan langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas

tersebut sehingga mampu mengembangkan kemampuan yang diharapkan dalam

proses pembelajaran di kelas. Menurut Prastowo (2011: 203), LKPD adalah

lembaran lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan

kegiatan di dalam pembelajaran disertai petunjuk atau langkah-langkah untuk

menyelesaikan suatu tugas yang memiliki kompetensi dasar yang akan dicapai.

Penggunaan LKPD memiliki keunggulan sebagai berikut:

1) Dari aspek penggunaan: merupakan media yang paling mudah. Dapat

dipelajari di mana saja dan kapan saja tanpa harus menggunakan alat

khusus.

2) Dari aspek pengajaran: dibandingkan bahan ajar jenis lain bisa dikatakan

lebih unggul. LKPD merupakan bahan ajar yang dapat mengembangkan

kemampuan peserta didik untuk belajar tentang fakta dan mampu menggali

prinsip-prinsip umum dan abstrak dengan menggunakan argumentasi yang

realistis.
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3) Dari aspek kualitas penyampaian pesan pembelajaran: mampu memaparkan

kata-kata, angka-angka, notasi musik, gambar dua dimensi, serta diagram

dengan proses yang sangat cepat.

4) Dari aspek ekonomi: secara ekonomis lebih murah dibandingkan dengan

bahan ajar yang lainnya. ( Lismawati, 2010: 40)

Jadi, LKPD adalah salah satu media cetak yang berupa lembaran berisi tugas yang

harus dikerjakan oleh peserta didik, biasanya berupa petunjuk, langkah untuk

menyelesaikan suatu tugas, suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan

harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya. LKPD digunakan untuk

menuntun peserta didik belajar mandiri dan dapat menarik kesimpulan pokok

bahasan yang dibelajarkan. Penyajian bahan pelajaran umumnya dapat mendorong

peserta didik mengembangkan kreatifitas dalam belajar. Sehingga dapat

mendorong peserta didik secara aktif mengembangkan dan menerapkan

kemampuannya.

a. Format LKPD

Dalam mengembangkan lembar kerja peserta didik (LKPD) terdapat acuan format

sebaga pedoman penyusunannya. Menurut Prastowo (2011) format penyusunan

LKPD disajikan dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Format LKPD

No Format LKPD
1 Judul
2 Kompetensi dasar yang akan dicapai
3 Waktu penyelesaian
4 Peralatan / bahan untuk menyelesaikan tugas
5 Informasi singkat
6 Langkah kerja
7 Tugas yang harus dilakukan
8 Laporan yang harus dikerjakan
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Dari tabel di atas data dijabarkan bahwa dalam menyusun LKPD harus

mencantumkan hal-hal sebaga berikut:  judul LKPD yang dikembangkan;

kompetensi dasar dari materi yang akan dibahas; waktu penyelesaian LKPD;

peralatan atau bahan yag akan digunakan dalam menyelesaikan tugas; informasi

singkat tentang penyelesaian LKPD; langkah kerja maupaun tugas yang akan

dilakukan; dan laporan yang harus dikerjakan oleh peserta didik.

b. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat LKPD

Lembar kerja peserta didik atau disebut LKPD tentunya memiliki banyak fungsi,

tujuan, dan kegunaan dalam pembelajaran. LKPD dapat dikatakan salah satu

bagian dari bahan ajar yang harus dimiliki oleh guru untuk menunjang proses

kegiatan belajar mengajar guru di kelas. Berikut penjabaran dari masing-masing

kajian yang dijelaskan menurut Prastowo ( 2011: 205-207):

1. Fungsi

a) sebagai  bahan  ajar  yang  bisa  meminimalkan  peran  pendidik,  namun

lebih mengaktifkan peserta didik;

b) sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami

materi yang disampaikan;

c) sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih; dan

d) memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik.

2. Tujuan

a) menyajikan  bahan  ajar yang  memudahkan  peserta  didik  untuk

memberi interaksi dengan materi yang diberikan;
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b) menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik

terhadap materi yang diberikan;

c) melatih kemandirian belajar peserta didik; dan memudahkan pendidik

dalam memberikan tugas kepada peserta didik; dan

d) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik.

3. Manfaat

a) memancing peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.

b) membantu peserta didik menemukan suatu konsep dalam belajar

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa LKS yang dapat

disebut LKPD adalah merupakan media yang berupa lembaran–lembaran yang

berisi tugas yang disertai dengan petunjuk dan langkah-langkah dalam

menyelesaikan tugas sehingga mampu mengembangkan kemampuan yang

diharapkan. Prinsipnya LKPD adalah tidak dinilai sebagai dasar perhitungan rapor

(nilai akhir), tetapi hanya diberi penguat bagi yang berhasil menyelesaikan

tugasnya serta diberi bimbingan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan.

LKPD disebut sebagai pembelajaran berupa media cetak yang yang paling

sederhana karena komponen isinya bukan pada materi ajar tetapi pada

pengembangan soal-soalnya serta latihan. Penggunaan LKPD memungkinkan

guru mengajar lebih optimal, memberikan bimbingan kepada peserta didik yang

mengalami kesulitan, memberi penguatan, serta melatih peserta didik

memecahkan masalah.
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c. Macam-macam LKPD

Berdasarkan pemahaman yang dikemukakan oleh Prastowo (2011: 209-211)

terdapat lima macam bentuk LKPD, yakni:

1.LKPD yang Membantu Peserta Didik Menemukan Suatu Konsep Jenis LKPD

ini memuat kegiatan apa yang harus dilakukan peserta didik, meliputi kegiatan

mengamati dan menganalisis. LKPD jenis ini merumuskan langkah-langkah yang

akan dilakukan oleh peserta didik yang bertujuan untuk membantu peserta didik

menemukan konsep yang akan mereka bangun.

2. LKPD yang  Membantu  Peserta  Didik  Menerapkan  dan  Mengintegrasikan

Berbagai Konsep yang telah dibutirkan

Jenis LKPD ini digunakan setelah peserta didik berhasil menemukan konsep.

LKPD jenis ini  bertujuan  agar peserta didik dilatih  untuk  menerapkan  konsep

yang  telah dbutirukan dalam kehidupan sehari-hari.

3. LKPD yang berfungsi sebagai Penuntun Belajar

LKS jenis ini bertujuan untuk membantu peserta didik menghafal dan memahami

materi pembelajaran yang terdapat dalam buku.

4. LKPD yang Berfungsi sebagai Penguatan

LKS jenis ini mengandung penguatan yang bertujuan membantu peserta didik

menghafal dan memahami isi materi pembelajaran yang terdapat di dalam buku

atau literatur terkait.

5. LKPD yang Berfungsi sebagai Petunjuk Praktikum
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LKPD jenis ini mengandung langkah-langkah atau petunjuk praktikum yang harus

dilakukan  sebagai  kegiatan  pembelajaran. Dalam LKPD jenis  ini, petunjuk

praktikum menjadi salah satu isi (content) dari LKPD.

Dari  penjelasan  di atas,  maka  secara  umum LKPD berkenaan  dengan

tahapan langkah-langkah yang dilakukan selama proses pembelajaran. Hanya saja

penggunaan   jenis atau   macam-macam LKPD disesuaikan   dengan   sintaks

pembelajaran  dan  tujuan  pembelajaran  yang  ingin  dicapai.  Ini menjadi  poin

penting agar LKPD yang dipilih dapat membantu peserta didik dalam melakukan

kegiatan pembelajaran yang bermakna.

d. Langkah-langkah Aplikatif Menyusun LKPD

Lembar Kerja Peserta didik atau LKPD berfungsi membantu peserta didik

melakukan kegiatan  belajar  yang  aktif  sesuai  dengan  urutan  langkah-langkah.

LKPD yang dibuat dengan kreatif akan memberikan kemudahan bagi peserta

didik dalam mengerjakannya. Ini berarti dengan kemudahan tersebut, maka dapat

menciptakan proses pembelajaran berjalan lebih mudah dan menyenangkan.

Prastowo (2011: 211-215) menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun LKPD

agar menjadi LKPD yang inovatif dan kreatif.

Menurut Pendidikan Nasional  (2004) terdapat langkah penyusunan LKS agar

sesuai dengan struktur dan format LKPD, yakni :

1.   Melakukan analisis kurikulum

Analisis ini merupakan langkah awal penyusunan LKPD. Hal-hal yang perlu

dianalisis yakni berkaitan dengan standar kompetensi, kompetensi dasar,
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indikator, dan materi pembelajaran, serta alokasi waktu yang ingin dikembangkan

di LKPD.

2.   Menyusun Peta Kebutuhan LKPD

Penyusunan ini diperlukan untuk melihat seberapa banyak LKPD yang harus

ditulis. Ini  dilakukan  setelah  menganalisis  kurikulum  dan  materi

pembelajaran.

3. Menentukan Judul-Judul LKPD

Judul LKS ditentukan berdasarkan kompetensi dasar, materi pokok, atau

pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Pada satu kompetensi dasar

dapat  dipecah  menjadi  beberapa  pertemuan.  Ini  dapat  menentukan berapa

banyak LKPD yang akan dibuat, sehingga perlu untuk menentukan judul LKPD.

Jika telah ditetapkan judul-judul LKS, maka dapat memulai penulisan LKPD.

4.   Penulisan LKPD

Ada beberapa langkah dalam penulisan LKPD. Pertama, merumuskan kompetensi

dasar. Dalam hal ini, kita dapat melakukan rumusan langsung dari kurikulum

yang berlaku, yakni dari Kurikulum 2013. Kedua, menentukan alat penilaian.

Pada  bagian  ini,  sebaiknya  memilih  alat  penilaian  yang  sesuai dengan model

pembelajaran dan sesuai dengan pendekatan Penilaian Acuan Pokok  (PAP)  atau

Criterion  Referenced  Assessment.  Ketiga,  menyusun materi. Dalam penyusunan

materi LKPD, maka yang perlu diperhatikan adalah: 1) kompetensi dasar yang

akan dicapai, 2) sumber materi, 3) pemilihan materi pendukung, 4) pemilihan

kalimat yang jelas dan sesuai dengan Ejaan yang disempurnakan  (EYD).
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Keempat,  memperhatikan  struktur LKPD.  Struktur dalam LKS meliputi judul,

petunjuk belajar, kompetesi dasar yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-

tugas dan langkah-langkah pengerjaan LKS, serta penilaian terhadap pencapaian

tujuan pembelajaran.

e. Pengembangan LKPD

Untuk mendapatkan LKPD yang memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif

maka terdapat hal-hal yang perlu dilakukan. Menurut Prastowo (2011: 216-220)

pengembangan LKPD terbagi menjadi dua langkah pokok, yakni :

1.   Menentukan desain pengembangan LKPD

Adapun beberapa hal yang menjadi  batasan  dalam  mengembangkan LKPD,

yakni sebagai berikut.

a.   Ukuran

Ukuran yang dimaksud adalah ukuran-ukuran yang mampu membantu peserta

didik menuliskan pendapat yang ingin dituliskan dalam LKPD. Misalnya

penggunaan ukuran kertas LKPD yang tepat, tidak terlalu kecil atau terlalu besar.

b.   Kepadatan halaman

Pada bagian ini, kepadatan halaman perlu diperhatikan. Misalnya dalam satu

halaman tidak dipadati dengan tulisan-tulisan karena hal tersebut akan membuat

peserta didik kurang fokus untuk mengerjakan LKPD sesuai dengan pencapaian

tujuan pembelajaran.

c.   Penomoran
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Penomoran ini nantinya akan memudahkan dalam menentukan mana yang

menjadi nomor judul, subjudul dan anak subjudul dari materi yang akan disajikan

di LKPD.

d.   Kejelasan

Aspek ini cukup penting pada bagian pemaparan materi maupun pada urutan

langkah-langkah yang tertera pada LKPD. Ini disebabkan karena dengan urutan

langkah tersebut, maka peserta didik dapat melakukan kegiatan secara

berkelanjutan  dan  mampu  menyimpulkan  hasil  pengerjaan  yang dilakukan.

2. Langkah-langkah pengembangan LKPD

Dalam pengembangan LKPD, maka terdapat langkah-langkah yang dikemukakan

oleh Prastowo (2011: 220) yakni diawali dengan menemukan tujuan pembelajaran

yang akan dibreakdown dalam LKPD, selanjutnya adalah mengumpulkan materi

pembelajaran yang diperlukan, menyusun elemen atau unsur-unsur yang berkaitan

dengan pengembangan LKPD, dan terakhir adalah pemeriksaan kembali serta

penyempurnaan LKPD yang sudah dikembangkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan LKPD terdapat beberapa hal

penting yang berhubungan dengan bagaimana cara menentukan desain

pengembangan LKPD. Pada pengembangan LKPD tersebut, berpedoman pada

batasan-batasan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu perlu adanya langkah-

langkah  pengembangan LKPD agar dapat terlihat urutan dalam menentukan

langkah yang harus dilakukan bertujuan untuk mendapatkan LKPD berkriteria

valid, praktis dan efektif.
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Menurut Darmojo dan Kaligis (Widjajanti, 2008) menyatakan bahwa LKPD yang

baik haruslah memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Syarat didaktis

Lembar kerja peserta didik sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya

proses pembelajaran haruslah memenuhi persyaratan didaktis, artinya suatu

LKPD harus mengikuti asas pembelajaran yang efektif, yaitu: (a) memperhatikan

adanya perbedaan individual, sehingga lembar kerja peserta didik yang baik itu

adalah yang dapat digunakan baik oleh peserta didik yang lamban, yang sedang

maupun pandai; (b) pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga

LKPD dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi peserta didik untuk mencari

tahu; (c) memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta

didik; (d) dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosial, moral

dan estetika pada diri peserta didik; (e) pengalaman belajarnya ditentukan oleh

tujuan pengembangan diri peserta didik (intelektual, emosional dan sebagainya)

bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran. Penjelasan syarat didaktik dapat

dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Syarat Didaktik dalam Penyusunan LKPD

No. Syarat didaktik dalam penyusunan LKPD
1 Memperhatikan adanya perbedaan individu sehingga dapat digunakan oleh

seluruh peserta didik yang memiliki keterampilan yang berbeda.
2 Menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga

berfungsi sebagai penunjuk bagi peserta didik untuk mencari informasi
bukan alat pemberitahu informasi.

3 Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta
didik sehingga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
menulis, bereksperimen, praktikum, dan lain sebagainya.

4 Mengembangkan keterampilan komunikasi sosial, emosional, moral, dan
estetika pada diri anak, sehingga tidak hanya ditunjukkan untuk mengenal
fakta-fakta dan konsep-konsep akademis maupun juga keterampilan sosial
dan psikologis.

5 Menentukan pengalaman belajar dengan tujuan pengembangan pribadi
peserta didik bukan materi pelajaran.
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2. Syarat konstruksi

Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan

bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan sehingga

dapat dimengerti oleh peserta didik. Jadi, LKPD yang memenuhi syarat konstruksi

antara lain: (a) menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan

peserta didik; (b) menggunakan struktur kalimat yang jelas; (c) memiliki urutan

materi pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik; (d) tidak

mengacu pada buku sumber yang diluar kemampuan keterbacaan peserta didik;

(e) menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada peserta

didik untuk menulis maupun menggambarkan pada LKPD; (f) menggunakan

kalimat yang sederhana dan tidak terlalu panjang; (g) memiliki tujuan belajar

yang jelas serta manfaat dari pelajaran itu sebagai sumber motiviasi; (h)

mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya.

Penjelasan untuk syarat konstruksi dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Syarat Konstruksi dalam Penyusunan LKPD

No. Syarat Konstruksi (berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan
kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam LKPD)

1 Menggunakan bahasa yang sesuai tingkat kedewasaan anak
2 Menggunakan struktur kalimat yang jelas
3 Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat keterampilan

peserta didik, artinya dalam hal-hal yang sederhana menuju hal yang lebih
kompleks.

4 Menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka
5 Mengacu pada buku standar dalam keterampilan keterbatasan peserta didik.
6 Menyediakan ruang yang cukup untuk memberi keluasan pada peserta didik

untuk menulis maupun menggambarkan hal-hal yang ingin disampaika
peserta didik

7 Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek
8 Menggunakan lebih banyak ilustrasi dari pada kata-kata
9 Digunakan untuk anak-anak baik lamban maupun yang cepat
10 Memiliki tujuan belajar yang jelas serta manfaat dari itu sebagai sumber

motivasi
11 Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya
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3. Syarat teknis

Syarat teknis berkaitan dengan tulisan, gambar dan penampilan. Dari segi tulisan,

LKPD yang baik adalah: (a) menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan

huruf latin atau romawi; (b) menggunakan huruf tebal yang agak besar, bukan

huruf biasa yang diberi garis bawah; (c) menggunakan tidak lebih dari 10 kata

dalam satu baris; (d) menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah

dengan jawaban peserta didik; (e) mengusahakan agar perbandingan besarnya

huruf dengan besarnya gambar serasi.

Penjelasan untuk syarat teknik dalam penyusunan LKPD dapat dilihat pada Tabel

2.5 berikut.

Tabel 2.5 Syarat Teknik dalam Penyusunan LKPD

No.
Syarat Teknik dalam Penyusunan LKPD
Tulisan Gambar Penampilan

1 Menggunakan huruf cetak
dan tidak menggunakan
huruf latin/romawi

Menyampaikan pesan
secara efektif pada
pengguna LKPD.

Penampilan dibuat
menarik

2 Menggunakan huruf tebal
yang agak besar untuk
topik

3 Menggunakan minimal 10
kata dalam 10 baris

4 Menggunakan bingkai
untuk membedakan
kalimat perintah dengan
jawaban peserta didik

5 Menggunakan huruf dan
gambar dengan serasi

Berdasarkan beberapa syarat LKPD diatas maka diperlukan LKPD yang bisa

mengkombinasikan antara tulisan, gambar, kejelasan isi, dan penampilan. Tulisan

dan gambar yang baik untuk LKPD adalah yang dapat menyampaikan pesan/isi

dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKPD. Selain itu,

penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah LKPD, penampilan
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LKPD yang menarik akan membuat nuansa belajar lebih semangat, peserta didik

lebih tertarik untuk mengerjakan masalah-masalah yang tertuang dalam LKPD

sehingga pembelajaran tidak membosankan.

4. Contextual  Teaching  and  Learning (CTL)

a. Landasan  Filosofis  dan  Psikologis Contextual  Teaching  and  Learning

(CTL):

a.   Landasan Filosofis

Menurut Komalasi (2013) Contextual Teaching and Learning (CTL) banyak

dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme. Kontruktivisme adalah salah satu

filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi

(bentukan) kita sendiri.

b)  Transfer belajar, meliputi: (1) peserta didik belajar dari mengalami sendiri,

ukan dari pemberian orang lain; (2) keterampilan dan pengetahuan itu diperluas

dari  konteks yang terbatas; (3) penting bagi siwa untuk tahu ‘untuk apa’ ia

belajar,   dan ‘bagaimana’ ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu c)

Peserta didik pembelajar, meliputi: (1) peserta didik memiliki kecenderungan

untuk belajar dengan cepat hal-hal yang baru; (2) strategi belajar itu penting.

Peserta didik dengan  mudah  mempelajari sesuatu yang baru. Akan tetapi, untuk

hal-hal yang sulit, strategi belajar amat penting; (3) peran guru membantu

menghubungkan antara ‘yang baru’ dan yang sudah diketahui; (4) tugas guru

memfasilitasi agar informasi baru bermakna, member kesempatan kepada peserta
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didik untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri dan

menyadarkan peserta didik untuk menerapkan strategi mereka sindiri.

d) Pentingnya lingkungan belajar, meliputi: (1) belajar efektif itu dimulai dari

lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik; (2) pembelajaran harus

berpusat pada ‘bagaimana cara’ siwa menggunakan pengetahuan baru mereka.

Strategi belajar lebih penting daripada hasilnya; (3) umpan balik amat penting

bagi peserta didik yang berasal dari proses penilaian yang benar; (4)

menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting.

b.   Landasan Psikologis

Menurut Trianto (2007) sesuai dengan filsafat yang mendasarinya bahwa

pengetahuan terbentuk karena peran aktif subyek, maka dipandang dari sudut

psikologis, CTL berpijak pada aliran psikologi kognitif. Piaget memandang

perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana anak secara aktif

membangun sistem makna dan pehaman realitas melalui pengalaman-pengalaman

dan interaksi-interaksi mereka.

Perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh manipulasi dan interaksi

aktif anak dengan lingkungan. Perkembangan kognitif ini sebagian besar

bergantung kepada seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi

dengan lingkungannya. Implikasinya dalam proses pembelajaran adalah saat guru

memperkenalkan informasi yang melibatkan peserta didik menggunakan konsep-

konsep, memberikan waktu yang cukup untuk menemukan ide- ide dengan

menggunakan pola-pola berpikir formal.
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b. Teori-Teori Belajar yang Mendasari Contextual  Teaching and Learning
(CTL)

a. Teori Belajar Konstruktivistik

Menurut Trianto (2007) teori ini berkembang dari Piaget, Vygotsky, teori-teori

pemrosesan informasi, dan teori psikologi kognitif yang lain seperti teori Bruner.

Menurut teori ini, prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah

bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan  pengetahuan kepada peserta didik.

Peserta didik harus membangun sendiri pengetahuan didalam benaknya. Guru

dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberi kesempatan

peserta didik untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan

mengajar peserta didik menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi

mereka sendiri untuk belajar.

b. Teori belajar Bermaka

Menurut Cahyo (2013) teori yang dibawa oleh David Ausebel ini menekankan

pentingnya pelajar mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta- fakta baru

kedalam sistem pengertian yang telah di punyai. Belajar merupakan asimilasi

bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan

pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Faktor motivasi dan pengalaman

emosional sangat penting dalam peristiwa belajar, sebab tanpa motivasi dan

keinginan yang kuat dari peserta didik,  maka  tidak  akan terjadi asimilasi

pengetahuan  baru  kedalam struktur kognitif yang dimilikinya.
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c.   Teori Belajar Discovery

Dalam  memandang proses  belajar, Bruner menekankan adanya  pengaruh

kebudayaan  terhadap  tingkah  laku seseorang.  Dengan teorinya  yang  disebut

Free Discovery  Learning, Bruner mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan

dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik

untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-

contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.

d. Teori Belajar Sosial

Dalam teori belajar ini menjelaskan bahwa pikiran seseorang harus dimengerti

latar sosial budaya dan sejarahnya.  Menurut Vygotsky perolehan pengetahuan

dan perkembangan kognitif seseorang sesuai dengan teori sosiogenesis. Dimensi

kesadaran sosial bersifat primer sedangkan dimensi individualnya bersifat

derivative atau merupakan turunan dan bersifat sekunder. Artinya pengetahuan

dan perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial diluar

dirinya. Hal ini tidak berarti bahwa individu bersikap pasif dalam perkembangan

kognitifnya, tetapi Vygotsky juga menekankan pentingnya peran aktif seseorang

dalam mengkonstruksi pengetahuannya.

Beberapa konsep dari teori belajar sosial ini adalah bahwa perkembangan dan

belajar bersifat interdependen atau saling terkait, juga bersifat context dependent

atau tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, dan sebagai bentuk fundamental

dalam belajar adalah partisipasi dalam kegiatan sosial (social action).
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Keempat teori belajar yang dikemukakan diatas kemudian terakomodir dan

menjadi dasar  pengembangan serta  asas-asas  yang terkandung dalam CTL.

c. Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)

Agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang definisi Contextual Teaching and

Learning CTL, maka perlu dijelaskan pengertian CTL yang merupakan

pembelajaran yang penuh makna dalam dunia pendidikan. Menurut Sanjaya

(Nurdin dan Andriantoni, 2016: 200), Contextual Teaching and Learning (CTL)

menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi,

artinya proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung.

Proses belajar dalam CTL tidak mengharapkan agar peserta didik hanya menerima

pelajaran. CTL mendorong agar peserta didik dapat menemukan hubungan antara

materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Hal ini penting karena

dengan mengorelasikan materi yang dikaitkankan dengan  kehidupan nyata,

materi itu akan bermakna secara fungsional bagi peserta didik dan materi itu akan

tertanam erat dalam memori peserta didik, sehingga tidak akan mudah dilupakan.

CTL mendorong peserta didik untuk menerapkannya dalam kehidupan, artinya

CTL bukan hanya mengharapkan peserta didik dapat memahami materi yang akan

dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal mereka dalam

mengarungi kehidupan nyata.

Pendapat ini sejalan dengan, Sagala (2013:87-88) yang mengungkapkan belajar

akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya, bukan

mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti
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berhasil dalam kompetisi mengingat dalam janga pendek, tetapi gagal dalam

membekali anak memecahkan masalah dalam kehidupan jangka panjang.

Pendekatan (Contextual Teaching and Learning) disingkat merupakan konsep

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan

situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Hal ini juga senada dengnan

pendapat Yamin (2013: 52) mengemukakan bahwa pembelajaran kontekstual

merupakan suatu konsepsi dari pembelajaran yang membantu guru

menghubungkan isi mata pelajaran dengan situasi yang sebenarnya dan

memotivasi peserta didik untuk membuat hubungan-hubungan pengetahuan

dengan penerapan di dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa CTL merupakan suatu

pendekatan pembelajaran  yang menghubungkan konsep dengan konteks dalam

kehidupan sehari-hari. Konsep belajar tersebut yang akan membantu guru

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan

mendorong pembelajaran membuat hubungan antara materi yang diajarkannya

dengan penerapannya dalam kehidupan sekitar. Dalam pembelajaran  kontekstual,

peserta didik menemukan  hubungan penuh makna antara  ide-ide abstrak dengan

penerapan praktis didalam konteks dunia nyata. Peserta didik menginternalisasi

konsep melalui penemuan, penguatan dan keterhubungan untuk menemukan

makna materi tersebut bagi kehidupannya.
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Menurut Sanjaya (Nurdin dan Andriantoni, 2016:206-209), karakteristik dalam

proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL yakni sebagai berikut:

a. pembelajaran merupakan suatu proses pengaktifan pengetahuan yang sudah

ada (Activing knowledge),

b. pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan

menambah pengetahuan baru (Acquiring knowledge),

c. pemahaman pengetahuan (Understanding knowledge),

d. mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman (Applying knowledge),

e. melakukan refleksi (Reflecting knowledge) terhadap strategi pengembangan

pengetahuan.

Menurut Johnson (Syarifuddin dan Andriantoni, 2016: 206-209)  ada delapan

karakteristik dalam pembalajaran kontekstual, yaitu sebagai berikut:

a. Melakukan hubungan bermakna (Making meaningful connection)

b. Melakukan Kegiatan-kegiatan yang signifikan (Doing significant work)

c. Belajar yang diatur sendiri (Self-regulated learning)

d. Bekerja sama (Collaborating)

e. Berpikir Kritis dan kreatif (Critical and creative thinking)

f. Mengasuh atau memelihara pribadi peserta didik (Nurturing the individual)

g. Mencapai standar yang tinggi (Reaching high standard)

h. Menggunakan penilaian yang autentik (Using authentic assesment)

Secara garis besar karakteristik pembelajaran CTL yaitu kerjasama, saling

menunjang, menyenangkan (tidak membosankan), belajar dengan bergairah,
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pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, peserta didik aktif,

sharing dengan teman, dan peserta didik kritis guru kreatif. Komponen utama

CTL adalah kontruktivisme, questioning, inquiry, learning community, modeling,

reflection, dan authentic assesment. Beberapa komponen tersebut dijelaskan oleh

Nurdin dan Andriantoni  (2016: 206-209) sebagai prinsip-prinsip pembelajaran

CTL yaitu sebagai berikut.

1. Kontruktivisme (Contructivisme): menjadikan pengetahuan bermakna dan

relevan bagi peserta didik, memberi kesempatan bagi peserta didik

menemukan dan menerapkan idenya sendiri, menyadarkan peserta didik agar

menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar

2. Bertanya (Questioning): menggali informasi, menggali pemahaman peserta

didik, membangkitkan respon kepada peserta didik, mengetahui sejauh mana

keingintahuan peserta didik, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui peserta

didik, memfokuskan perhatian pada sesuatu yang dikehendaki guru,

membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari peserta didik, untuk

menyegarkan kembali pengetahuan peserta didik.

3. Menemukan (Inquiry) : merumuskan masalah: melakukan observasi,

menganalisis dan menyajikan hasil baik berupa tulisan, gambar, laporan, tabel

ataupun bentuk lainnya.

4. Masyarakat belajar (Learning community): menyarankan hasil pembelajaran

diperoleh dari hasil kerja sama dari orang lain, melaksanakan pembelajaran

dengan membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar (harus

terdiri dari peserta didik heterogen), terjadi apabila ada komunikasi dua arah,
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dua kelompok atau lebih yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling

belajar.

5. Pemodelan (Modeling): pada dasarnya membahasakan yang dipikirkan,

mendemontrasikan bagaimana guru menginginkan peserta didiknya untuk

belajar dan melakukan apa yang guru inginkan agar peserta didiknya

melakukannya, model dapat dirancang dengan melibatkan peserta didik yang

dianggap mampu karena memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang lebih

dibandingkan dengan teman-teman lain, selain guru dan peserta didik yang

menjadi model, seseorang dari luar dapat pula dijadikan sebagai model.

6. Refleksi (Reflection): cara berpikir atau respon tentang apa yang baru

dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan dimasa

lalu, peserta didik mengedepankan apa yang baru dipelajarinya sebagai

struktur pengetahuan baru, yang merupakan revisi dari pengetahuan

sebelumnya

7. Penilaian Sebenarnya (Authentic assesment): dapat dilakukan pada saat

proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran berlangsung,

digunakan untuk menilai kemajuan belajar dan hasi belajar, yang diukur

ketrampilan dan penampilan, bukan hanya mengingat fakta, dilaksanakan

berkesinambungan, terintegrasi di dalam proses pembelajaran, dapat

digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik untuk lebih baik dalam

proses pembelajaran selanjutnya.

Berdasarkan uraian dari para ahli, pembelajaran dengan Pendekatan Kontekstual

menekankan peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Guru

bertindak sebagai fasilitator yang membantu peserta didik, dalam hal ini



56

menyusun strategi pembelajaran yang tepat guna terciptanya situasi yang mana

peserta didik dapat membangun pengetahuan yang dimilikinya. Peserta didik

dapat memaknai pengetahuan yang  diperoleh dengan mengaitkannya pada

situasi sehari-hari yang dialami peserta didik.

Langkah-langkah untuk menerapkan ketujuh komponen CTL tersebut menurut

Hosnan (2014: 270) adalah sebagai berikut: kembangkan pemikiran bahwa anak

akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan

mengkontruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya, laksanakan sejauh

mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik, kembangkan sifat ingin tahu peserta

didik dengan bertanya, menciptakan “masyarakat belajar” (belajar dalam

kelompok), menghadirkan “model” sebagai contoh pembelajaran, melakukan

refleksi di akhir pertemuan, dan melakukan penilaian yang sebenarnya dengan

berbagai cara.

Menurut Sanjaya (Nurdin dan Andriantoni, 2016: 203-204 ) ada beberapa  hal

yang harus diperhatikan guru manakala menggunakan pendekatan CTL, yakni

sbb: a) peserta didik dalam pembelajaran kontekstual dipandang sebagai individu

yang sedang berkembang, dimana kemampuan belajar seseorang dipengaruhi oleh

tingkat perkembangan dan pengalaman yang dimilkinya. Guru sendiri berperan

sebagai pembimbing peserta didik agar mereka bisa belajar sesuai dengan tahap

perkembangannya., b) setiap anak memiliki kecenderungnan untuk belajar hal-hal

yang baru dan penuh tantangan. Guru berperan dalam memilih bahan-bahan

belajar yang sesuai dengan kondisi tersebut, c) Belajar bagi peserta didik adalah

proses mencari keterkaitan antara hal-hal yang baru dengan hal-hal yang sudah
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diketahui. Pengetahuan yang dimiliki peserta didik diperluas melalui konteks

pembelajaran, yang kemudian diperluas sedikit demi sedikit sehingga semakin

berkembang. Peran guru adalah membantu agar setiap peserta didik mampu

menemukan keterkitan antara pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya,

d) belajar bagi anak adalah proses penyempurnaan skema yang telah ada

(asimilasi) atau pembentukan skema baru (akomodasi), dengan demikian tugas

guru adalah memfasilitasi agar anak mampu melakukan proses asimilasi dan

akomodasi.

Adapun menurut Suhana (2014: 71-72) beberapa faktor yang harus

dipertimbangkan dalam CTL :

a) merencanakan pembelajaran sesuai dengan perkembangnnan mental

(developmentally appropriate) peserta didik, membentuk kelompok belajar

yang saling tergantung (interdependent learning groups), mempertimbangkan

keberagaman peserta didik (disversity of students),

b) menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri (self

regulated learning) dengan tiga karakteristik umumnya, yaitu kesdaran

berpikir, penggunaan strategi, dan motivasi berkelanjutan, memperhatikan

multiintelejensi (multiple intelligences)

c) menggunakan teknik bertanya (qoesioning) dalam rangka meningkatkan

peserta didik  dalam pemecahan maslah dan ketrampilan berpikir tingkat

tinggi, mengembangkan pemikiran, bahwa peserta didik akan belajar lebih

bermakna, jika ia diberi kesempatan untuk belajar menemukan dan

mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan ketrampilan baru (contructivism),
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d) memfasilitasi kegiatan penemuan (inquary) supaya peserta didik memproleh

pengetahuan dan ketrampilan melalui penemuannya sendiri, mengembangkan

rasa ingin tahu (curiusity) dikalangan peserta didik melalui pengajuan

pertanyaan (quesioning),

e) menciptakan masyarakat belajar (learning community) dengan membangun

kerja sama diantara peserta didik, g) memodelkan  (modeling) sesuatu agar

pserta didik dapat beridentifikasi dan berimitasi dalam rangka memperoleh

pengetahuan dan ketrampilan baru,

f) mengarahkan peserta didik untuk merefleksikan tentang apa yang sudah

dipelajari,

g) menerapkan penilaian autentik (authentic assessment).

Menurut Sanjaya (Nurdin dan Andriantoni, 2016: 205-206), terdapat catatan

penting dalam pendekatan CTL yaitu sbb: a) CTL adalah pendekatan

pembelajaran yang menekankan pada aktivitas peserta didik secara penuh, baik

fisik maupun mental, b) CTL memandang bahwa belajar bukan menghafal, akan

tetapi proses berpengalaman dalam kehidupan nyata, c) Kelas dalam pembelajaran

CTL bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai

tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan, d) Materi pelajaran

dbutirukan oleh peserta didik sendiri, bukan hasil pemberian dari orang lain.

Nurdin dan Andriantoni (2016: 209-210) mengungkapkan kelebihan dan

kelemahan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL.

a. Kelebihan:

Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya peserta didik dituntut

untuk dapat menangkap hubungan antara pengalamaman belajar di sekolah
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dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat

mengolerasikan materi yang dbutirukan dengan kehidupan nyata, bukan saja

bagi peserta didik materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi

materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori peserta didik,

sehingga tidak akan mudah dilupakan.

b. Kelemahan

1. Karena di dalam pembelajaran kontekstual ini peserta didik diharapkan

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, maka dibutuhkan waktu

pembelajaran yang cukup lama, karena akan sedikit sulit bagi peserta didik

menemukan suatu konsep dengan pengetahuannya sendiri.

2. Guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam pendekatan CTL,

guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah

mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk

menemukan pengetahuan dan ketrampilan yang baru bagi peserta didik.

Peserta didik dipandang sebagai individu yang sedang berkembang.

Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat

perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya.

Berdasarkan hal ini, setiap pendekatan pembelajaran tentunya memiliki kelebihan

dan kekurangan. Secara garis besar kekurangan pendekatan CTL yaitu

keleluasaan waktu yang diberikan guru kepada peserta didik untuk bisa

mengkonstruksi pengetahuan lama dengan pengetahuan barunya akan berjalan

lamban, karena waktu tersebut lebih banyak digunakan peserta didik untuk

bermain dengan teman-temnnya, Dengan demikian, peran guru bukanlah sebagai
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instruktur atau “penguasa” yang memaksa kehendak melainkan guru adalah

pembimbing peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan tahap

perkembangannya. Sedangkan untuk kelebihan dari pendekatan CTL ini sendiri

akan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada peserta didik karena

pendekatan CTL ini menganut aliran konstruktivisme, dimana seorang peserta

didik dituntut untuk menambah pengetahuannya sendri. Melalui landasan filosofi

konsruktivis maka diharapkan belajar melalui “mengalami” bukan “menghafal”,

sehingga pembelajaran tidak akan diabaikan begitu saja.

5. Self-efficacy

a. Definisi Self-efficacy Matematis

Salah satu aspek afektif yang penting dalam pembelajaran matematika yang

berpengaruh pada pencapaian akademik peserta didik adalah self-fficacy . Noer

(2012) mengatakan bahwa self-efficacy adalah penilaian seseorang mengenai

kemampuannya dalam melakukan aktivitas tertentu. Keyakinan yang dimiliki oleh

seseorang mengenai kemampuannya dalam menampilkan suatu bentuk perilaku

dan hal ini berhubungan dengan situasi yang dihadapi oleh seorang tersebut.

Menurut Bandura (Amir, 2016: 161-162), self-efficacy yang merupakan

konstruksi sentral dalam teori kognitif sosial yang dimiliki seseorang, akan:

1. memengaruhi pengambilan keputusannya, dan memengaruhi tindakan

yang akan dilakukannya. Seseorang cenderung akan menjalankan sesuatu

apabila ia merasa kompeten dan percaya diri, serta akan menghindarinya

apabila tidak.
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2. membantu seberapa jauh upaya untuk bertindak dalam suatu aktivitas,

berapalama ia bertahan apabila mendapat masalah, dan seberapa fleksibel

dalam suatu situasi yang kurang menguntungkan baginya. Makin besar

self-efficacy seseorang, makin besar upaya, ketekunan, dan

fleksibilitasnya.

3. memengaruhi pola pikir dan reaksi emosionalnya. Seseorang dengan self-

efficacy rendah, mudah menyerah dalam menghadapi masalah, cenderung

menjadi stres, depresi, dan mempunyai suatu visi yang sempit tentang apa

yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Sedangkan seseorang

dengan self-efficacy tinggi, akan membantu dirinya dalam menciptakan

suatu perasaan tenang dalam menghadapi masalah atau aktivitas yang

sukar.

Hal inilah, Bandura (Amir, 2016: 161) menjelaskan bahwa self-efficacy

seseorang akan mempengaruhi tindakan, upaya, ketekunan, fleksibilitas dalam

perbedaan dan realisasi dari tujuan dari individu ini, sehingga self-efficacy yang

terkait dengan kemampuan seseorang seringkali menentukan outcome sebelum

tindakan terjadi. Menurut Schunk (Amir, 2016: 159) mengatakan bahwa self-

efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk

mengendalikan kejadian-kejadian dalam kehidupannya. Keyakinan seseorang

tersebut sebagai seperangkat faktor penentu dan bagaimana seseorang

berperilaku, bagaimana cara berfikirnya serta bagaimana reaksi-reaksi

emosionalnya dalam mengatasi suatu masalah tertentu. Jadi, self-efficacy

bukanlah sekedar estimasi yang kaku mengenai tindakan seseorang diwaktu yang

akan datang.
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Berdasarkan uraian diatas, bahwa self-efficacy merupakan keyakinan individu

terhadap kemampuannya dalam melakukan sesuatu hal ketika berada dalam

berbagai macam kondisi dengan apapun keterampilan yang dimilikinya, untuk

mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini bahwa dapat diartikan self-efficacy

peserta didik merujuk pada keyakinan individu peserta didik terhadap

kemampuan yang dimilikinya, dalam melakukan sesuatu yang bergantung pada

interaksi antara tingkah laku, faktor pribadi, dan kondisi lingkungan individu

tersebut. Oleh karenanya, self-efficacy bukan satu-satunya penentu tindakan, self-

efficacy berkombinasi dengan faktor-faktor lain seperti lingkungan, perilaku

sebelumnya, ataupun variabel-variabel personal lainnya. Dapat dikatakan Self-

efficacy tidak menekankan pada berapa jumlah keterampilan yang individu

miliki, akan tetapi pada apakah individu percaya bahwa ia dapat melakukannya,

berdasarkan apa yang dimiliki, di dalam situasi yang beragam.

Hal inilah muncul beberapa alasan  pentingnya self-efficacy bagi peserta didik

dalam mempelajari matematika Bandura (Amir, 2016: 157-158) yaitu:

a) Mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan untuk pencapaian hasil,

b) meningkatkan kompetensi seseorang untuk sukses dalam tugas-tugasnya,

c) individu cenderung berkonsentrasi dalam tugas-tugas yang mereka rasakan

mampu dan percaya dapat menyelesaiakn serta menghindari tugas-tugas yang

tidak baik dapat mereka kerjakan,

d) memandang tugas-tugas yang sulit sebagai tantangan untuk dikuasai dari pada

sebagai ancaman untuk dihindari,
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e) merupakan faktor kunci sumber tindakan manusia (human egency), “apa yang

orang pikirkan, percaya, dan rasakan mempengaruhi bagaimana mereka

bertindak”,

f) mempengaruhi cara atas pilihan tindakan seseoarang seberapa banyak upaya

yang mereka lakukan, seberapa lama mereka  akan tekun dalam menghadapi

rintangan dan kegagalan, seberapa banyak tekanan dan kegundahan pengalaman

mereka dalam meniru (copying) tuntunan lingkungan, dan seberapa tinggi tingkat

pemenuhan yang mereka wujudkan,

g) memiliki minat yang lebih kuat dan keasyikan yang mendalam pada kegiatan,

menyusun tujuan yang menantang mereka, dan memelihara komitmen yang kuat

serta mempertinggi dan mendukung usaha-usaha mereka dalam menghadapi

kegagalan.

b. Sumber dan Dimensi Self-efficacy

Bandura (Amir, 2016: 163-164) mengungkapkan persepsi self-efficacy dapat

dibentuk dengan menginterpretasi informasi dari empat sumber :

a) Pengalaman Otentik (Authentic Mastery Experience)

Pengalaman otentik yang merupakan sumber yang paling berpengaruh, karena

kegagalan/keberhasilan pengalaman yang lalu akan menurunkan/meningkatkan

self-efficacy seseorang untuk pengalaman yang serupa kelak. Khususnya

kegagalan yang terjadi pada awal tindakan tidak dapat dikaitkan dengan

kurangnya upaya atau pengaruh lingkungan eksternal.
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b) Pengalaman orang lain (Vicarious experience)

Pengalaman ini dengan memperhatikan keberhasilan/kegagalan orang lain,

seseorang dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuat

pertimbangan tentang kemampuan dirinya sendiri. Model pengalaman lain ini

sangat berpengaruh apabila ia mendapat situasi yang seruapa dan miskin

pengalaman dalam pengalaman tersebut.

c) Pendekatan Sosial atau verbal (Verbal Persuasions)

Pendekatan sosial merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meyakini

seseorang bahwa ia memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Perlu

diperhatikan, bahwa pernyataan negatif tentang kompetensi seseorang dalam area

tertentu sangat berakibat buruk terhadap mereka yang sudah kehilangan

kepercayaan diri, misalnya pernyataan bahwa kaum perempuan tidak sesuai untuk

belajar matematika, akan mengakibatkan kaum perempuan akan percaya bahwa

mereka tidak kompeten dalam matematika.

d) Keadaan Emosi (Physiological Indexes)

Indeks, psikologis, dimana status fisik dan emosi akan mempengaruhi

kemampuan seseorang. Emosi yang tinggi, seperti kecemasan akan matematika,

akan merubah kepercayaan diri seseorang tentang kemampuannya. Seseorang

dalam keadaan stress, depresi, atau tegang dapat menjadi indikator

kecenderuangan akan terjadinya kegagalan.

Berdasarkan pemaparan diatas disimpulkan bahwa:

1. Pengalaman Otentik atau Pencapaian kinerja adalah pengaruh yang dihasilkan

berdasarkan pengalaman sebelumnya.
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2. Pengalaman orang lain merupakan bukti perbandingan kemampuan dirinya

dengan orang lain.

3. Persuasi verbal lebih mengacu pada umpan baik, perkataan dari orang yang

lebih dewasa atau guru.

4. Indeks psikologis adalah penilaian atas kemampuan dirinya, termasuk

kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya

Dalam penelitian ini, akan digunakan empat aspek tersebut untuk mengukur

tingkat self-efficacy peserta didik. Keempat aspek tersebut dikaitkan dengan

indikator kemampuan self-efficacy dapat ditunjukkan pada Tabel 2.6

Tabel 2.6 Aspek Penilaian self-efficacy

No Aspek Deskripsi Indikator
1 Pencapaian

Kinerja (Authentic
Mastery
Experience)

Indikator kemampuan
yang didasarkan
kinerja pengalaman
sebelumnya

1. Pandangan peserta didik
terhadap kemampuan
matematika yang dimilikinya
2. Pandangan peserta didik
tentang ketrampilan
matematikanya

2 Pengalaman
Orang Lain
(Vicarious
experience )

Bukti yang didasarkan
pada kompetensi dan
perbandingan

1. Kemampuan peserta didik
membndingkan kemampuan
matematikanya dengan orang
lain
2.Pandangan peserta didik
tentang kemampuan matematika
yang dimiliki oleh dirinya dan
orang lain

3 Persuasi Verbal
(Verbal
Persuasions )

Mengacu pada umpan
balik langsung atau
kata-kata guru atau
orang yang lebih
dewasa

1. Kemampuan peserta didik
memahami makna kalimat
matematis dalam  soal-soal
berpikir kreatif matematis

4 Indeks Psikologis
(Physiological
Indexes)

Penilaian terhadap
kemampuan,
kelebihan, dan
kelemahan tentang
suatu tugas atau
pekerjaan

1. Pandangannya peserta didik
tentang kemampuan matematika
yang dimilikinya
2. Pandangan tentang kelemahan
dan kelebihan yang dimiliki
peserta didik pada matematika

(Noer,2012)
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Menurut Bandura (Alwisol: 2009) menyatakan tiga aspek yang digunakan sebagai

dasar pengukuran terhadap self-efficacy yaitu:

a) Dimensi Magnitude/level

Dimensi magnitude ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas. Apabila tugas-

tugas yang dibebankan pada individu disusun menurut tingkat kesulitannya, maka

perbedaan self-efficacy secara individual mungkin terbatas pada tugas-tugas yang

sederhana, menengah atau tinggi. Individu akan melakukan tindakan yang

dirasakan mampu untuk dilaksanakannya dan akan tugas-tugas yang diperkirakan

di luar batas kemampuan yang dimilikinya.

b) Dimensi Strength

Dimensi strength ini berkaitan dengan tingkat kekuatan atau kemantapan

seseorang terhadap keyakinannya. Tingkat self-efficacy yang lebih rendah mudah

digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang memperlemahnya. Sedangkan,

orang yang memiliki self-efficacy yang kuat, akan tekun dalam meningkatkan

usahanya meskipun dijumpai pengalaman yang memperlemahnya.

c) Dimensi Generality

Dimensi generality ini berhubungan dengan keyakinan seseorang terhadap

kemampuan diri dapat berbeda dalam hal generalisasi. Maksudnya seseorang

mungkin menilai keyakinan dirinya untuk aktivitas-aktivitas tertentu saja.
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Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keyakinan diri seseorang

terhadap kemampuan dan kompetensinya ini memiliki tiga ragam dimensi, yaitu

magnitude yang berkaitan dengan kesulitan tugas. Generality yang berkaitan

dengan penguasaan diri atas tugas yang dimilikinya dan strength yang lebih

menekankan pada tingkat diri terhadap keyakinan. Penjelasan tersebut secara

tidak langsung menyebutkan bahwa tinggi rendahnya dimensi-dimensi self-

efficacy sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik faktor instrinsik

maupun ekstrinsik yang dimiliki seseorang. Tentunya dimensi-dimensi ini harus

seimbang satu sama lain, jika tidak maka akan memiliki pengaruh pada hasil yang

akan diperoleh.

c. Karakteristik Individu yang Memiliki Self-Efficacy Tinggi dan
Self-efficacy Rendah

Menurut Anwar (2009), bahwa karakteristik individu yang memiliki self-efficacy

tinggi dan self-efficacy rendah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Karakterikstik Individu yang Memiliki Self-efficacy Tinggi dan
Self- efficacy Rendah

Individu yang Memiliki Self-
Efficacy Tinggi

Individu yang Memiliki Self-
Efficacy Rendah

a. Dapat menangani secara efektif
situasi mereka hadapi

b. Yakin terhadap kesuksesan dalam
mengatasi rintangan

c. Ancaman dianggap sebagai suatu
tantangan yang tidak perlu
dihindari

d. Gigih dalam berusaha
e. Percaya akan kemampuan yang

dimilikinya
f. Hanya sedikit menamppakn

keragu-raguan
g. Suka mencari situasi baru

a. Lamban dalam membenahi atau
mendapatkan kembali self-efficacy
ketika menghadapi kegagalan

b. Tidak yakin menghadapi rintangan
c. Ancaman dipandang sebagai

sesuatu yang harus dihindari
d. Mengurangi usaha yang cepat

menyerah
e. Ragu pada kemampuan diri yang

dimilikiny
f. Aspirasi dan komitmen pada tugas

lemah
g. Tidak suka mencari situasi baru
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Pendapat lain diperjelas oleh Hajezi (2009) self-efficacy mempengaruhi peserta

didik dalam memilih kegiatannya. Peserta didik dengan self-efficacy yang rendah

mungkin menghindari pelajaran yang banyak tugasnya, khususnya untuk tugas-

tugas yang menantang, sedangkan peserta didik dengan self-efficacy yang tinggi

mempunyai keinginan yang besar untuk mengerjakan tugas-tugasnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa individu

yang memiliki self-efficacy tinggi akan merasa mampu untuk dapat melaksanakan

apapun hal yang dihadapinya secara efektif untuk dapat menyelesaikan tugas-

tugas yang dihadapi, sedangkan individu yang memiliki self-efficacy rendah

merasa tidak mampu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi.

Mereka merasa ragu untuk dapat melaksanakan suatu hal. Mereka cenderung tidak

berdaya, sulit memotivasi dirinya sendiri, cemas, stres, depresi, dan cepat

menyerah dalam menghadapi suatu rintangan.

Menurut Anwar (2009) dijelaskan bahwa efikasi yang tinggi atau rendah,

dikombinasikan dengan lingkungan yang responsif atau tidak responsif, akan

menghasilkan empat kemungkinan prediksi tingkah laku, sebagaimana dijelaskan

dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.8 Kombinasi Efikasi dengan Lingkungan sebagai Prediktor
Tingkah laku

Efficacy Lingkungan
Responsif Tidak Responsif

Tinggi Sukses,
melaksanakan tugas
yang sesuai dengan
kemampuannya

Berusaha keras mengubah lingkungan menjadi
responsif, melakukan protes, aktivitas sosial,
bahkan memaksakan perubahan

Rendah Orang menjadi
apatis,pasrah,merasa
tidak mampu

Depresi, melihat orang lain sukses pada tugas
yang dianggapnya sulit.
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e. Menumbuhkembangkan Self-Efficacy Matematis

Amir (2016: 165) mengungkapkan self-efficacy bukanlah sesuatu yang dibawa

sejak lahir atau sesuatu dengan kualitas tetap dari seseorang individu, tetapi

merupakan hasil dari proses kognitif, artinya self-efficacy seseorang dapat

dikembangkan. Karena proses kognitif banyak terjadi pada saat pembelajaran

berlangsung, maka perkembangan self-efficacy seseorang dapat dipacu melalui

kegiatan pembelajaran.

Hal ini peran guru sangat berperan dalam menumbuhkembangkan self-efficacy

peserta didik. Sehingga guru dapat memodelkan tindakan-tindakan yang dapat

meningkatkan self-efficacy matematis peserta didiknya, Winataputra

(Amir,2016: 166-167) mengungkapkan ada dua cara yang dapat dilakukan oleh

guru tersebut:

a) guru harus selalu mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan-kegiatan

yang sulit dengan mencontohkan kegiatan–kegiatan itu sedemikian rupa sehingga

peserta didik dapat belajar untuk memperkirakan kemampuan apa yang diperlukan

untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Misalnya, dalam menyelsaikan soal

cerita,guru sebaiknya tidak menggunakan jalan pintas sehingga peserta didik

merasa bahwa soal tersebut lebih mudah daripada kenyataannya,

b) guru sebaiknya mendemonstrasikan teknik-teknik yang sangat efektif dalam

mengatasi aspek-aspek dari kegiatan tersebut yang mungkin menakutkan bagi

peserta didik sehingga peserta didik dapat belajar mengendalikan ketakutan

mereka dalam situasi-situasi sejenis dan dapat mengatasi cara takut tersebut

dengan cara baik. Mialnya, jika ada cara bagi peserta didik untuk mengecek hasil
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kerjanya saat mereka berusaha menyelesaikan sosal matematika yang sulit, maka

sebaiknya guru menunjukkan cara pengecekan tersebut.

6. Representasi Matematis

Tujuan pembelajaran matematika telah mengalami perubahan, tidak hanya

menekankan pada peningkatan hasil belajar, tetapi juga diharapkan dapat

meningkatkan berbagai kemampuan. Salah satu kemampuan matematika yang

perlu dikuasai peserta didik adalah kemampuan representasi. Alhadad (2010: 34)

mengungkapkan bahwa representasi adalah ungkapan dari ide matematis sebagai

model yang digunakan untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya

sebagai hasil interpretasi pikirannya.  Hudiono (2005: 19) menyatakan bahwa

kemampuan representasi mendukung peserta didik memahami konsep matematika

yang dipelajarinya dan keterkaitannya, mengkomunikasikan ide-ide matematika,

mengenal koneksi diantara konsep matematika dan menerapkan matematika pada

permasalahan matematika   realistik   melalui   pemodelan. Hal ini sesuai dengan

pendapat Mc Kendree,dkk (Sunyono, 2015: 9) mendefinisikan representasi

sebagai a structure that stands for something else, a word for an object, a

sentence for a state of affairs, a diagram for an arrangement of things, a picture

for a scene.

Jadi kemampuan representasi matematis merupakan ungkapan ide-ide matematis

dengan menggunakan berbagai cara seperti bahasa lisan, bahasa tulis, simbol,

gambar, diagram, model, atau grafik. Sehingga kemampuan representasi

matematika ini digunakan peserta didik ketika mempelajari matematika yang

dapat menggambarkan, mewakili, ataupun melambangkan sesuatu dalam suatu
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cara sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan makna, menunjukkan

pemahaman atau mencari solusi dari masalah yang dihadapi dalam proses belajar

dan representasi dapat membantu peserta didik untuk menjelaskan konsep atau ide

dan memudahkan peserta didik. Hal inilah, kemampuan representasi dalam

matematika sangat diperlukan peserta didik untuk mengomunikasikan ide-ide,

gagasan, atau jawaban dari suatu permasalahan.

Representasi dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu reprsentasi

internal dan representasi eksternal. Representasi internal didefinisikan sebagai

konfigurasi kognitif individu yang diduga berasal dari perilaku manusis yang

menggambarkan beberapa aspek dari proses fisik dan pemecahan masalah.

Disisilain, representasi eksternal dapat digambarkan sebagai situasi fisik yang

terstruktur yang dapat dilihat dengan mewujudkan ide-ide fisik menurut pendapat

Haveleun & Zou (Sunyono, 2015:8) .

Pentingnya representasi menurut Norman (Sunyono, 2015:8) : without external

aids, memory, thought, and reasoning are all contrained. Ini menunjukkan

bahwa memori, pikiran dan penalaran tanpa bantuan ekternal, semuanya akan

terbatas dan sulit untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan. Sebuah

representasi ekternal adalah jenis bantuan ekternal kepada seseorang sehingga dia

dapat membantu orang lain dalam pemecahan masalah. Representasi eksternal

biasnya mengacu pada: 1) simbol fisik, objek, atau dimensi, 2) aturan eksternal,

kendala, atau hubungan yang terkait dengan konfigurasi fisik (misalnya hubungan

spasial dari bilangan dengan digit tertentu, kendala fisik pada alat bantu belajar,

dan lain-lain).
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Berdasarkan pendapat di atas kemampuan representasi terbagi menjadi dua

macam  representasi ekternal dan representasi internal. Sebuah representasi

ekternal diartikan jenis bantuan ekternal kepada seseorang sehingga dia dapat

membantu orang lain dalam pemecahan masalah. Representasi eksternal

mencakup simbol fisik, objek, atau dimensi. Representasi yang digunakan peserta

didik haruslah ditafsirkan dalam konteks pemecahan masalah dan diubah

bentuknya secara berarti untuk menyusun informasi baru yang berguna. Oleh

karena itu, representasi matematis yang beragam perlu dikuasai peserta didik, agar

ketika mereka dihadapkan pada soal non rutin, mereka dapat merepresentasikan

soal tersebut dalam berbagai bentuk yang mempermudah mereka dalam

menemukan solusi.

Menurut Mudzzakir  (Suryana, 2012) dalam penelitiannya mengelompokkan

representasi matematis kedalam tiga ragam representasi yang utama, yaitu (1)

representasi visual berupa diagram, grafik atau tabel, dan gambar, (2) persamaan

atau ekspresi matematika, dan (3) kata-kata atau teks tertulis. Dalam

pengembangan representasi matematika perlu diperhatikan indikator-indikator

untuk tercapainya peningkatan representasi matematika.

Berdasarkan  pendapat  di  atas,  kemampuan  representasi  matematis  terdiri  dari

kemampuan representasi visual, representasi simbolik (ekspresi matematis), dan

representasi verbal (kata-kata atau teks tertulis).   Adapun indikator kemampuan

representasi   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah

mengomunikasikan atau menjelaskan kata-kata atau teks tertulis (membuat dan

menjawab pertanyaan dengan kata-kata atau teks tertulis), menggunakan
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representasi visual untuk menyelesaikan masalah (membuat  gambar  bangun

geometri  untuk  memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya),

membuat persamaan atau ekspresi matematis  dari  representasi yang  diberikan

(membuat persamaan atau ekspresi matematis dari representasi lain yang

diberikan kemudian melakukan perhitungan atau mendapatkan solusi secara benar

dan lengkap serta sistematis).

Bentuk-bentuk indikator representasi matematika ditunjukkan dalam Tabel 2.7

dibawah ini.

Tabel 2.9 Bentuk-Bentuk Indikator Representasi Matematis

Representasi Bentuk-Bentuk Indikator
Representasi   visual;
diagram,   tabel   atau
grafik,
dan gambar

a. Menyajikan   kembali   data atau   informasi   dari
suatu representasi ke representasi diagram, grafik atau
tabel.

b. Menggunakan  representasi  visual  untuk
menyelesaikan masalah.

c. Membuat gambar pola-pola geometri.
d. Membuat  gambar  bangun  geometri  untuk

memperjelas masalah dan memfasilitasi
penyelesaiannya.

Persamaan atau
ekspresi matematis

a. Membuat persamaan atau ekspresi    matematis dari
representasi lain yang diberikan.

b. Membuat konjektur dari suatu pola bilangan.
c. Penyelesaian masalah dari suatu ekspresi matematis.

Kata-kata atau teks
Tertulis

a. Membuat situasi masalah berdasarkan data    atau
representasi yang diberikan.

b. Menuliskan interpretasi dari suatu representasi.
c. Menyusun  cerita  yang  sesuai  dengan  suatu

representasi yang disajikan.
d. Menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah

dengan kata-kata atau teks tertulis .
e. Membuat dan menjawab pertanyaan dengan

menggunakan kata-kata atau teks tertulis.
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7. Pengembangan Perangkat Pembelajaran

Sugiyono (2016: 30) mengemukakan bahwa metode penelitian dan

pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang,

memproduksi dan menguji validitas produk yang telah dihasilkan. Berdasarkan

uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian dan

pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membuat

atau menghasilkan produk tertentu kemudian produk tersebut divalidasi, diuji

keefektifannya di lapangan, kemudian di evaluasi dan disempurnakan sampai

memenuhi kriteria tertentu.

Borg and Gall (Sugiyono, 2016: 35-37) mengemukakan sepuluh langkah dalam

penelitian R & D yang dikembangkan oleh staf Teacher Education Program at

Far West Laboratory for Educational Research and Development, dalam

minicourses yang bertujuan meningkatkan ketrampilan guru pada kelas spesifik

dijelaskan yaitu sebagai berikut.

1. Research and Information Collecting. (Include needs assesment,

review of literature, small-scale research study, and preparation of

report on state of the art). Penelitian dan pengumpulan informasi,

meliputi analisis kebutuhan, review literatur, penelitian dalam skala

kecil, dan persiapan membuat laporan yang terkini.

2. Planning. (Include defining skills to be learned,stating and sequencing

objectives, identifying learning activities, and small scale feasibility

testing). Melakukan perencanaan, yang meliputi, pendefinisian
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keterampilan yang harus dipelajari, perumusan tujuan, penentuan urutan

pembelajaran, dan uji coba kelayakan (dalam skala kecil).

3. Develop Preliminary Form a Product. (Includes preparation of

instructional materials, procedures, and evaluation instrument).

Mengembangkan produk awal yang meliputi, penyiapan materi

pembelajaran, prosedur/ penyusunan buku pegangan, dan instrumen

evaluasi.

4. Preliminary Field Testing.(Conducted in from 1 to 3 school, using 6 to

12 subjects. Interview, observational, and questionnaire data collected

and analyzed). Pengujian lapangan awal. Pengumpulan data dengan

wawancara, observasi, kuesioner.  Hasilnya selanjutnya dianalisis.

5. Main Product Revision.(Revision of produkc as suggested by the

preliminary field-test result. Melakukan revisi utama terhadap produk

didasarkan pada saran-saran pada uji coba.

6. Main Field Testing.(Conducted in 5 to 15 schools with 30 to 100

subjects. Quantitative data on subject’s precourse and postcousce

performance are collected. Results are evaluated with respect to corse

objective and are compared with controlgroupdata, when appropriate)

Melakukan uji coba lapangan utama.  Data kuantitatif tentang

performance subjek sebelum dan sesudah pelatihan dianalisis.  Hasil

dinilai sesuai dengan tujuan pelatihan dan dibandingkan dengan data

kelompok kontrol bila mungkin.
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7. Operational Product Revision.(Revision of product as suggested by

main field-test result). Melakukan revisi terhadap produk yang siap

dioperasionalkan, berdasarkan saran-saran dari uji coba.

8. Operational Field Testing.(Conducted in 10 to 30 schools involving 40

to 400 subjects. Interview, obsevational, andd questionnaire data

collected and analyzed). Melakukan uji lapangan operasional.  Data

wawancara, observasi, dan kuesioner dikumpulkan dan dianalisis.

9. Final Product Revision.(Revision of product as suggested by

operational fields-tes result). Revisi produk akhir, berdasarkan saran

dari uji lapangan.

10. Dissemination and Implementation. (Report on product at profesional

meeting and in journals. Work with publisher who assumes commercial

distribution. Monitor distribution to provide quality contro)..

Mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk.  Membuat

laporan mengenai produk pada pertemuan profesional dan pada jurnal-

jurnal.  Bekerjasama dengan penerbit untuk melakukan distribusi secara

komersial, memonitor produk yang telah didistribusikan guna

membantu kendali mutu.

Berdasarkan penjelasan tentang langkah-langkah R&D, penelitian ini

menggunakan langkah-langkah R&D menurut Borg and Gall yaitu terdiri dari 10

langkah yang terdiri dari: Studi pendahuluan (research and information

collecting), perencanaan (planning), pengembangan desain/draf produk awal

(develop preliminary form of product), uji coba lapangan awal (Preliminary field
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testing), revisi hasil uji coba lapangan awal (main product revision), uji coba

lapangan (main field testing), penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan

(operasional product revision), uji pelaksanaan lapangan (operasional field

testing), penyempurnaan produk akhir (final product revision), dan diseminasi dan

implementasi (dissemination and implementation). Pada penelitian pengembangan

ini peneliti tidak memakai langkah ke 8, 9, dan 10 karena keterbatasan waktu,

tenaga, dan biaya dari peneliti.

B. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian Harahap (2015) dengan judul Penerapan Contextual

Teaching and Learning (CTL) untuk Meningkatkan Kemampuan Koneksi dan

Representasi Matematika Peserta didik Kelas VII-2 SMP Nurhasanah Medan

Tahun Pelajaran 2012/2013 pada materi Geometri menyimpulkan bahwa (1)

terjadi peningkatan kemampuan koneksi matematika peserta didik dengan rata-

rata persentase klasikal sebesar 65,63% pada siklus I dan sebesar 87,50% pada

siklus II, (2) terjadi peningkatan kemampuan representasi matematika peserta

didik dengan rata-rata persentase klasikal sebesar 75,00% pada siklus I dan

sebesar 93,75% pada siklus II, (3) terjadi peningkatan aktivitas belajar peserta

didik dengan rata-rata persentase sebesar 80,72% pada siklus I dan sebesar

87,86% pada siklus II, dan (4) terjadi peningkatan respon positif peserta didik

terhadap pembelajaran matematika dengan menerapkan pendekatan Contextual

Teaching and Learning (CTL) dengan rata-rata sebesar 3,33 pada siklus I dengan

kriteria baik dan rata-rata sebesar 3,56 pada siklus I dengan kriteria sangat baik.

Sehingga diharapkan jika diterapkan metode pembelajaran inkuiri guru
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memberikan bimbingan terbatas pada peserta didik saat melakukan diskusi

kelompok sehingga peserta didik benar-benar memanfaatkan waktu dan

memahami materi dengan baik.

Menurut Suwanjal (2013) dalam artikelnya menunjukkan : (1) kemampuan

berpikir kritis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan

kontekstual lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh pembelajaran

konvensional, (2) self-efficacy matematis siswa yang memperoleh pembelajaran

dengan pendekatan kontekstual lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh

pembelajaran konvensional dan (3) self-efficacy matematis siswa tidak berkorelasi

dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran

kontekstual.

Hasil penelitian Ritonga (2015) menunjukkan bahwa: (1) kemampuan komunikasi

matematis siswa yang diajarkan dengan menggunakan CTL berbantuan virtual

manipulatve lebih tinggi dari pada siswa yang diajarkan dengan menggunakan

pembelajaran langsung, (2) self-eficacy siswa yang diajarkan dengan

menggunakan CTL berbantuan virtual manipulative lebih tinggi dari pada siswa

yang diajarkan dengan menggunakan pembelajaran langsung, (3) tidak terdapat

interaksi antara pembelajaran (CTL berbantuan virtual manipulative dan

pembelajaran langsung) dengan KAM terhadap peningkatan kemampuan

komunikasi matematis, (4) tidak terdapat interaksi antara pembelajaran (CTL

berbantuan virtual manipulative dan pembelajaran langsung) dengan KAM

terhadap peningkatan self-efficacy siswa. (5) proses jawaban siswa dalam

menyelesaikan soal-soal komunikasi matematika pada pembelajaran CTL
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berbantuan virtual manipulative lebih baik, lengkap dan penyelesaian benar

dibandingkan dengan pembelajaran langsung.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Gufron dan Suminta (2013) dengan

judul Efikasi Diri dan Hasil Belajar Matematika: Meta analisis dalam artikel hasil

penelitiannya menyimpulkan bahwa efikasi diri mempunyai pengaruh terhadap

hasil belajar matematika. Individu yang mempunyai efikasi diri yang tinggi akan

mempunyai hasil belajar yang tinggi pula. Oleh karena individu-individu dengan

efikasi diri yang tinggi lebih efektif dan gigih dalam menghadapi kesulitan-

kesulitan dan kegagalan terutama yang berkaitan dengan menghadapi pemecahan

masalah matematika, mereka lebih mungkin untuk mencapai hasil yang bernilai

dan memperoleh hasil belajar matematika yang lebih baik. Pada saat diberikan

soal-soal matematika yang menantang, individu dengan efikasi diri tinggi akan

merasa senang dan puas dengnan pekerjaannya dibanding individu yang memiliki

keyakinan yang kuat akan kemampuannya dalam mengatasi tantangan yang ada

sedangkan individu dengan efikasi diri rendah cenderung mudah menyerah dan

tidak yakin mampu mmengerjakan pekerjaan yang menantang itu.

Penelitian lain menurut Widiati (2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

terdapat perbedaan kemampuan representasi matematis berdasarkan level sekolah

dan secara keseluruhan nilai rata-rata kelas ekspositori dan kelas kontekstual

memiliki perbedaan yang signifikan (p=0,003). Hasil analisis nilai N-gain

menunjukkan bahwa juga terdapat perbedaan peningkatan kemampuan matematis

setelah dilakukan pembelajaran kontekstual, dan secara keseluruhan perbedaan

peningkatan N-gain signifikan (p=0,0005). Dapat disimpulkan bahwa
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pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan kemampuan representasi

matematis siswa.

C. Kerangka Pikir

Peserta didik sering mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran

matematika. Sebagian besar peserta didik menganggap mata pelajaran matematika

tidak berguna dalam kehidupan nyata. Hal ini disebabkan sebagian besar guru

tidak mengajarkan mata pelajaran matematika secara kontekstual. Contoh

permasalahan yang diberikan hanya berupa soal pemahaman konsep atau soal

rutin yang biasa disampaikan oleh guru, dan lembar kerja peserta didik yang

disediakan tidak berdasarkan permasalahan yang nyata.

Dalam pembelajaran berlangsung tentunya adanya pemberian umpan balik yang

dalam hal ini merupakan salah satu aspek afektif yaitu self-efficacy. Hal ini dapat

meningkatkan sikap mereka terhadap matematika, self-efficacy dalam matematika

merupakan penilaian pribadi individu dalam kaitannya dengan keterampilan

matematika. Keyakinan yang dimiliki oleh seseorang mengenai kemampuannya

dalam menampilkan suatu bentuk perilaku dan hal ini berhubungan dengan situasi

yang dihadapi oleh seseorang individu. Self-efficacy bukanlah sesuatu yang

dibawa sejak lahir atau sesuatu dengan kualitas tetap dari seseorang individu,

tetapi merupakan hasil dari proses kognitif, artinya self-efficacy seseorang dapat

dikembangkan. Karena proses kognitif banyak terjadi pada saat pembelajaran

berlangsung, maka perkembangan self-efficacy seseorang dapat dipacu melalui

kegiatan pembelajaran. Hal ini peran guru sangat berperan dalam
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menumbuhkembangkan self-efficacy peserta didik. Sehingga guru dapat

memodelkan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan self-efficacy

matematis peserta didiknya.

Hal inilah muncul beberapa alasan  pentingnya self-efficacy bagi peserta didik

dalam mempelajari matematika yaitu: mengorganisasikan dan melaksanakan

tindakan untuk pencapaian hasil, meningkatkan kompetensi seseorang untuk

sukses dalam tugas-tugasnya, individu cenderung berkonsentrasi dalam tugas-

tugas yang mereka rasakan mampu dan percaya dapat menyelesaikan serta

menghindari tugas-tugas yang tidak baik dapat mereka kerjakan, memandang

tugas-tugas yang sulit sebagai tantangan untuk dikuasai dari pada sebagai

ancaman untuk dihindari.

Kemampuan  representasi  matematis  merupakan  salah  satu  kemampuan

kognitif yang harus  dimiliki peserta didik. Adapun indikator kemampuan

representasi meliputi menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan

masalah, membuat ekspresi  matematis  dari  representasi  lain  yang  diberikan,

penyelesaian masalah dari suatu gambar, membuat  gambar  bangun  geometri

untuk  memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya, menyajikan

kembali data   atau   informasi   dari   suatu representasi ke representasi gambar.

Hal  ini  dikarenakan  representasi  matematis sangat diperlukan peserta didik

ketika ia ingin mengungkapkan, mengkomunikasikan, menyajikan, memperjelas

ide, pemahaman dan argumen tiap individu peserta didik, sehingga diperlukannya

self-efficacy pada diri individu untuk merencanakan suatu penyelesaian masalah.

Menyadari akan peran penting kemampuan representasi matematis yang
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mempengaruhi self-efficacy peserta didik maka diperlukan suatu cara untuk

meningkatkan self–efficacy dan kemampuan representasi matematis peserta didik,

yaitu salah satunya guru harus memberikan bahan ajar yang mampu memfasilitasi

hal tersebut.

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang disebut Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

adalah panduan kegiatan pembelajaran yang berisi masalah dan rangkuman materi

berupa lembaran lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik

dengan kegiatan di dalam pembelajaran disertai petunjuk atau langkah-langkah

untuk menyelesaikan suatu tugas yang memiliki kompetensi dasar yang akan

dicapai. Adanya media LKPD ini diharapkan dapat menjadikan peserta didik aktif

dan cepat tanggap, serta kreatif. LKPD dapat digunakan pada peserta didik untuk

mengamati kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. Kenyataan di

lapangan saat ini LKPD belum banyak dikenal karena masyarakat dan guru-guru

cenderung masih menggunakan istilah LKS.

Ada titik balik penggunaan LKS ini pertama menyangkut peristilahan peserta

didik sesuai Undang-Undang menjadi peserta didik, kedua ada yang mau

dibenarkan secara konseptual LKS lebih berorientasi hanya memberikan soal,

padahal secara konseptual LKS itu bukan hanya berupa soal-soal tetapi adalah

lembar yang memberikan peserta belajar aktif yang dipandu oleh guru, soal itu

sebenarnya hanya bagian dari melengkapai LKS. Undang-undang menyebutkan

bahwa sebutan peserta didik diubah menjadi peserta didik. Penggunaan LKS,

selama ini sudah menjadi sebuah hal yang dianggap negatif. LKS itu seharusnya
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menjadi sebuah instrumen yang menuntun peserta belajar dengan bimbingan guru

untuk mencapai sebuah tujuan penguasaan materi.

Hal ini dapat dipaparkan jelas bahwa LKPD yang tersedia saat ini masih bersifat

standar dan terkadang tidak sesuai dengan tujuan. Kemampuan yang

dikembangkan dalam LKPD tidak mewakili kemampuan yang diharapkan.

Lembar kerja yang tersedia di sekolah umumnya berupa hasil terbitan dari suatu

penerbit. Lembar kerja yang dibuat  masih bersifat umum.  Penggunaan lembar

kerja dari penerbit karena sebagian guru tidak sempat untuk membuat LKPD.

LKPD yang bertujuan atas kemampuan tertentu masih bersifat jarang.

Pendekatan pembelajaran yang dimuat pada LKPD yang dipilih harus dapat

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk merepresentasikan suatu

permasalahan kedalam gambar, ekspresi matematis serta tersusun secara logis dan

sistematis. Salah satu alternatifnya adalah membuat LKPD dengan pendekatan

CTL. Pendekatan CTL merupakan salah satu model pembelajaran yang

menekankan pada kemampuan berpikir dan bekerjasama peserta didik (student

learning). Pada Pendekatan CTL tentunya akan memberikan dampak terhadap

pembelajaran peserta didik di kelas. Pada setiap komponen  pada pembelajaran

dengan pendekatan CTL yang mencakup kontruktivisme, questioning, inquiry,

learning community, modeling, reflection, dan authentic assesment diharapkan

peserta didik mampu memecahkan permasalahan pada materi yang disampaikan.

LKPD yang dikembangkan harus memuat tujuh komponen dalam pendekatan

CTL tersebut.
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Langkah awal yang dilakukan guru dalam penerapan pembelajaran CTL di kelas

adalah mengembangkan pemikiran peserta didik bahwa belajar lebih bermakna

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkontruksi sendiri

pengetahuan dan keterampilan barunya, ketika peserta didik bekerja dengan soal-

soal kontekstual, peserta didik didorong dan difasilitasi untuk menemukan dan

menggunakan ide-ide informal yang mereka miliki dalam memecahkan

masalah. Selanjutnya, peserta didik juga didorong untuk bertukar ide,

mengkritisi ide peserta didik lain, serta belajar dari ide-ide peserta didik lain

yang dianggap lebih tepat. Kondisi seperti ini di satu sisi menghendaki self-

efficacy peserta didik dalam belajar matematika, langkah awal yang dilakukan

guru di kelas adalah mengembangkan pemikiran peserta didik bahwa belajar lebih

bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkontruksi

sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya.

Pada LKPD yang dikembangkan terdapat tujuh komponen atau unsur pendekatan

CTL sehingga mampu memfasilitasi kemampuan representasi dan self-efficacy

peserta didik. Pada komponen pertama kontruktivisme (contructivism),

menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi peserta didik sehingga

mampu memberikan kesempatan bagi peserta didik menemukan dan menerapkan

idenya sendiri, menyadarkan peserta didik agar menerapkan strategi mereka

sendiri dalam belajar. Komponen kedua, bertanya (questioning), diharapkan

peserta didik mampu menggali informasi, menggali pemahaman peserta didik,

membangkitkan respon kepada peserta didik, mengetahui sejauh mana

keingintahuan peserta didik, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui peserta
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didik, memfokuskan perhatian pada sesuatu yang dikehendaki guru,

membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari peserta didik, untuk

menyegarkan kembali pengetahuan peserta didik. Komponen ketiga, menemukan

(inquiry), diharapkan peserta didik mampu merumuskan masalah: melakukan

observasi, menganalisis dan menyajikan hasil kerja kelompok dalam menemukan

penyelesaian maslah baik berupa tulisan, gambar, laporan, tabel ataupun bentuk

lainnya.

Komponen selanjutnya, masyarakat belajar (learning community): diharapakan

peserta didik mampu menyarankan hasil pembelajaran diperoleh dari hasil kerja

sama dari orang lain, melaksanakan pembelajaran dengan membagi peserta didik

dalam kelompok-kelompok belajar (harus terdiri dari peserta didik heterogen),

terjadi apabila ada komunikasi dua arah, dua kelompok atau lebih yang terlibat

dalam komunikasi pembelajaran saling belajar. Komponen kelima, Pemodelan

(modeling): diharapkan peserta didik mampu membahasakan yang dipikirkan,

mendemontrasikan bagaimana guru menginginkan peserta didiknya untuk belajar

dan melakukan apa yang guru inginkan agar peserta didiknya melakukannya,

model dapat dirancang dengan melibatkan peserta didik yang dianggap mampu

karena memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan

teman-teman lain, selain guru dan peserta didik yang menjadi model, seseorang

dari luar dapat pula dijadikan sebagai model. Komponen keenam, Refleksi

(reflection): cara berpkir atau respon tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir

ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan dimasa lalu, peserta didik

mengedepankan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan baru,
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yang merupakan revisi dari pengetahuan  sebelumnya. Komponen ketujuh,

Penilaian Sebenarnya (authentic assesment) diharapkan pesert didik dapat

dilakukan pada saat proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran

berlangsung, digunakan untuk menilai kemajuan belajar dan hasil belajar, yang

diukur ketrampilan dan penampilan, bukan hanya mengingat fakta, dilaksanakan

berkesinambungan, terintegrasi di dalam proses pembelajaran, dapat digunakan

sebagai umpan balik bagi peserta didik untuk lebih baik dalam proses

pembelajaran selanjutnya.

Pada setiap komponen dalam pendekatan CTL diharapkan mendorong peserta

didik untuk memiliki self-efficacy dalam belajar sehingga peserta didik tidak akan

merasa putus asa dalam menghadapi masalah dan mampu memfasilitasi

kemampuan representasi tiap individu. Berdasarkan langkah-langkah yang ada

dalam Pendekatan pembelajaran CTL ini peserta didik akan lebih termotivasi

untuk memahami pelajaran yang sedang dipelajari dan juga peserta didik akan

melakukan diskusi dengan baik dan bertanya kepada guru apabila mengalami

kesulitan. Sehingga dibutuhkannya media Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

dengan pendekatan CTL untuk memfasilitasi peserta didik dalam meningkatkan

kepercayaan diri (self-efficacy) serta kemampuan representasi peserta didik dalam

belajar. Belajar akan lebih mudah dipahami jika disertai media berupa LKPD

yang dirancang secara khusus tentunya. LKPD yang dibuat memiliki komponen-

komponen yang dapat membantu dan menuntun mereka memahami isi serta

mencapai tujuan pembelajaran.
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D. Definisi Konseptual

Untuk keperluan konseptual dan agar mendapatkan suatu definisi operasional,

berikut ini batasan terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori pembelajaran matematika adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat

tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa,

perancangan metode pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam

membuat suatu media maupun bahan ajar pembelajaran matematika.

2. Bahan ajar adalah isi dari mata pelajaran atau bidang studi yang diberikan

kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang digunakannya. Bahan

ajar terbagi menjadi beberapa jenis dan berasal dari berbagai sumber. Bahan

ajar yang sesuai jenis dan sumbernya memungkinkan siswa dapat

mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan

sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi

secara utuh dan terpadu.

3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) adalah bagian pokok dari suatu modul

yang berisi tujuan umum topik yang dibahas dan disusun secara sistematis

serta menarik sebagai panduan peserta didik untuk melakukan penyelidikan

atau pemecahan masalah.

4. Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan pendekatan

pembelajaran yang menghubungkan konsep dengan konteks dalam kehidupan

sehari-hari yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk

menemukan materi, artinya proses belajar diorientasikan pada proses

pengalaman peserta didik secara langsung. Proses belajar dalam CTL tidak
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mengharapkan agar peserta didik hanya menerima pelajaran. CTL mendorong

agar peserta didik dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari

dengan situasi kehidupan nyata, agar materi yang diterima lebih bermakna

secara fungsional bagi peserta didik dan materi itu akan tertanam erat  dalam

memori peserta didik, sehingga tidak akan mudah dilupakan. Pendekatan

CTL ini menuntut peserta didik  menemukan  hubungan penuh makna antara

ide-ide abstrak dengan penerapan praktis didalam konteks dunia nyata, agar

peserta didik mampu menginternalisasi konsep melalui penemuan, penguatan

dan keterhubungan untuk menemukan makna materi tersebut bagi

kehidupannya. Karakteristik pembelajaran CTL meliputi  kerjasama, saling

menunjang, menyenangkan (tidak membosankan), belajar dengan bergairah,

pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, peserta didik aktif,

sharing dengan teman, dan peserta didik kritis serta guru kreatif. Adapun

langkah-langkah pendekatan CTL mencakup kontruktivisme, questioning,

inquiry, learning community, modeling, reflection, dan authentic assesment.

5. Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki

yang ditunjukkan oleh dimensi magnitude, generality, dan strength. Suatu

penilaian situasional dari suatu keyakinan individu dalam kemampuannya

untuk berhasil membentuk atau menyelesaikan tugas-tugas atau masalah-

masalah matematis tertentu. Artinya bahwa peserta didik dapat meyakini

kemampuannya dalam menyelesaikan masalah matematika. Self-efficacy

setiap orang mengenai kemampuan individu untuk mengorganisasi,

mengimplementasi tindakan untuk menampilkan kecakapan tertentu,

melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu dalam



89

mengatasi kehidupan. Sehingga dengan self-efficacy yang baik akan

memunculkan kepercayaan diri peserta didik dalam mengembangkan

kemampuan matematis yang dimilikinya.

6. Representasi matematis merupakan kemampuan mengungkapkan ide

matematika dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan

solusi dari masalah yang sedang dihadapinya sebagai hasil interpretasi

pikirannya melalui visual, ekspresi simbolik (model matematika), dan verbal.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konseptual dan agar mempunyai persepsi yang sama, berikut

ini batasan terhadap beberapa definisi operasional yang digunakan dalam

penelitian ini:

1. Teori pembelajaran matematika dalam penelitian ini melibatkan teori

pembelajaran behaviorisme yang menekankan perubahan tingkah laku setelah

terjadi proses belajar selaras dengan hasil yang diharapkan, teori

konstruktivisme yang akan mengukur self-efficacy peserta didik dengan

mengacu pada teori Vigotsky dan teori belajar sosial dari Bandura, dan teori

humanisme yang melihat konsep belajar dari sisi perkembangan kepribadian

manusia.

2. Bahan ajar dalam penelitian ini berupa bahan ajar berupa media cetak LKPD

yang digunakan guru untuk perencanaan dan penelaahan implementasi

pembelajaran.
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3. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada penelitian ini adalah LKPD

berstruktur yang dirancang untuk membimbing peserta didik dalam pokok

materi dan guru hanya sebagai fasilitator.

4. Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada penelitian ini

merupakan pendekatan yang menekankan peserta didik untuk berperan aktif

dalam pembelajaran, dengan mengaitkannya pada situasi sehari-hari yang

dialami peserta didik. Sedangkan guru dalam kegiatan ini hanya sebagai

fasilitator.

5. Self-efficacy pada penelitian ini adalah penilaian tentang tinggi rendahnya

derajat skor hasil pengisian angket yang diturunkan teori Bandura mengenai

dimensi-dimensi self-efficacy.

6. Representasi matematis pada penelitiana ini terdiri dari kemampuan

representasi visual, representasi simbolik (ekspresi matematis), dan

representasi verbal (kata-kata atau teks tertulis). Adapun indikator

kemampuan representasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah, membuat

ekspresi matematis dari representasi lain yang diberikan, penyelesaian

masalah dari suatu gambar, membuat gambar bangun geometri untuk

memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya, menyajikan

kembali data atau informasi dari suatu representasi ke representasi gambar.

Kemampuan representasi matematis dalam penelitian ini diukur dengan

menggunakan tes.
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III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Gadingrejo, yang terletak di Jalan Raya

kantor pos 35372 Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu,

Lampung pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017.

Subjek dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa tahap berikut:

1. Subjek Studi Pendahuluan

Pada studi pendahuluan dilakukan beberapa langkah sebagai analisis kebutuhan

LKPD yaitu observasi, wawancara, dan analisis tingkat kesulitan soal. Subjek

dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII.10 semester genap tahun

pelajaran 2016/2017 dengan kemampuan awal yang sama pada materi BRSD

dengan menggunakan LKPD. Subjek pada saat wawancara adalah salah satu guru

yang mengajar matematika di kelas VIII. Subjek pada saat analisis tingkat

kesulitan soal adalah peserta didik kelas IX.4. Kemudian, subjek angket respon

pendidik, yaitu dua orang pendidik matematika di SMP Negeri 1 Gadingrejo,

sebagai pendidik yang telah profesional dalam berpengalaman mengajar di SMP

Negeri 1 Gadingrejo, peneliti merasa yakin dua orang pendidik tersebut

berkompeten dalam pemberian angket respon pendidik. Subjek angket respon
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peserta didik pada tahap ini yaitu 6 orang peserta didik kelas IX dengan

kemampuan yang heterogen.

2. Subjek Validasi LKPD

Subjek validasi LKPD dalam penelitian ini adalah dua orang ahli yang terdiri atas

satu ahli materi dan satu ahli media. Ahli media tersebut pada penelitian ini yaitu

salah satu dosen MIPA pascasarjana Universitas Lampung. Sedangkan ahli materi

yaitu salah satu dosen pascasarjana F.MIPA pendidikan matematika Universitas

Lampung.

3. Subjek Uji Coba Lapangan awal

Subjek pada tahap ini adalah enam orang peserta didik dengan kemampuan yang

heterogen. Keenam peserta didik tersebut berturut-turut memiliki kemampuan

matematis tinggi, sedang, dan rendah. Peneliti meminta enam peserta didik

tersebut untuk mengisi angket keterbacaan, ketertarikan peserta didik dan

tanggapannya terhadap LKPD pada materi bangun ruang sisi datar (BRSD).

Keenam peserta didik tersebut adalah peserta yang telah menempuh materi BRSD.

Pada akhir kegiatan, mereka diberikan lembaran skala untuk mengukur

keterbacaan, ketertarikan peserta didik dan tanggapannya terhadap LKPD pada

materi bangun ruang sisi datar (BRSD) dengan pendekatan CTL. Hal ini

dilakukan agar LKPD siap diujicobakan dalam skala yang lebih besar.
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4. Subjek Uji Coba Lapangan

Subjek pada tahap ini adalah seluruh peserta didik pada kelas IX.4 sebagai kelas

uji coba dan kelas VIII.10 sebagai kelas eksperimen.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan R & D (Research  &

Development) yang mengikuti langkah-langkah metode Borg and Gall dan

mengacu pada prosedur Sugiyono.  Menurut Sugiyono (2016: 297), penelitian

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tertentu, bahwa untuk

menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis

kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi

di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk

tersebut. Penelitian yang dikembangkan oleh penulis adalah Lembar Kerja Peserta

Didik (LKPD) matematika dengan menggunakan Pendekatan Contextual

Teaching and Learning (CTL) untuk memfasilitasi kemampuan representasi dan

self-efficacy pada materi Bangun Ruang Sisi Datar (BRSD) pada kelas VIII

peserta didik SMP.

Pengambilan sampel sebagai subjek uji coba dilakukan dengan purposive

sampling dimana kelas dipilih berdasarkan pertimbangan guru matematika yang

mengajar disekolah tersebut dan kesesuaian peneliti dengan alasan menghemat

biaya dan efisien waktu untuk tujuan spesifik dari penelitian yang akan dilakukan.
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C. Prosedur Penelitian

Borg and Gall (Sugiyono, 2016: 35-37) mengemukakan sepuluh langkah dalam

penelitian R & D yang dikembangkan oleh staf Teacher Education Program at

Far West Laboratory for Educational Research and Development, dalam

minicourses yaitu sbb:

1. Studi pendahuluan (Research and information collecting).

2. Perencanaan (Planning).

3. Pengembangan desain/draf produk awal (Develop preliminary form of

product).

4. Uji coba lapangan awal (Preliminary field testing).

5. Revisi hasil uji coba lapangan awal (Main product revision).

6. Uji coba lapangan (Main field testing).

7. Penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan (Operasional product

revision).

8. Uji pelaksanaan lapangan (Operasional field testing).

9. Penyempurnaan produk akhir (Final product revision).

10. Diseminasi dan implementasi (Dissemination and implementation).

Penelitian pengembangan LKPD ini bersifat terbatas, artinya tahapan R & D

pada penelitian ini implementasinya hanya sampai pada langkah ketujuh. Pada

penelitian pengembangan ini peneliti tidak memakai langkah ke 8, 9, dan 10

karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dari peneliti.
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Prosedur penelitian pengembangan yang telah dilakukan pada penelitian

pengembangan ini digambarkan dalam tabel dan diagram sebagai berikut:

Tabel 3.1 Langkah-langkah atau Prosedur Penelitian Pengembangan R & D

No Langkah Penelitian Keterangan
1 Penelitian

pendahuluan
Analisis kebutuhan berdasarkan
a. Studi literatur
b. Studi lapangan

2 Perencanaan Perencanaan tentang produk yang akan dikembangkan
berdasarkan pada studi lapangan dan studi literatur yang
telah dilakukan.

3 Desain Produk - Penyusunan LKPD dengan pendekatan CTL
- Penyusunan Instrumen penelitian

4 Validasi Desain (Uji
ahli dan tanggapan
guru)

- ahli materi
- ahli media

5 Revisi Produk Revisi produk berdasarkan validasi yang telah dilakukan
oleh validator:

- Ahli media
- Ahli materi

6 Uji Coba Produk a. Sebelum ujicoba lapangan awal dilakukan peneliti
dengan menguji cobakan LKPD kepada enam siswa
heterogen (Uji keterbacaan)

b. Uji coba terbatas produk dilakukan pada seluruh siswa
kelas VIII.10

7 Revisi produk
operasional

Revisi (hasil  penemuan uji coba terbatas)

a) Studi Pendahuluan (Research and Information Collecting)

Langkah awal dalam melakukan studi pendahuluan adalah melakukan observasi

terhadap bahan ajar yang digunakan guru di kelas VIII. Wawancara dilakukan

dengan guru tersebut terkait dengan hasil observasi agar hasil pengamatan yang

diperoleh lebih akurat dan memperjelas beberapa hal terkait kebutuhan LKPD

dalam pembelajaran. Selanjutnya memberikan daftar pertanyaan kepada peserta

didik kelas VIII untuk mengetahui materi yang telah dipelajari namun belum

dikuasai dengan baik dan dianggap sulit oleh peserta didik. Langkah selanjutnya
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adalah mengumpulkan buku teks dan bahan ajar yang digunakan guru saat

mengajar kemudian mengkaji buku-buku tersebut sebagai acuan penyusunan

LKPD. Analisis terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika,

silabus matematika kelas VIII, serta indikator kemampuan representasi matematis

dan self-efficacy peserta didik dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan

LKPD. Penyusunan bahan ajar merupakan kegiatan utama dari pengembangan

LKPD. Penyusunan LKPD telah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing agar

diperoleh LKPD yang berkualitas. Adapun komponen-komponen dalam produk

awal yang peneliti kembangkan adalah sebagai berikut.

a. Halaman muka (cover depan)

b. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

c. Pengantar materi dan Lembar Kerja Peserta Didik, terdiri atas kegiatan belajar

sesuai indikator yang akan dicapai peserta didik dengan harapan dapat

meningkatkan hasil belajar peserta didik

d. Latihan soal

e. Daftar pustaka

f. Halaman penutup (cover belakang)

Materi yang disajikan dalam LKPD disesuaikan dengan tahapan langkah-langkah

pada pendekatan Contextual Teching and Learning. Selanjutnya menyusun

instrumen penilaian berupa lembar validasi LKPD baik kepada ahli materi

maupun ahli media.

b) Merencanakan Penelitian (Planning)

Setelah melakukan studi pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan
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merencanakan penelitian. Perencanaan penelitian R&D meliputi: 1) merumuskan

tujuan penelitian, 2) memperkirakan dana, tenaga dan waktu.

c) Pengembangan Desain (Develop Preliminary of Product)

Berpegang dari hasil studi pendahuluan dan perencanaan penelitian diatas, peneliti

kemudian menyusun rancangan LKPD berupa draf untuk pembelajaran dengan

pendekatan CTL, materi yang akan dituangkan dalam LKPD, serta susunan dan isi

LKPD yang disesuaikan dengan tahapan pembelajaran. LKPD yang telah disusun

oleh peneliti kemudian divalidasi oleh ahli, yaitu ahli materi, ahli media, dan ahli

psikolog yang berkompeten dibidangnya melalui lembar validasi LKPD. LKPD

yang telah divalidasi oleh ahli kemudian direvisi secara terus menerus sesuai

dengan saran dan masukan dari ahli materi dan ahli media. Selain melakukan

revisi, peneliti pada tahap ini juga melakukan analisis terhadap lembar penilaian

LKPD yang diberikan kepada ahli materi dan ahli media. Validasi ahli materi dan

ahli media dilakukan untuk mengetahui kebenaran isi dan format LKPD dengan

pendekatan CTL untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematis dan

self–efficacy peserta didik.

d) Uji coba lapangan awal (Preliminary Field Testing)

LKPD yang telah dianalisis dan direvisi kemudian diuji cobakan di lapangan

dalam skala kecil. Sebelum ujicoba lapangan awal dilakukan peneliti dengan

menguji cobakan LKPD kepada enam peserta didik kelas IX yang berbeda. Enam

peserta didik tersebut dipilih dari peserta didik yang berkemampuan tinggi,

sedang, rendah. Hal ini dilakukan agar LKPD nantinya bisa digunakan oleh

seluruh peserta didik baik dari kemampuan tinggi, sedang maupun rendah.

Peneliti memberikan angket yang berisi uji keterbacaan LKPD untuk enam
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peserta didik tersebut. Angket tersebut kemudian dianalisis dan dijadikan salah

satu acuan untuk kembali melakukan revisi dan penyempurnaan LKPD yang

dianggap sudah tepat, setelah itu lanjut pada tahap uji coba lapangan.

e) Merevisi hasil uji coba (Main product revision)

Langkah kelima yaitu revisi hasil uji coba lapangan awal (mainproductrevision) di

mana hasil dari penilaian ahli yang telah dilakukan uji ahli yaitu uji ahli materi

pembelajaran matematika dan ahli media digunakan untuk merevisi produk awal.

Tujuannya adalah untuk memperbaiki produk sehingga mencapai kelayakan dan

menunjang proses pembelajaran. Review oleh para ahli ini merupakan salah satu

prosedur dalam penelitian dan pengembangan untuk mengetahui pendapat dan

saran dari para ahli sehingga LKPD siap untuk diujicobakan di kelas saat

pembelajaran pada materi Bangun Ruang Sisi Datar.

f) Uji coba lapangan (Main field testing)

Langkah keenam yaitu uji coba lapangan (Main field testing) di mana uji lapangan

ini dirancang dengan menggunakan One-Group Pretes-Postest Design. Desain ini

mendapat pretest, sebelum diberi perlakukan. Dengan demikian hasil perlakuan

dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan

sebelum diberi perlakuan.

Struktur desainnya menurut Sugiyono (2016 : 499-500) dapat disajikan pada

Gambar 3.1

Gambar 3.1 Desain Penelitian One-Group Pretes-Postest Design

O1 X O 2

O
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Keterangan:
X = pembelajaran menggunakan LKPD dengan Pendekatan CTL
O1 = dilaksanakan pretest instrumen tes dan non tes (skala self-efficacy) pada

kelas eksperimen
O2 = dilaksanakan posttest instrumen tes dan non tes (skala self-efficacy) pada

kelas eksperimen

Sebelum melakukan uji coba produk, terlebih dahulu peserta didik pada kelas

eksperimen  diberikan pretest, yaitu untuk mengetahui kemampuan awal peserta

didik mengenai materi yang akan dipelajari. Kemudian produk yang berupa

LKPD diujikan pada kelas eksperimen. Setelah itu peserta didik pada kelas

ekperimen tersebut diberikan posttest untuk mengetahui efektivitas dari LKPD

yang telah dikembangkan, yang mengacu pada memfasilitasi kemampuan

representasi matematis dan self-efficacy peserta didik.

g) Revisi produk hasil uji coba lapangan (operasional product revision)

Langkah ketujuh yaitu revisi produk hasil uji coba lapangan (operasional product

revision) di mana pada tahap ini dilakukan revisi produk awal untuk menghasilkan

produk operasional yang digunakan dalam pembelajaran matematika peserta didik

kelas VIII. Kegiatan revisi LKPD pembelajaran bertujuan untuk melakukan

finalisasi atau penyempurnaan akhir yang komprehensif terhadap LKPD

pembelajaran yang digunakan sehingga LKPD pembelajaran siap diproduksi

sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya. Kegiatan revisi

mempunyai tujuan untuk menyempurnakan LKPD pembelajaran secara final

sehingga menghasilkan produk yang diharapkan memiliki kualitas yang baik dan

layak digunakan.Validasi merupakan proses meminta pengesahan terhadap

kesesuaian LKPD pembelajaran dengan kebutuhan. Validasi bertujuan
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memperoleh pengakuan dan pengesahan dimana LKPD pembelajaran sudah layak

digunakan.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis instrumen,

yaitu nontes dan tes.  Instrumen-instrumen ini diberikan sesuai dengan subjek

pada penelitian pengembangan. Instrumen-instrumen tersebut akan dijelaskan

sebagai berikut:

1. Instrumen Nontes

Instrumen nontes ini terdiri dari beberapa bentuk yang disesuaikan dengan

langkah-langkah dalam penelitian pengembangan. Terdapat dua jenis instrumen

nontes yang digunakan, yaitu wawancara dan angket. Beberapa jenis angket dan

fungsinya dijelaskan sebagai berikut:

a. Angket Uji Validasi Media (Konstruksi)

Instrumen ini digunakan untuk menguji konstruksi LKPD yang dikembangkan

oleh ahli media. Adapun kriteria dan indikator instrumen untuk validasi media

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria dan Indikator Instrumen Validasi Ahli Media

Kriteria Indikator Butir Angket 1
Aspek Kelayakan
Kegrafikan

Ukuran LKPD 1, 2
Desain Sampul LKPD 3, 4, 5, 6, 7

Desain Isi LKPD
8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16

Aspek Kelayakan
Bahasa

Lugas 17, 18, 19
Komunikatif 20, 21

Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa 22, 23

Penggunaan istilah, simbol, maupun
Lambang 24, 25
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b. Angket Uji Validasi Materi

Instrumen ini digunakan untuk menguji substansi LKPD yang dikembangkan.

Instrumen ini meliputi kesesuaian indikator dengan Kompetensi Inti (KI) dan

Kompetensi Dasar (KD) yang mencakup aspek kelayakan isi/materi, aspek

kelayakan penyajian, dan penilaian pembelajaran CTL.  Instrumen ini diisi oleh

pakar matematika. Kriteria dan indikator instrumen yang digunakan untuk validasi

materi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kriteria dan Indikator Instrumen Validasi Ahli Materi

Kriteria Indikator Butir Angket

Aspek Kelayakan
Isi

Kesesuaian materi dengan KI dan KD
1,2,3

Keakuratan materi 4,5,6,7,8

Mendorong kreativitas peserta didik 9

Aspek Kelayakan
Penyajian

Teknik penyajian 10,11

Kelengkapan penyajian 12,13,14

Penyajian pembelajaran 15, 16

Koherensi dan keruntutan proses Berpikir
17,18

Penilaian
Pembelajaran CTL

Karakteristik Pembelajaran CTL 19,20,21,22,23,2
4

c. Angket Tanggapan Guru Matematika

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui tanggapan guru matematika mengenai

LKPD yang telah dikembangkan.
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Adapun kriteria dan indikator tanggapan guru matematika adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kriteria dan Indikator Validasi Tanggapan Guru Matematika

Kriteria Indikator Butir Angket
Aspek teknik
penyajian

Kesesuaian tampilan penyajian 1, 2, 3

Kesesuaian pemilihan gambar 5, 6, 24

Kelengkapan penyajian 35

Ketepatan penggunaan simbol atau
lambing

4, 27

Keruntutan dan sistematis 32, 33, 37

Aspek kesesuaian
bahasa

Kejelasan dan ketepatan struktur
kalimat

8, 9,

Ketepatan penggunaan bahasa 10, 11

Aspek kesesuaian isi/
materi

Kesesuaian materi dengan KI dan
KD

13, 14, 15, 16, 17

Aspek keakuratan
materi

Kesesuaian materi dengan tingkat
pemahaman peserta didik

7, 36

Aspek kepraktisan
dan kemudahan

Kemudahan dan kepraktisan
penggunaan LKPD

12, 29, 30

Aspek
pengembangan
pendekatan CTL

Pengenalan dan pemilihan masalah
pada bacaan

19, 20, 31

Aspek
pengembangan
kemampuan berpikir
peserta didik

Pengembangan kemampuan
representasi matematis

18, 21, 22, 23, 26,
28, 34

d. Lembar Uji Coba Peserta Didik

Instrumen ini diberikan kepada peserta didik yang menjadi subjek uji coba LKPD

untuk mengetahui bagaimana keterbacaan, ketertarikan peserta didik, dan

tanggapannya terhadap LKPD. Instrumen yang diberikan berupa pernyataan skala

likert dengan empat pilihan jawaban yaitu Sangat Baik (SB), Baik (B), Kurang

(K), Sangat Kurang (K).
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Adapun kriteria dan indikator angket respon peserta didik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kriteria dan Indikator Angket Respon Peserta didik

Kriteria Indikator Butir Angket
Aspek tampilan Kejelasan teks 1, 2, 4, 7, 15

Kesesuaian gambar /ilustrasi dengan
materi

17, 19

Aspek penyajian

Materi

Kemudahan pemahaman materi 22, 29
Ketepatan penggunaan lambang atau
simbol

16
Kelengakapan dan ketepatan
sistematika

Penyajian

3, 9, 10, 13, 26

Kesesuaian contoh dengan materi 20, 21

Aspek manfaat Kemudahan belajar 11, 12, 25, 28
Peningkatan motivasi belajar 8, 18, 23, 24, 30
Ketertarikan mengunakan LKPD 5, 6, 14, 27

d. Aspek Penilaian Angket Self-Efficacy

Tabel 3.6 Aspek dan Indikator Angket Self-Efficacy

NO Aspek Deskripsi Indikator
1 Pencapaian

Kinerja
(Authentic
Mastery
Experience)

Indikator kemampuan
yang didasarkan
kinerja pengalaman
sebelumnya

1. Pandangan peserta didik terhadap
kemampuan matematika yang
dimilikinya
2. Pandangan peserta didik tentang
ketrampilan matematikanya

2 Pengalaman
Orang Lain
(Vicarious
experience )

Bukti yang didasarkan
pada kompetensi dan
perbandingan

1. Kemampuan peserta didik
membandingkan kemampuan
matematikanya dengan orang lain
2.Pandangan peserta didik tentang
kemampuan matematika yang
dimiliki oleh dirinya dan orang lain

3 Persuasi
Verbal (Verbal
Persuasions )

Mengacu pada umpan
balik langsung atau
kata-kata guru atau
orang yang lebih
dewasa

1. Kemampuan peserta didik
memahami makna kalimat
matematis dalam  soal-soal berpikir
kreatif matematis

4 Indeks
Psikologis
(Physiological
Indexes)

Penilaian terhadap
kemampuan,
kelebihan, dan
kelemahan tentang
suatu tugas atau
pekerjaan

1. Pandangannya  peserta didik
tentang kemampuan matematika
yang dimilikinya
2. Pandangan tentang kelemahan
dan kelebihan yang dimiliki peserta
didik pada matematika



104

Skala self-efficacy yang diberikan kepada kelas uji coba pada awal dan akhir

kegiatan pembelajaran yang berisi pernyataan-pernyataan. Penyataan yang

diberikan kepada peserta didik kelas ujicoba bertujuan untuk mengetahui self-

efficacy peserta didik terhadap pembelajaran matematika.

f. Skala Self-efficacy

Skala self-efficacy pada penelitian ini mengukur empat aspek, yaitu authentic

mastery experiences (pencapaian Kinerja), vicarious experiences (pengalaman orang

lain), verbal persuasions (persuasi verbal), dan physiological indexes (indeks

psikologis). Skala ini dibuat berdasarkan skala Likert dengan empat pilihan

jawaban yaitu Selalu (Sl), Sering (Sr), Jarang (J), dan Tidak Pernah (TP).

Instrumen nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala self-efficacy

yang diberikan kepada kelas eksperimen pada awal dan akhir kegiatan

pembelajaran yang berisi pernyataan-pernyataan. Penyataan yang diberikan

kepada peserta didik kelas eksperimen bertujuan untuk mengetahui sel-fefficacy

peserta didik terhadap pembelajaran matematika. Setelah dilakukan validasi

dengan ahli psokolog pada angket self-efficacy yang terdiri dari 38 butir

pernyataan yang mencakup aspek self-efficacy, angket selanjutnya diujicobakan

pada kelas eksperimen untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Uji coba

dilakukan pada peserta didik kelas IX.4. Proses perhitungan menggunakan

perangkat lunak Excel for Windows 2007.
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Tabel 3.7 Skor Pernyataan Skala Self-efficacy Peserta didik

Nomor
Pernyataan

Skor
Nomor

pernyataan

SKOR

Sl Sr Jr TP Sl Sr Jr TP

1 4 3 2 1 20 4 3 2 1

2 4 3 2 1 21 1 2 3 4

3 4 3 2 1 22 4 3 2 1

4 1 2 3 4 23 1 2 3 4

5 4 3 2 1 24 1 2 3 4

6 4 3 2 1 25 4 3 2 1

7 1 2 3 4 26 4 3 2 1

8 4 3 2 1 27 4 3 2 1

9 1 2 3 4 28 1 2 3 4

10 1 2 3 4 29 4 3 2 1

11 1 2 3 4 30 4 3 2 1

12 4 3 2 1 31 1 2 3 4

13 4 3 2 1 32 4 3 2 1

14 4 3 2 1 33 1 2 3 4

15 4 3 2 1 34 1 2 3 4

16 1 2 3 4 35 1 2 3 4

17 1 2 3 4 36 4 3 2 1

18 4 3 2 1 37 1 2 3 4

19 1 2 3 4 38 4 3 2 1

2. Instrumen Tes

Instrumen ini berupa tes kemampuan representasi matematis. Tes ini diberikan

secara individual dan tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan representasi

matematis.
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Penilaian hasil tes dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian pada Tabel 3.8

Tabel 3.8 Pedoman Penilaian Kemampuan Representasi Matematis

Skor Penyelesaian Masalah Menggambar
Persamaan atau Ekspresi

Matematis

0
Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan ketidakpahaman tentang
konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa

1
Hanya sedikit dari
penjelasan yang benar

Hanya sedikit dari gambar
atau diagram yang benar

Hanya sedikit dari model
matematika yang benar

2

Penjelasan secara
matematis masuk akal
namun hanya sebagian
lengkap dan benar

Melukiskan diagram atau
gambar, namun kurang
lengkap dan benar

Menemukan model
matematika dengan benar,
namun salah dalam
mendapatkan solusi

3

Penjelasan secara
matematis masuk akal,
meskipun tidak tersusun
secara logis atau terdapat
sedikit kesalahan bahasa

Melukiskan diagram atau
gambar secara lengkap
dan benar

Menemukan model
matematis dengan benar
kemudian melakukan
perhitungan atau
mendapatkan solusi secara
benar dan lengkap

4

Penjelasan secara
matematis masuk akal
dan jelas serta tersusun
secara logis dan
sistematis

Melukiskan,diagram atau
gambar, secara lengkap,
benar dan sistematis

Menemukan
modelmatematika dengan
benar kemudian melakukan
perhitungan atau
mendapatkan solusisecara
benar dan lengkap serta
sistematis

Sebelum digunakan, instrumen ini diujicobakan terlebih dahulu pada kelas lain

yang telah menempuh materi Bangun Ruang Sisi Datar untuk mengetahui

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. Uji coba soal

diberlakukan pada kelas IX.4. Uji-uji tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Validitas

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas teoritik dan

validitas empirik.
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a. Validitas Teoritik

Validitas teoritik suatu instrumen menunjukkan bahwa instrumen tersebut

memenuhi persyaratan valid berdasarkan teori dan aturan yang ada. Validitas yang

digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Peneliti pun membandingkan

isi yang terkandung dalam tes kemampuan representasi dengan kompetensi dasar.

Indikator yang akan diukur sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang

berlaku pada kelas yang diteliti. Menyusun kisi-kisi tes berdasarkan kompetensi

dasar dan indikator yang dipilih.  Menyusun butir tes berdasarkan kisi-kisi yang

dibuat dengan meminta guru untuk memberikan penilaian terhadap kesesuaian

butir tes dengan indikator pembelajaran untuk kevalidan soal tes.  Selanjutnya

soal tes diperiksa oleh guru, jika  guru tersebut menyatakan butir-butir tes telah

sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang akan diukur sehingga tes

tersebut dikategorikan valid. Namun jika tidak maka butir soal harus diperbaiki.

Dari hasil uji validitas teoritik tersebut terdapat butir yang kurang jelas dari segi

bahasa dan butir yang dianggap sulit jika dikerjakan peserta didik SMP sehingga

penguji menyarankan penulis untuk memperbaiki butir sebelum diujicobakan

kepada peserta didik agar layak untuk digunakan pada uji coba empirik. Selain itu,

dari hasil uji coba kepada beberapa peserta didik tentang keterbacaan dan

kepahaman terhadap soal, diperoleh gambaran bahwa ada butir yang kurang dapat

dipahami dengan baik oleh peserta didik sehingga butir tersebut diperbaiki.

b. Validitas Empirik

Validitas butir tes diuji dengan bantuan Microsoft Excel dengan langkah-langkah

sebagai berikut (Sundayana,2010: 34).
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1. Menghitung harga korelasi setiap butir tes menggunakan rumus Product

Moment Pearson sebagai berikut.

= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑ ) } ∙ { ∑ − (∑ ) }
Keterangan :
rx y: Koefisien validitas.
X : Skor butir butir soal
Y : Jumlah skor total tiap soal
n : Jumlah subyek.

Tabel 3.9 Interpretasi Indeks Korelasi “r” Product Moment

Besarnya “r” Product Moment ( ) Interpretasi< 0,30≥ 0,30 Tidak valid
Valid

(Sugiyono, 2016)

Bila di bawah 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut

tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Suherman (2001: 68)

mengklasifikasikan koefisien validitas seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Interpretasi Koefisien Korelasi Validitas

Kategori  rxy Interpretasi
0,80  < rxy ≤ 1,00 Sangat tinggi
0,60  < rxy ≤ 0,80 Tinggi
0,40  < rxy ≤ 0,60 Sedang
0,20  < rxy ≤ 0,40 Rendah
0,00 ≤ rxy ≤ 0,20 Sangat rendah

Hasil penilaian terhadap tes untuk mengambil data penelitian telah memenuhi

validitas isi (Lampiran B.5). Setelah dinyatakan valid secara teoritik, maka soal

tes tersebut diujicobakan . Soal diujicobakan di kelas yang telah menerima materi

tersebut untuk mengetahui validitas empirik, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan

daya pembeda soal. Uji coba dilakukan di luar sampel tetapi masih di dalam

populasi penelitian yaitu pada peserta didik kelas IX.4. Uji coba soal dilaksanakan
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pada hari Jumat, 24 Maret 2017 jam ke 2-3 pukul 7.55-09.15 dengan jumlah

peserta didik 35 anak. Keseriusan peserta didik kelas IX.4 untuk berusaha

mengerjakan soal nampak tertera dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3.2 Uji Coba Soal dan Angket Self-efficacy Untuk Kelas IX.4

Setelah diujicobakan, diukur tingkat validitas empiris dan tingkat reliabilitas.  Jika

soal tes telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka soal tes termasuk dalam

kriteria tes yang baik sehingga layak untuk digunakan.

Tabel 3.11 Hasil Validitas Instrumen Tes Kemampuan Representasi Matematis

No Soal Nilai Validitas Interpretasi
Butir 1 0,83 Validitas sangat tinggi
Butir 2 0,83 Validitas sangat tinggi
Butir 3 0,88 Validitas sangat tinggi
Butir 4 0,85 Validitas sangat tinggi
Butir 5 0,88 Validitas sangat tinggi
Butir 6 0,75 Validitas tinggi

Hasil validitas menunjukkan bahwa keenam soal termasuk dalam kategori

validitas tinggi, yaitu lebih dari 0,6. Hasil perhitungan validitas uji coba soal dapat

dilihat pada (Lampiran C.1)



110

Tabel 3.12 Jadwal Revisi Self-Efficacy

Bulan Hari/
Tanggal

Ahli Bimbingan Saran/Komentar/Perbaikan

Jumat, 7
April
2017

Psikolog I -Beberapa aspek pernyataan
(1-38) tidak sesuai dengan
indikator self-efficacy
- Cek keterkaitan indikator
dengan tujuan, kesesuaian
pernyataan dengan indikator
yang diukur, kesesuaian antara
pernyataan dengan tujuan ,
penggunaan bahasa yang
digunakan.

II -Aspek kelebihan dan
kekurangan belum tepat sesuai
indikatornya
-Cek butir favorable, dan butir
unfavorable

Tabel 3.13 Rekapitulasi Hasil Ahli Psikolog Angket self-efficacy

Butir Kriteria Butir Kriteria Butir Kriteria

1 Sangat Valid 14 Valid 27 Sangat Valid

2 Sangat Valid 15 Sangat Valid 28 Valid

3 Sangat Valid 16 Sangat Valid 29 Sangat Valid

4 Valid 17 Sangat Valid 30 Sangat Valid

5 Sangat Valid 18 Sangat Valid 31 Sangat Valid

6 Sangat Valid 19 Sangat Valid 32 Sangat Valid

7 Sangat Valid 20 Sangat Valid 33 Sangat Valid

8 Valid 21 Sangat Valid 34 Sangat Valid

9 Sangat Valid 22 Sangat Valid 35 Sangat Valid

10 Valid 23 Sangat Valid 36 Valid

11 Valid 24 Sangat Valid 37 Sangat Valid

12 Sangat Valid 25 Sangat Valid 38 Sangat Valid

13 Sangat Valid 26 Sangat Valid
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Tabel 3.14 Rekapitulasi Hasil Uji Coba Skala Self-efficacy Peserta didik

Butir
Nilai

Kriteria
Butir Nilai Kriteria Butir Nilai Kriteria R

kritis
1 0,6 Valid 14 0,44 Valid 27 0,68 Valid 0,3115

2 0,53 Valid 15 0,52 Valid 28 0,42 Valid 0,3115

3 0,44 Valid 16 0,4 Valid 29 0,44 Valid 0,3115

4 0,53 Valid 17 0,39 Valid 30 0,63 Valid 0,3115

5 0,41 Valid 18 0,46 Valid 31 0,48 Valid 0,3115

6 0,58 Valid 19 0,42 Valid 32 0,6 Valid 0,3115

7 0,42 Valid 20 0,45 Valid 33 0,57 Valid 0,3115

8 0,42 Valid 21 0,47 Valid 34 0,51 Valid 0,3115

9 0,51 Valid 22 0,48 Valid 35 0,44 Valid 0,3115

10 0,4 Valid 23 0,62 Valid 36 0,5 Valid 0,3115

11 0,43 Valid 24 0,58 Valid 37 0,6 Valid 0,3115

12 0,52 Valid 25 0,56 Valid 38 0,48 Valid 0,3115

13 0,5 Valid 26 0,6 Valid 0,3115

Hasil perhitungan validitas uji coba angket self-efficacy diperoleh hasil semua

butir pernyataan masuk kategori valid.

b. Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali

untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

Perhitungan untuk mencari nilai reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat

Arikunto (2016: 122) yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas

dapat digunakan rumus Alpha, yaitu:
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Keterangan :

11r : nilai reliabilitas instrumen (tes)
n : banyaknya butir soal

 2
i : jumlah varians skor tiap-tiap butir soal

: varians total

Menurut Arikunto (2011: 75) ketentuan klasifikasi koefisien reliabilitas seperti

pada Tabel 3.3.

Tabel 3.15 Klasifikasi Tingkat Reliabilitas

Besarnya nilai r11 Interpretasi

0,80  < r11 ≤ 1,00 Sangat tinggi
0,60  < r11 ≤ 0,80 Tinggi
0,40  < r11 ≤ 0,60 Sedang
0,20  < r11 ≤ 0,40 Rendah
0,00 ≤ r11 ≤ 0,20 Sangat rendah

Arikunto (2011:112) mengatakan bahwa suatu tes dikatakan baik apabila memiliki

interpretasi nilai koefisien reliabilitas tinggi. Hasil perhitungan reliabilitas uji coba

soal dapat dilihat pada (Lampiran C.2).

Tabel 3.16 Rekapitulasi Nilai Reliabilitas Hasil Tes Uji Coba soal

No Soal Nilai Reliabilitas Interpretasi
Butir 1

0,86 Reliabilitas Tinggi
Butir 2
Butir 3
Butir 4
Butir 5
Butir 6

2
t
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh r11= 0,86, artinya pada keenam

soal untuk mengukur indikator representasi matematis peserta didik mencapai

reliabilitas tinggi.

Tabel 3.17 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba angket SE

Butir Nilai Reliabilitas Interpretasi

1-38 0,96 Reliabilitas Tinggi

Berdasarkan Tabel 3.17 diperoleh r11= 0,96. Maka alat ukur yang digunakan

memiliki reliabilitas berkategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat

ukur yang digunakan sudah valid dan reliabel.

c. Tingkat Kesukaran

Suatu tes dikatakan baik jika memiliki derajat kesukaran sedang, tidak terlalu

sukar, dan tidak terlalu mudah. Perhitungan tingkat kesukaran suatu butir soal

digunakan rumus sebagai berikut (Arikunto, 2016: 223):

P =

Ket:
P= indeks kesukaran

= banyaknya peserta didik yang menjawab soal itu dengan benar
= jumlah seluruh peserta didik peserta tes

Indeks tingkat kesukaran menurut Arikunto (2016: 225) diintepretasikan seperti

Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Interpretasi Indeks Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi
0,00 - 0,30 Sukar
0,31 - 0,70 Sedang
0,71 - 1,00 Mudah
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Kriteria soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal dengan tingkat

kesukaran sukar, sedang dan mudah.

Berikut tabel 3.19 yang menunjukkan hasil perhitungan tingkat kesulitan hasil

posttest:

Tabel 3.19 Hasil Uji Coba Tingkat Kesukaran Soal

No Soal Nilai Tingkat Kesukaran Interpretasi
Butir 1 0,74 Mudah
Butir 2 0,75 Mudah
Butir 3 0,65 Sedang
Butir 4 0,65 Sedang
Butir 5 0,29 Sukar
Butir 6 0,64 Sedang

Dari tabel 3.19 menunjukkan bahwa keenam soal memiliki kriteria soal tiga

sedang, dua mudah, dan satu sukar.

d. Daya Pembeda

Daya beda suatu butir tes adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan

antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah.  Daya

beda butir tes dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya tingkat diskriminasi

atau angka yang menunjukkan besar kecilnya daya beda. Arikunto (2016: 228-

229) mengungkapkan bahwa menghitung indeks daya pembeda ditentukan dengan

rumus:

DB = = -

Ket:

J = jumlah peserta tes
= banyaknya peserta  kelompok atas
= banyaknya peserta kelompok bawah
= banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar
= banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar
= proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar
= proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar
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Hasil perhitungan daya pembeda menurut Arikunto (2016: 232) di interpretasi

berdasarkan klasifikasi yang tertera dalam Tabel 3.20

Tabel 3.20 Interpretasi Indeks Daya Pembeda

Nilai Interpretasi
0,00 - 0,20 Jelek
0,21 - 0,40 Cukup
0,41 - 0,70 Baik
0,71 - 1,00 Baik sekali

Kriteria soal tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki interpretasi baik,

yaitu memiliki nilai daya pembeda ≥ 0,21. Hasil perhitungan Daya Pembeda  uji

coba soal dapat dilihat pada (Lampiran C.3)

Berikut Tabel 3.21 yang menunjukkan hasil perhitungan tingkat daya pembeda

hasil soal uji coba:

Tabel 3.21 Hasil Uji  Coba Daya Pembeda Soal

No Soal Nilai Daya Pembeda Interpretasi
Butir 1 0,37 Cukup
Butir 2 0,83 Baik Sekali
Butir 3 0,36 Cukup
Butir 4 0,28 Cukup
Butir 5 0,52 Baik
Butir 6 0,56 Baik

Dari Tabel 3.21 menunjukkan bahwa perolehan daya pembeda masing-masing

soal yaitu tiga soal sangat baik, dua soal baik dan satu soal cukup baik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan interview

(wawancara), kuesioner (angket), dan dokumentasi.  Peneliti dapat menggunakan

salah satu atau gabungan tergantung dengan masalah yang dihadapi di lapangan.



116

1. Wawancara

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi verbal dan gambaran

menyeluruh mengenai suatu proses yang menjadi topik wawancara. Pada

penelitian ini, wawancara dilakukan kepada guru dan peserta didik. Guru yang

diwawancara adalah guru matematika kelas VIII dan IX di SMP N 1 Gadingrejo.

2. Kuesioner (angket)

Data mengenai kesesuaian isi materi dalam LKPD dengan kurikulum oleh ahli

materi dan evaluasi oleh ahli media serta uji coba awal dan uji lapangan terhadap

produk LKPD diperoleh dengan menggunakan angket. Angket dalam penelitian

ini digunakan untuk mengetahui self-efficacy peserta didik dalam pembelajaran

matematika.

3. Tes

Pada penelitian ini diberikan tes kepada peserta didik yaitu tes dengan

kemampuan representasi matematis untuk mengetahui kemampuan peserta didik

dalam merepresentasikan permasalahan, proses penyelesaian, dan menemukan

jawaban. Jenis tes yang diberikan berupa pretest dan posttest.

4. Dokumentasi

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh melalui dokumentasi adalah foto

dari sumber data yang dapat memberikan informasi dalam proses penelitian.

Beberapa instrumen yang digunakan pada penelitian dan pengembangan ini

adalah:

1. Lembar wawancara dan observasi

Instrumen yang digunakan saat studi pendahuluan berupa lembar observasi dan

lembar wawancara. Lembar observasi digunakan saat melakukan pengamatan
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awal mengenai kebutuhan model, pendekatan, serta startegi dalam pembelajaran.

Lembar wawancara, digunakan untuk melakukan wawancara dengan guru setelah

melakukan observasi pembelajaran salah satu guru matematika di kelas.

2. Lembar Validasi LKPD

Instrumen dalam validasi LKPD diserahkan kepada ahli materi dan ahli media.

Instrumen yang diberikan berupa pernyataan skala likert dengan empat pilihan

jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju

(TS), serta dilengkapi dengan komentar dan saran dari para ahli. Kriteria yang

menjadi penilaian dari ahli materi adalah (1) aspek kelayakan isi, meliputi

kesesuaian materi dengan KI dan KD, keakuratan materi, keberadaan LKPD

dalam mendorong keinginan peserta didik; (2) aspek kelayakan penyajian,

meliputi teknik penyajian, kelengkapan penyajian, penyajian pembelajaran,

koherensi dan keruntutan proses berpikir, dan (3) aspek penilaian pendekatan

CTL. Tujuan pemberian skala ini adalah menilai kesesuaian isi LKPD melalui

pendekatan CTL dan kemampuan representasi matematis.

Kriteria dari ahli media adalah (1) aspek kelayakan kegrafikan, meliputi ukuran

LKPD, desain sampul LKPD, desain isi LKPD, dan (2) aspek kelayakan bahasa,

meliputi kelugasan, komunikatif, dialogis dan interaktif, kesesuaian dengan

perkembangan peserta didik, kesesuaian dengan kaidah bahasa, penggunaan

istilah dan simbol. Pemberian skala ini bertujuan untuk menilai tampilan LKPD

dan kesesuaian antara desain yang digunakan dan isi LKPD.
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3. Instrumen Soal Kemampuan Representasi Matematis

Penilaian hasil tes dilakukan sesuai dengan pedoman yang digunakan dalam

penskoran kemampuan representasi matematis yang diadaptasi dari Jakabscin

(Handayani, 2013:31) sebagai berikut :

Tabel 3.22 Pedoman Penilaian Kemampuan Representasi matematis

Skor
Mengilustrasikan/

Menjelaskan
Menyatakan/
Menggambar

Ekspresi Matematis/
Penemuan

0
Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan ketidakpahaman tentang
konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa

1
Hanya sedikit dari
penjelasan yang benar

Hanya sedikit dari gambar
atau diagram yang benar

Hanya sedikit dari model
matematika yang benar

2

Penjelasan secara
matematis masuk akal
namun hanya sebagian
lengkap dan benar

Melukiskan diagram atau
gambar, namun kurang
lengkap dan benar

Menemukan model
matematika dengan benar,
namun salah dalam
mendapatkan solusi

3

Penjelasan secara
matematis masuk akal,
meskipun tidak tersusun
secara logis atau terdapat
sedikit kesalahan bahasa

Melukiskan diagram atau
gambar secara lengkap
dan benar

Menemukan model matematis
dengan benar kemudian
melakukan perhitungan atau
mendapatkan solusi secara
benar dan lengkap

4

Penjelasan secara
matematis masuk akal
dan jelas serta tersusun
secara logis dan
sistematis

Melukiskan,diagram atau
gambar, secara lengkap,
benar dan sistematis

Menemukan
modelmatematika dengan
benar kemudian melakukan
perhitungan atau mendapatkan
solusisecara benar dan
lengkap serta sistematis

Instrumen ini berupa tes kemampuan representasi matematis. Tes ini untuk

melihat efektivitas pembelajaran dengan pendekatan CTL dengan mengukur

kemampuan representasi matematis peserta didik. Tes ini diberikan secara

individual dan bertujuan untuk mengukur kemampuan representasi matematis.

E. Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenisnya, data yang diambil dalam penelitian ini terbagi menjadi 2

(dua) jenis  yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik analisis data pada
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penelitian ini dijelaskan berdasarkan jenis instrumen yang digunakan dalam setiap

tahapan penelitian pengembangan, yaitu :

1. Analisis data pendahuluan

Data studi pendahuluan berupa hasil observasi dan wawancara dianalisis secara

deskriptif sebagai latar belakang diperlukannya LKPD. Hasil review berbagai

buku teks serta KI dan KD matematika SMP Kelas VIII juga dianalisis secara

deskriptif sebagai acuan untuk menyusun LKPD.

2. Analisis Validitas LKPD

Data yang diperoleh saat validasi LKPD adalah hasil penilaian validator terhadap

bahan ajar melalui skala kelayakan. Analisis yang digunakan berupa deskriptif

kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif berupa komentar dan saran dari validator

dideskripsikan secara kualitatif sebagai acuan untuk memperbaiki LKPD. Data

kuantitatif berupa skor penilaian ahli materi, dan ahli media dideskripsikan secara

kuantitatif menggunakan skala likert dengan 4 skala kemudian dijelaskan secara

kualitatif. Skala yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah 4

skala, yaitu:

1) Skor 4 adalah sangat setuju.
2) Skor 3 adalah setuju.
3) Skor 2 adalah kurang setuju.
4) Skor 1 adalah tidak setuju.

Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor penilaian

total dapat dicari dengan menggunakan rumus.

Skor Penilaian = Jumlah Skor pada InstrumenJumlah Nilai Total Skor Tertinggi × 4
Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah

sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk menentukan
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kualitas dan tingkat kemenarikan, kemudahan dan kemanfaatan produk yang

dikembangkan menurut responden. Pengkonversian skor menjadi pernyataan

penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.23.

Tabel 3.23 Kriteria Penilaian Kemenarikan & Konversi Skor Menjadi
Pernyataan Penilaian

Pilihan Jawaban
Skor

Penilaian
Rerata Skor

KlasifikasiUji
Kemenarikan

Uji
Kemudahan

Uji
Kebermanfaatan

Sangat
menarik

Sangat
Mudah

Sangat
Bermanfaat

4 3,26 - 4,00 Sangat
Baik

Menarik Mudah Bermanfaat 3 2,51– 3,25 Baik

Cukup
menarik

Kurang
mudah

Kurang
bermanfaat

2 1,76 – 2,50 Kurang
Baik

Tidak menarik Tidak
mudah

Tidak bermanfaat 1 1,01 – 1,75 Tidak Baik

Analisis data validasi ahli materi dan ahli media menggunakan analisis deskriptif

dengan cara merevisi LKPD berdasarkan masukan dan catatan dari validator.

Tahapan untuk menganalisis tingkat validasi LKPD yakni sebagai berikut:

a) Memberikan tanda ceklist untuk setiap butir dengan jawaban LD (layak

digunakan tanpa revisi), LDR (layak digunakan dengan revisi), dan TLD

(tidak layak digunakan).

b) Menghitung persentase banyaknya ceklist yang diberikan oleh validator

pada setiap aspek lembar validasi.

c) Mencocokan nilai validisi persentase yang didapat dengan kriteria

kevalidan.

Tabel 3.24 Kriteria Kevalidan (Setyosari, 2010)

No Kriteria Kategori Tingkat Kevalidan
1 86%-100% Sangat Valid Layak digunakan tanpa revisi
2 70%-85% Cukup Valid Layak digunakan dengan revisi
3 60%-69% Kurang Valid Kurang layak digunakan
4 0%-50% Tidak Valid Tidak layak digunakan
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3. Analisis Efektivitas Pembelajaran Menggunakan LKPD

a. Analisis Data Self-efficacy (Kuesioner)

Analisis data self-efficacy menggunakan software Microsoft Excel 2007. Angket

self-efficacy peserta didik terhadap Matematika yang digunakan adalah angket

berupa checklist (daftar cek). Pengukuran skor untuk pertanyaan-pertanyaan

yang diajukan dilakukan menggunakan skala likert dengan skala 4.

Tabel 3.25 Alternatif Jawaban dan Skor Self-efficacy

No Jawaban
Nilai

Pernyataan positif
(Favorable)

Pernyataan negatif
(Unfavorable)

1 Selalu (Sl) 1 4
2 Sering (Sr) 2 3
3 Jarang (Jr) 3 2
4 Tidak Pernah (Tp) 4 1

Analisis

a. Tentukan skor ideal

S = T x Pn

Keterangan
S = Skor Ideal
J = Jumlah panelis yang menjawab alternatif jawaban
Pn = Pilihan angka skor likert

Tiap soal memiliki skor ideal masing-masing. Kemudian menentukan Skor total

dengan menjumlahkan seluruh skor ideal pada masing-masing butir soal.

b. Interpretasi Skor Perhitungan

Rumus Index % = 100x
Y

TotalSkor

Keterangan

Y = Skor tertinggi likert x jumlah panelis (Sudijono, 2008: 143)
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Data yang diperoleh dari hasil pengisian skala self-efficacy sebelum pembelajaran

dan setelah pembelajaran kemudian dianalisis hanya untuk mengetahui besarnya

peningkatan self-efficacy peserta didik pada kelas yang menggunakan LKPD

dengan pendekatan CTL. Hal ini dilakukan hanya ingin melihat apakah terjadi

penurunan atau peningkatan aspek kognitif self-efficacy. Menurut Meltzer (Noer,

2010: 105) besarnya peningkatan dihitung dengan rumus indeks gain, yaitu :

= − −
Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan

klasifikasi dari Hake (Noer, 2010: 105) seperti terdapat pada Tabel 3.26 berikut:

Tabel 3.26 Nilai Rata-rata Gain Ternormalisasi dan Klasifikasinya

Rata-rata Gain Ternormalisasi Klasifikasi Tingkat Efektifitas
(g) ≥ 0,70 Tinggi Efektif

0,30 ≤ (g) < 0,70 Sedang CukupEfektif
(g) < 0,30 Rendah KurangEfektif

Besar rata-rata gain ternormalisasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

( ) = − ( )−
Keterangan

(g) = gain
(Sf) = nilai post test
(Si) = nilai pre test
Sm = nilai maksimum

b. Analisis Data Kemampuan Representasi matematis

Data hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari masing-masing anak akan

dihitung persentase peserta didik yang mendapat nilai diatas KKM. Data tersebut
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akan dianalisis dengan uji proporsi satu sampel yaitu dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

a. Pengajuan hipotesis

Untuk melihat pengembangan LKPD dengan pendekatan CTL ini efektif

atau tidaknya memfasilitasi kemampuan representasi matematis peserta didik

dilihat dari efektivitas pembelajaran yang ditunjukkan dengan 75% dari

jumlah sampel mendapatkan nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM),  (KKM = 75). Untuk pengembangan LKPD ini dikatakan efektif

yang ditetapkan adalah jika minimal 75% dari jumlah peserta didik mendapat

nilai diatas KKM sebesar 75. Hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

Ho : = 0,75 (persentase siswa yang memiliki kemampuan

representasi matematis dengan baik sama dengan 75%)

H1 : < 0,75 (persentase siswa yang memiliki kemampuan

representasi matematis dengan baik kurang dari 75%)

b. Derajat kebebasan dalam uji statistik ini adalah α=5% dengan uji

pihak kiri sehingga = 1,64

c. Uji statistik dengan rumus:

Z = ( )/
Keterangan:

x = banyaknya siswa yang memiliki kemampuan representasi
matematis dengan baik,

0 = proporsi siswa memiliki kemampuan representasi matematis
sesuai yang diharapkan,
n = banyak sampel (siswa peserta tes).
d. Kriteria uji
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ditolak jika Zhit< -Ztabel, (Walpole, Myers, dan Ye, 2002:325)

Data tentang representasi matematis peserta didik dikonversikan menjadi nilai

persentasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

NP = 100 %
Keterangan

NP = nilai representasi matematis peserta didik

Berikut kriteria ketuntasan hasil tes kemampuan respresentasi matematis peserta

didik.

Tabel 3.27 Kriteria Persentase Ketuntasan Kemampuan Representasi
Matematis

Persentase (%) Kriteria
81 < P ≤ 100
60 < P ≤ 80
40 < p ≤ 60
20 < p ≤ 40
0 < p ≤ 20

Sangat Baik
Baik

Cukup
Kurang

Sangat Kurang
(Widoyoko, 2009)

Data yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest kemampuan representasi

matematis dianalisis hanya untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan

representasi matematis peserta didik pada kelas eksperimen yang menggunakan

LKPD dengan menggunakan pendekatan CTL. Rumus gain dan kriteria indeks

gain seperti telah dikemukan pada analisis data sel-efficacy di atas. Langkah

selanjutnya yaitu melakukan uji statistik. Sebelum dilakukan uji tersebut data

pretest, postest, dan N-gain harus memenuhi uji asumsi statistik.
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1) Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah populasi berdistribusi normal

atau sebaliknya. Perhitungan uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji

Shapiro-Wilk dengan bantuan IBM SPSS statistics. Langkah perhitungan uji

normalitas pada setiap data adalah sebagai berikut. Rumusan hipotesis pengujian

normalitas data sebagai berikut.

H0 : sampel data berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1 : sampel data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal

Kriteria pengujian:

Jika Sig (p-value) < 0,05 maka H0 ditolak
Jika Sig (p-value) ≥ 0,05 maka H0 diterima

Dari data berupa skor pretest kemampuan representasi matematis dan self-

efficacy, diuji apakah data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal

atau tidak. Sehingga dilakukan uji normalitas terhadap skor pretest pada kelas

eksperimen diperoleh hasil pada Tabel 3.29 dan Tabel 3.30 berikut.

Tabel 3.28 Uji Normalitas Pretest Kemampuan Representasi Matematis
Siswa

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

Kelas Eksperimen 0,140 35 0,078 0,967 35 0,367

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil pretest kemampuan representasi matematis kelas eksperimen pada kolom

Kolmogorov-Smirnova menunjukan bahwa besarnya sig adalah 0,078 >0,05.

Berdasarkan kriteria uji, jika sig > 0,05 maka H0 diterima yaitu data berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data
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pretest kemampuan representasi matematis berasal dari data populasi yang

berdistribusi normal.

Tabel 3.29 Uji Normalitas Pretest Self-efficacy Siswa

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kelas Eksperimen 0,096 35 0,200 0,956 35 0,178

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil pretest self-efficacy siswa kelas eksperimen pada kolom Kolmogorov-

Smirnova menunjukan bahwa besarnya sig adalah 0,200 > 0,05. Berdasarkan

kriteria uji, jika sig > 0,05 maka H0 diterima yaitu data berasal dari populasi yang

berdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pretest self-efficacy

berasal dari data populasi yang berdistribusi normal.

Dari data berupa skor posttest kemampuan representasi matematis dan self-

efficacy, diuji apakah data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal

atau tidak. Sehingga dilakukan uji normalitas terhadap masing-masing skor

posttest pada kelas eksperimen dan diperoleh hasil pada Tabel 3.31 dan Tabel

3.32 berikut.

Tabel 3.30 Uji Normalitas Posttest Kemampuan Representasi Matematis
Siswa

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic Df Sig.

Kelas Eksperimen 0,136 35 0,100 0,941 35 0,061

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil posttest kemampuan representasi matematis kelas eksperimen pada kolom

Kolmogorov-Smirnova menunjukan bahwa besarnya sig adalah  0,100 > 0,05.

Berdasarkan kriteria uji, jika sig > 0,05 maka H0 diterima yaitu data berasal dari
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populasi yang berdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data

posttest kemampuan representasi matematis berasal dari data populasi yang

berdistribusi normal dan dilakukan uji proporsi.

Tabel 3.31 Uji Normalitas Posttest Self-Efficacy Siswa
Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic df Sig.

Kelas Eksperimen 0,121 35 0,200 0,947 35 0,092

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil posttest self-efficacy siswa kelas eksperimen pada kolom Kolmogorov-

Smirnova menunjukan bahwa besarnya sig adalah 0,200 > 0,05. Berdasarkan

kriteria uji, jika sig > 0,05 maka H0 ditolak yaitu data berasal dari populasi yang

berdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data posttest self-

efficacy berasal dari data populasi yang berdistribusi normal. Hasil perhitungan

normalitas data kemampuan representasi matematis dan normalitas data self-

efficacy dengan bantuan IBM SPSS statistics dapat dilihat pada (Lampiran C.6)

dan (Lampiran C.9).



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan yang diperoleh adalah

sebagai berikut.

1. a. Proses pengembangan LKPD matematika melalui pendekatan contekstual

teaching and learning (CTL) untuk memfasilitasi kemampuan representasi

matematis dan self-efficacy peserta didik adalah sbb:

(1) Analisis kebutuhan berdasarkan studi literatur dan studi lapangan

(2) Perencanaan tentang produk yang akan dikembangkan berdasarkan pada

studi literatur dan studi lapangan yang telah dilakukan.

(3) Penyusunan LKPD, dan penyusunan instrumen penelitian yaitu dengan

validasi desain uji ahli materi dan ahli media, lalu revisi produk

berdasarkan validasi yang telah dilakukan oleh validator ahli media dan

ahli materi

(4) Uji coba lapangan awal yaitu uji keterbacaan kepada enam siswa heterogen

lalu uji coba lapangan dilakukan pada seluruh siswa  kelas VIII.10

(5) Revisi produk operasional (hasil  penemuan uji coba terbatas)
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b. Hasil pengembangan LKPD matematika melalui pendekatan contekstual

teaching and learning (CTL) untuk memfasilitasi kemampuan representasi

matematis dan self-efficacy peserta didik menunjukkan bahwa:

(1) Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa LKPD menjadi kebutuhan

yang perlu dikembangkan.

(2) Hasil validasi menunjukkan bahwa LKPD telah layak digunakan dan

termasuk dalam kategori baik. Revisi dilakukan berdasarkan saran dan

masukan dari uji pakar.

(3) Hasil uji coba lapangan awal menunjukkan bahwa LKPD berada dalam

kategori baik. Hasil angket respon peserta didik juga menunjukkan bahwa

peserta didik merasa tertarik dan mendapatkan manfaat dari LKPD

tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa LKPD yang dikembangkan telah valid

menurut ahli materi dan ahli media serta praktis digunakan menurut peserta didik.

2. Bentuk LKPD yang dihasilkan adalah tersusun dari:

a. Halaman muka (cover depan)

b. Standar kompetensi dan kompetensi dasar

c. Pengantar materi dan komponen lembar kerja peserta didik yang terdiri

atas kegiatan belajar yang sesuai indikator yang akan dicapai peserta didik

dengan harapan dapat memfasilitasi hasil belajar peserta didik

d. Penjelasan isi materi LKPD sesuai langkah pendekatan CTL yang terdiri

dari tahapan yang mencakup: kontruktivisme, questioning, inquiry,

learning community, modeling, reflection, dan authentic assesment. Sesuai

validasi para ahli LKPD sudah memenuhi beberapa syarat didaktis, syarat

konstruksi, dan syarat teknis.
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e. Latihan soal

f. Daftar pustaka

g. Halaman penutup (cover belakang)

3. Produk LKPD dengan pendekatan CTL yang dikembangkan tidak efektif

untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematis dan self-efficacy

peserta didik. Hal ini diperoleh dari uji proporsi bahwa persentase siswa yang

memiliki kemampuan representasi matematis dengan baik hanya 17 peserta

didik dari 35 yang tuntas mendapat nilai diatas KKM (mencapai kriteria nilai

KKM serendah-rendahnya 75) kurang dari 75% dari banyaknya peserta didik.

Hal ini menunjukkan pencapaian persentase peserta didik yang memiliki

kemampuan representasi matematis peserta didik dengan baik belum

mencapai yang telah ditetapkan yaitu lebih dari 75%. Pada analisis nilai

pretest dan postest dilihat dari perolehan kemampuan representasi matematis

peserta didik menunjukkan rerata N-gain diperoleh sebesar 0,47 yang berarti

kemampuan representasi matematis peserta didik cukup efektif sedangkan

perolehan self-efficacy peserta didik ini menunjukkan rerata N-gain sebesar

0,15 maka terlihat bahwa self-efficacy peserta didik kurang efektif. Akan

tetapi berdasarkan pencapaian indikator kemampuan representasi matematis

terlihat bahwa terdapat peningkatan di setiap indikator. Pada indikator

membuat dan menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata-kata atau teks

tertulis yaitu memperoleh persentase 87,28% menjadi 94,71%. Indikator

membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan

memfasilitasi penyelesaiannya memperoleh nilai persentase 54,10% menjadi

69,8%. Sedangkan indikator membuat persamaan atau ekspresi matematis
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dari representasi lain yang diberikan memperoleh persentase 17,25% menjadi

57,04%. Sedangkan pencapaian indikator self-efficacy menunjukkan bahwa

terdapat peningkatan pencapaian indikator hanya pada aspek pencapaian

kinerja memperoleh persentase 62,6% menjadi 65% dan aspek persuasi

verbal memperoleh persentase 60,24% menjadi 68,65%. Untuk dua indikator

yang lain mengalami penurunan yaitu pada aspek  pengalaman orang lain dari

perolehan persentase 61,79% menjadi sebesar 60,5%, dan pada aspek indeks

psikologis dari perolehan persentase 86,7% menjadi sebesar 73,45%.

B. Saran

Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan sebagai upaya pengembangan LKPD

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) agar mampu

memfasilitasi kemampuan representasi matematis dan self-efficacy peserta didik

adalah sebagai berikut.

1. Guru dapat menjadikan LKPD dengan pendekatan CTL sebagai referensi

dalam mengembangkan bahan ajar agar sesuai dengan materi matematika

yang lain untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematis dan self-

efficacy peserta didik.

2. Ketika menggunakan LKPD dengan pendekatan CTL sebaiknya guru lebih

berusaha untuk membuat peserta didik menjadi lebih aktif lagi, misalnya

dengan memberikan motivasi, reward, dan punishment.

3. Guru sebaiknya mengemas soal-soal dalam LKPD dalam bentuk yang lebih

menarik sehingga dapat dipahami oleh peserta didik yang memiliki

kemampuan tinggi, sedang maupun rendah.
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4. Pembaca dan peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan

mengenai LKPD matematika pada bangun ruang sisi datar hendaknya

melakukan hal sebagai berikut.

a. Melakukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih lama.

b. Mengujicobakan kembali LKPD dalam jangka waktu yang lebih lama dan

dilakukan lebih dari sekali uji coba.

c. Mengembangkan LKPD dengan pendekatan CTL untuk lebih dari satu

materi jika ingin melakukan penelitian tentang pengaruh LKPD dengan

pendekatan CTL terhadap aspek psikologis lain seperti self-concept atau

self-confident.

d. Memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik masing-masing

peserta didik dalam pembentukan kelompok diskusi. Selain

memperhatikan tingkat kemampuan matematis peserta didik, kemampuan

interaksi sosial peserta didik juga harus diperhatikan agar diskusi dapat

berjalan secara aktif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang

diharapkan.

e. Harus benar-benar mempertimbangkan efisiensi waktu baik dari segi

apersepsi, pembagian kelompok, diskusi kelompok, dan presentasi

kelompok, artinya dapat memanfaatkan produktivitas waktu dengan baik

sesuai skenario pembelajaran yang telah dibuat dalam RPP (Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran).

f. Perlunya pengkondisian kelas yang kondusif saat dilakukan ujian pritest

maupun posttest, sehingga data dari nilai pritest dan posttest dapat

menggambarkan kemampuan peserta didik secara optimal.
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