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ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF WORKSHEET BASED ON CONTEXTUAL
FOR INCREASING PROBLEM SOLVING ABILITY

AND MATHEMATICAL’S SELF EFFICACY

(The Study of The Second Semester of The Eight Class At SMP Negeri 30 017)
By

Syaifuddin

This development research aimed to producting design of worksheet based on
contextual and to know its effectiveness in improving problem solving ability and
mathematical self efficacy. These stages of development start from preliminary
studies, preparation of Worksheets, Validation of Worksheets, initial field trials,
and field tests. The subjects of this research was the students of SMP Negeri 30
Bandar Lampung. This research was designed with a Non Equivalent Pretest-
Posttest Control Group Design. The results showed that (1) the students who use
contextual based on worksheets more interactive, more able to solve
mathematical problems in accordance with the steps; (2) the students who use
contextual based on worksheets more confident and more interactive. The results
of this research showed that problem solving ability of student using contextual
based on worksheet was better than learners with conventional learning.
Improved students' mathematical problem solving ability by using contextual
based on worksheet including high category with N-Gain average of 0,71. While
improving self efficacy of learners by using contextual based on worksheet
including medium category with N-Gain average of 0.57. Based on the results of
research and data analysis suggested that teachers use contextual based
worksheets as an alternative to improve problem solving ability and mathematical
Self-Efficacy.

Keywords: worksheet, contextual, problem solving, self efficacy.



ABSTRAK

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK BERBASIS
KONSTEKTUAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN

PEMECAHAN MASALAH DAN SELF-EFFICACY
MATEMATIS

(Studi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 30
Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh

Syaifuddin

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan lembar
kerja berbasis kontekstual serta mengetahui keefektifannya dalam meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah dan self efficacy matematis. Tahapan
pengembangan ini dimulai dari studi pendahuluan, persiapan penyusunan lembar
kerja, Validasi lembar kerja, uji lapangan awal, dan uji lapangan. Subyek
penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 30 Bandar Lampung. Penelitian ini
dirancang dengan rancangan a Non Equivalent Pretest-Posttest Control Group
Design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) siswa yang menggunakan LKPD
berbasis kontekstual lebih interaktif, lebih mampu memecahkan masalah
matematika sesuai dengan langkah-langkahnya; (2) siswa yang menggunakan
LKPD berbasis kontekstual lebih percaya diri dan lebih interaktif. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa yang
menggunakan LKPD berbasis kontekstual lebih baik daripada peserta didik
dengan pembelajaran konvensional. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah
matematis siswa yang menggunakan LKPD berbasis kontekstual masuk dalam
kategori tinggi dengan rata-rata N-Gain 0,71. Sedangkan peningkatan self efficacy
peserta didik yang menggunakan LKPD berbasis kontekstual dikategorikan
sedang dengan rata-rata N-Gain 0,57. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
data disarankan agar guru menggunakan lembar kerja berbasis kontekstual
sebagai alternatif untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan
Self-Efficacy matematis.

Kata kunci: LKPD, konstektual, pemecahan masalah, self efficacy.
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Try by using a different way,

And always hope for a successful future
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Orang sukses adalah orang yang berhasil

membuat orang lain menjadi sukses

~ Pribadi ~
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1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Pendidikan saat ini menjadi suatu kebutuhan bagi manusia, karena pendidikan

memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia

yang berkualitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin luas

pula pola pikir yang dimilikinya sebagai bukti nyata dari hasil proses pendidikan.

Pendidikan dijadikan sebagai tolok ukur seseorang mengenai cara berpikirnya

guna meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan hidup dalam menghadapi

arus globalisasi.

Mengantisipasi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era

globalisasi ini, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, handal dan

mampu berkompetensi secara global, yang memiliki keterampilan berpikir dan

dapat diandalkan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah sumber daya

manusia yang memiliki tingkat kecerdasan dan daya pikir tinggi meliputi

kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, kreatif, mampu bekerja sama dengan

baik, dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan dengan ide-ide

cemerlang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat

khusus untuk dapat mencapai keseimbangan globalisasi, pencapaian ini

dipengaruhi oleh pendidikan.
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Pendidikan adalah salah satu dasar untuk menciptakan manusia yang berpotensi

dan berkualitas. Melalui pendidikan manusia dididik agar mempunyai keahlian

dan keterampilan sehingga menjadi manusia yang terampil bekerja, kreatif,

inovatif dan produktif. Hal ini sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 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.

Untuk mencapai tujuan kurikulum tersebut, diperlukan peningkatan kualitas

pendidikan di semua aspek, salah satunya adalah dalam pembelajaran matematika.

Pembelajaran matematika yang dikembangkan harus dapat meningkatkan

kemampuan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill (HOT’s).

Kemampuan matematis yang termasuk HOT’s yaitu kemampuan pemecahan

masalah, pemahaman konsep matematis, penalaran matematis, berpikir kreatif,

berpikir kritis, representasi, komunikasi dan koneksi matematis.

Salah satu kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan pemecahan

masalah. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu keterampilan

pada diri peserta didik agar mampu menggunakan kegiatan matematik untuk

memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam ilmu lain dan masalah

dalam kehidupan sehari-hari (Soedjadi, 1994: 36). Kemampuan pemecahan

masalah amatlah penting dalam matematika, bukan saja bagi mereka yang

dikemudian hari akan mendalami atau mempelajari matematika, melainkan juga
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bagi mereka yang akan menerapkannya dalam bidang studi lain dan dalam

kehidupan sehari-hari.

Melihat pentingnya aspek pendidikan dalam program pembangunan dan kemajuan

suatu bangsa, maka Indonesia senantiasa berupaya memperbaiki dan

meningkatkan kualitas di bidang pendidikan. Pemerintah telah berupaya untuk

meningkatkan mutu pendidikan seperti melakukan revisi kurikulum agar isi dari

kurikulum selalu up to date dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu

pengetahuan serta kebutuhan masyarakat yang berkembang. Peningkatan mutu ini

diupayakan dengan tujuan agar sasaran pembelajaran dari berbagai bidang ilmu

dapat tercapai dengan optimal.

Cara berpikir dan bernalar dalam pembelajaran matematika sangatlah penting, hal

ini ditekankan oleh pemerintah dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional  Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah  bahwa matematika merupakan ilmu universal yang

mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam

berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di

bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh

perkembangan matematika pada bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori

peluang dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa

depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini.

Standar Proses Pendidikan Nasional menekankan bahwa visi pendidikan nasional

adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan

berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar
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berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Harapan yang ingin dicapai

dalam tujuan pendidikan matematika seperti yang diamanatkan kurikulum adalah

pengelolaan pembelajaran matematika di sekolah dapat bermakna dan dapat

membuat peserta didik mampu menerapkan pengetahuan matematikanya dalam

kehidupan sehari-hari dan bidang lain. Melalui kegiatan pembelajaran matematika

diharapkan mampu membuat peserta didik mengembangkan daya nalarnya

sehingga peserta didik dapat berfikir kritis, logis, sistematis, dan pada akhirnya

peserta didik diharapkan mampu bersikap obyektif, jujur, dan disiplin. Tujuan

akhir dari pembelajaran matematika diharapkan menghasilkan peserta didik

terampil menyelesaikan masalah yang dihadapinya, baik dalam bidang

metematika maupun dalam bidang yang lain.

Pembelajaran matematika bertujuan untuk mengembangkan segala kemampuan

matematis peserta didik dalam memperoleh hasil belajar matematika yang

maksimal. Salah satu target penting dalam mencapai hasil belajar tersebut adalah

memaksimalkan pembelajaran pada kemampuan memecahkan masalah.

Mengingat pentingnya kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran

matematika, maka kemampuan pemecahan masalah akan didukung dengan

bagaimana memahami kemampuan tersebut dengan baik agar tujuan pembelajaran

matematika dapat tercapai.

Berdasarkan standar kompetensi yang termuat dalam kurikulum matematika,

aspek pemecahan masalah harus dimiliki oleh peserta didik. Pembelajaran

matematika di sekolah harus dapat menyiapkan peserta didik untuk memiliki
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kemampuan pemecahan masalah agar dapat mengikuti perkembangan dan

perubahan serta kemajuan materi pelajaran. Pemecahan masalah harus

mendapatkan porsi terbesar dalam pembelajaran matematika sehingga peserta

didik terbiasakan dengan pembelajaran yang tidak rutin.

PISA (Programme for International Student Assessment) merupakan studi literasi

yang dilaksanakan oleh Organization for Economic Co-Operation and

Development (OECD) dan Unesco Institute for Statistics. Program ini bertujuan

untuk menganalisis secara berkala pada tingkat internasional kemampuan literasi

peserta didik kelas III SMP dan kelas I SMA pada aspek membaca (reading

literacy), matematika (mathematics literacy), dan sains (scientific literacy). Skor

rata-rata Indonesia berdasarkan hasil studi PISA dari tahun 2000-2015 berada

pada level bawah, masih sangat jauh bila dibandingkan dengan Negara-negara

lain, seperti disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Kemampuan Literasi Matematik Peserta Didik Indonesia Hasil
Studi PISA

Tahun Studi
Skor Rata-rata

Indonesia
Skor Rata-rata
Internasional

Peringkat
Indonesia

Jumlah
Negara
Peserta

2000 373 500 38 41

2003 390 500 38 40

2006 396 500 50 57

2009 402 500 60 65

2012 396 501 64 65

2015 397 501 63 70

Sumber: OECD 2013
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Gambar 1.1 Capaian Nilai Matematika pada PISA 2012

Berdasarkan grafik ketercapaian pada Gambar 1.1, terlihat bahwa capaian mutu

pendidikan Indonesia yang masih jauh di bawah capaian negara maju atau bahkan

di bawah negara-negara tetangga. Nilai PISA Matematika tahun 2012 menunjukan

rata-rata capaian kompetensi siswa Indonesia berada pada level 1. Kondisi ini

mendudukkan Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, atau bahkan

Vietnam,

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki fungsi untuk menentukan suatu

negara termasuk ke dalam kategori negara maju, berkembang, atau terbelakang.

Berdasarkan data IPM dari Human Development Report UNDP Indonesia

termasuk ke dalam kategori negara dengan indeks pembangunan menengah.

MATEMATIKA – PISA 2012
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Posisi Indonesia dalam ketercapaian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat

diketahui dari IPM Indonesia dari tahun 1990-2014 yang berada pada

kategori Medium Human Development atau dapat dikatakan bahwa ketercapaian

tiga komponen dasar perhitungan IPM di Indonesia masih berada pada level

menengah, seperti tampak pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Negara ASEAN tahun 1990-2014

No. Negara
TAHUN KATEGORI

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014

1. Singapura 0.718 0.819 0.897 0.903 0.905 0.909 0.912
Very High Human
Development

2. Brunai 0.782 0.819 0.843 0.847 0.852 0.852 0.856
Very High Human
Development

3. Malaysia 0.641 0.723 0.769 0.772 0.774 0.777 0.779
High Human
Development

4. Thailand 0.572 0.648 0.716 0.721 0.723 0.724 0.726
High Human
Development

5. Indonesia 0.531 0.606 0.665 0.671 0.678 0.681 0.684
Medium Human
Development

6. Philipines 0.586 0.623 0.654 0.653 0.657 0.664 0.668
Medium Human
Development

7. Vietnam 0.475 0.575 0.653 0.657 0.660 0.663 0.666
Medium Human
Development

8. Laos 0.397 0.462 0.539 0.552 0.562 0.570 0.575
Medium Human
Development

9. Kamboja 0.364 0.419 0.536 0.410 0.546 0.550 0.555
Medium Human
Development

10. Myanmar 0.352 0.425 0.520 0.542 0.528 0.531 0.536
Low Human
Development

(Sumber : HD Report UNDP)

Kemampuan peserta didik di Indonesia dalam pemecahan masalah matematika

masih sangat rendah, hal ini terjadi dikarenakan pada pelaksanaan pembelajaran

matematika di kelas sebagian guru dalam mengajar hanya mengandalkan pola

pembelajaran yang satu arah, guru sebagai sumber informasi dan peserta didik

hanya bertindak sebagai penerima informasi. Dengan pola pembelajaran

konvensional ini peserta didik tidak dilibatkan dalam pembelajaran.
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Banyak peserta didik tidak terlatih untuk mengembangkan kemampuannya dalam

setiap pembelajaran dan tidak menguasai strategi pemecahan masalah, akibatnya

peserta didik sudah terbiasakan dengan model pembelajaran yang hanya terfokus

pada kemampuan prosedural sehingga keterampilan peserta didik untuk

memecahkan masalah matematis tidak berkembang. Toharudin (2011)

mengatakan, literasi sains adalah kemampuan untuk memahami sains,

mengkomunikasikan sains, serta menerapkan pengetahuan sains untuk

memecahkan masalah sehingga seseorang memiliki sikap dan kepekaan yang

tinggi terhadap diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan berdasarkan

pertimbangan sains.

Mulyasa (2002: 12) mengemukakan bahwa faktor  penyebab yang mengakibatkan

rendahnya kualitas pendidikan di  Indonesia  adalah  masalah  kurangnya

efektifitas,  efisiensi  dan  standarisasi  pengajaran. Selain itu, rendahnya sarana

fisik, rendahnya kualitas  guru, rendahnya  kesempatan  pemerataan  pendidikan,

mahalnya  biaya pendidikan  juga  jadi masalah tersendiri. Faktor lain yang tidak

kalah pentingnya dalam peningkatan mutu pendidikan adalah ketersediaan bahan

ajar yang bermutu, juga sarana prasarana lain yang menunjang kemajuan

pendidikan tersebut.

Menurut Hasbullah (2012: 200), pemecahan masalah-masalah pendidikan yang

komplek dengan cara pendekatan pendidikan yang konvensional sudah dianggap

tidak lagi efektif, diperlukan inovasi atau pembaruan pendidikan sebagai

persepektif baru dalam dunia pendidikan mulai dirintis sebagai alternatif untuk

memecahkan masalah-masalah pendidikan yang belum dapat diatasi dengan cara
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konvensional secara tuntas. Pembelajaran sebagai suatu proses merupakan sistem

yang tidak terlepas dari komponen-komponen lain yang saling berinteraksi di

dalamnya. Salah satu komponen dalam proses tersebut adalah sumber belajar.

Menurut Sudjana & Rifai (2003: 76), sumber belajar merupakan daya yang bisa

dimanfaatkan guru guna kepentingan proses pembelajaran, baik secara langsung

maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan.

Tindakan yang diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di

Indonesia adalah adanya usaha dari guru untuk bekerja keras dalam

menyampaikan pelajaran serta mampu menentukan pendekatan pembelajaran

yang sesuai dengan karakter materi yang diajarkan serta mengubah pola

pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran yang inovatif dan menarik

minat peserta didik untuk lebih menyukai matematika. Pendekatan pembelajaran

yang berpusat pada peserta didik akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna

dan dapat melibatkan peserta didik secara aktif. Peserta didik yang aktif dalam

pembelajaran dapat menggunakan pengetahuan yang telah mereka miliki untuk

membangun pengetahuan baru mereka sendiri agar belajar menjadi lebih

bermakna, semakin menarik dan peserta didik lebih memahami materi yang

mereka pelajari.

Lampiran Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standard Isi menekankan

bahwa kompetensi yang hendak dicapai dalam kurikulum adalah peserta didik

memiliki kemampuan antara lain:

1. Menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, cermat dan teliti, bertanggung

jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah
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2. Memiliki rasa ingin tahu, semangat belajar yang kontinu, rasa percaya diri,

dan ketertarikan pada matematika.

3. Memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk

melalui pengalaman belajar.

4. Memiliki sikap terbuka, objektif dalam interaksi kelompok maupun aktivitas

sehari-hari.

5. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematika dengan jelas.

Menelaah materi pembelajaran matematika kelas VIII pada Kurikulum KTSP,

terlihat bahwa materi pembelajaran tidak tersusun dari tingkatan yang mudah dan

hierarki. Ini merupakan satu titik kelemahan yang menyebabkan peserta didik

kesulitan dalam mempelajari konsep yang belum dipelajari. Salah satu pokok

bahasan dalam mata pelajaran matematika yang memerlukan beberapa konsep

dalam penyelesaian masalahnya adalah bangun ruang sisi datar. Berdasarkan hal

tersebut, maka guru sebagai fasilitator pembelajaran harus kreatif dalam

mengarahkan peserta didik untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam pokok

bahasan bangun ruang sisi datar. Solusinya adalah guru dapat menerapkan

pendekatan pembelajaran di kelas. Salah satu pendekatannya adalah Contextual

Teaching Learning (CTL). Pendekatan ini membantu peserta didik dalam

mengkonstruk pengetahuan dan proses belajar menjadi lebih efektif

Pembelajaran berbasis CTL adalah sebuah proses pembelajaran yang bertujuan

menolong para peserta didik melihat makna di dalam materi akademik yang

mereka pelajari dengan cara menghubungkan subyek-subyek akademik dengan

konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan
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pribadi, sosial, dan budaya mereka. Pendekatan CTL dapat digunakan untuk

meningkatkan hasil belajar peserta didik karena dalam proses pembelajaran

kontekstual peserta didik dituntut untuk aktif mencari informasi dari konsep yang

sedang dipelajari dan bekerja sama dengan peserta didik lain. Selain itu, peserta

didik belajar dengan cara mengaitkan konsep yang dipelajari dengan pengetahuan

yang telah dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat membuat

peserta didik lebih mudah mengingat informasi-informasi yang ditemukan karena

mereka menemukan sendiri informasi tersebut  tidak hanya diberi tahu oleh guru

melainkan bekerja secara bersama-sama sehingga peserta didik dapat memahami

konsep yang sedang dipelajari. Setelah peserta didik memahami materi, peserta

didik akan memiliki antusias untuk mengerjakan soal-soal tersebut dengan mudah,

dengnan demikian hasil belajar peserta didik dapat meningkat.

Pendekatan CTL dapat membantu guru untuk menyusun perencanaan

pembelajaran sesuai dengan tujuh komponen utamanya dan dapat digunakan

sebagai bahan ajar yang memfasilitasi peserta didik untuk mengkonstruk

pengetahuan. Berdasarkan komponen CTL peserta didik akan melakukan kegiatan

belajar seperti mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang

lebih konkret. Ini berarti proses pembelajaran merupakan hal penting yang akan

dilihat guru sebagai bentuk pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk memudahkan

kegiatan tersebut, guru dapat memfasilitasi bahan ajar dalam menyampaikan

pembelajarannya, salah satunya adalah dengan Lembar Kerja Peserta Didik

(LKPD). LKPD dijelaskan oleh Trianto (2012: 111) yakni sebagai panduan bagi

peserta didik untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah.



12

LKPD memuat kegiatan yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai

indikator pencapaian hasil belajar.

Ujian Nasional (UN) walaupun bukan merupakan salah satu syarat kelulusan bagi

pelajar di Indonesia, namun hasil UN dapat memetakan kemampuan peserta didik

secara nasional.  Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang diujikan

dalam UN. Pada UN tingkat SMP, materi geometri masuk dalam Standar

Kompetensi Lulusan (SKL). Kemampuan yang diuji adalah memahami sifat dan

unsur bangun ruang, dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Jika dilihat

pada data yang dikeluarkan BSNP tentang Ujian Nasional SMP tahun pelajaran

2014/2015, persentase daya serap peserta didik tingkat nasional masih tergolong

rendah yaitu 60,90%.

SMP Negeri 30 Bandar Lampung merupakan sekolah tingkat pertama yang

berstatus negeri di kecamatan Panjang dengan hasil UN setiap tahunnya

mendapatkan predikat rendah pada mata pelajaran matematika. Wawancara

dengan ibu Tini Widya Astuti, S.Pd, dan ibu Dra. Heni Zartina, guru bidang

studi matematika SMP Negeri 30 Bandar Lampung tentang masalah pembelajaran

matematika yang dihadapi guru di dalam kelas, didapat keterangan bahwa masih

adanya hasil belajar peserta didik yang belum maksimal khususnya pada materi

bangun ruang sisi datar. Guru menyebutkan bahwa hasil yang diperoleh pada

ulangan harian materi bangun ruang sisi datar pada tahun pelajaran 2015/2016

hanya sekitar 46% peserta didik yang tuntas. Ini terjadi dikarenakan peserta didik

kurang memahami konsep bangun ruang sisi datar yang diajarkan, peserta didik
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masih menemui kendala dalam menyelesaikan materi bangun ruang sisi datar

pada masalah yang tidak rutin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di SMPN 30 Bandar Lampung didapat

keterangan bahwa guru belum menggunakan LKPD yang memadai. Sebagian

besar guru menggunakan LKPD yang sudah tercetak dari penerbit atau

menggunakan soal-soal yang disediakan pada buku teks sebagai bahan lembar

kerja peserta didik. Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa LKPD

yang dipakai saat ini dirasakan kurang sesuai dengan yang diharapkan. LKPD

yang dipakai tidak mengaitkan permasalahan dengan kehidupan keseharian

peserta didik, serta kurang mengarahkan peserta didik pada kemampuan

pemecahan masalah atau masalah-masalah yang bersifat tidak rutin.

Menyikapi betapa pentingnya keterampilan memecahkan masalah matematis,

maka sudah seharusnya keterampilan ini dikembangkan serta mendapatkan

perhatian dari tenaga pengajar. Akan tetapi kenyataannya keterampilan ini kadang

kala dikesampingkan serta kurang mendapatkan perhatian, sebab selama ini guru

hanya mengutamakan logika dan kemampuan hapalan saja sehingga keterampilan

dalam memecahkan masalah matematis dianggap bukanlah suatu yang penting

dalam proses pembelajaran matematika. Kemampuan pemecahan masalah dapat

mengantarkan peserta didik kepada masalah-masalah riil di sekitar mereka sebagai

permulaan proses pembelajaran yang diteruskan menjadi teori-teori formal

matematika.
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Seperti terlihat pada salah satu contoh LKPD yang saat ini digunakan di sekolah,

dimana soal-soal LKPD dirancang hanya menekankan pada sisi pengetahuan saja

tanpa mengikutsertakan keterlibatan peserta didik untuk mengembangkan

pengetahuannya dalam memecahkan masalah matematika yang berhubungan

dengan kehidupan sehari-harinya.

Sumber : LKPD Matematika Kelas VIII Semester 2 Intan Pariwara

Gambar 1.2 LKPD yang digunakan peserta didik

Seperti terlihat pada Gambar 1.2, materi soal bangun ruang sisi datar pada LKPD

yang digunakan peserta didik hanya menekankan pada penyelesaian masalah

perhitungan luas dan volume atau bagian-bagian dari bangun ruang saja.

Permasalahan yang tampilkan tidak dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan

dengan kehidupan sehari-hari atau soa-soal yang tidak rutin, sehingga peserta

didik hanya dihadapkan pada permasalahan yang bersifat konseptual tanpa

mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih kompleks dalam rangka

membangun kemampuan pemecahan masalah. Akibat yang ditimbulkan dari

bentuk LKPD konvensional seperti itu adalah peserta didik banyak yang mampu
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menyelesaikan materi dengan baik pada tingkat hafalan namun belum mampu

mengembangkan apa yang mereka pelajari serta bagaimana pengetahuan tersebut

akan mereka gunakan pada kehidupan sehari-hari.

Tampilan LKPD yang kurang menarik serta gaya bahasa yang sulit untuk

dimengerti oleh peserta didik merupakan kekurangan lain dari LKPD yang

dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran. Sudah banyak sekali LKPD matematika

yang telah dirancang guru atau penerbit, namun sejalan dengan kurikulum yang

selalu berubah, pengembangan LKPD yang disesuaikan dengan karakteristik

peserta didik serta pemilihan pendekatan pembelajaran yang sesuai adalah pilihan

yang tepat.

Melihat permasalahan yang terdapat pada SMPN 30 Bandar Lampung, peneliti

mencoba menawarkan solusi dengan melakukan penelitian pada bentuk

penyusunan LKPD yang lebih mengakomodasi kebutuhan peserta didik serta

disajikan dengan pendekatan kontekstual. LKPD dengan pendekatan kontekstual

dapat mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu mengaitkan

pembelajaran dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki, mengaitkan

pembelajaran dengan situasi lingkungan peserta didik, memotivasi peserta didik

dengan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan

peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan pemecahan masalah materi

yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga

mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.

LKPD ini juga diharapkan dapat membantu peserta didik mengembangkan teori

dan pemahaman konsep, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan
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proses dengan mencatat semua kegiatan yang dilakukan serta dapat menggali

pengalaman tentang suatu konsep yang dipelajari melalui suatu kegiatan

pembelajaran terutama pada materi bangun ruang sisi datar.

Selain pedekatan pembelajaran yang digunakan  sudah baik, hal yang tidak kalah

penting untuk diperhatikan adalah aspek kepercayaan diri peserta didik dalam

mengerjakan tugas pada proses pembelajaran. Aspek kepercayaan diri yang

dimaksud adalah Self-Efficacy atau kemampuan diri. Self-Efficacy merupakan

evaluasi seseorang mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk

melakukan suatu tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan. Bandura dan

Wood (Baron dan Byrne, 1991), menjelaskan bahwa efikasi diri mengacu pada

keyakinan akan kemampuan individu untuk menggerakkan motivasi, kemampuan

kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasi.

Self-Efficacy merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia pendidikan

peserta didik diwajibkan memiliki sebuah kompetensi yang ada pada dirinya

dalam mengerjakan sesuatu sehingga dapat mengerjakannya dengan baik dan

benar. Kemampuan diri akan membawa pengaruh terhadap kognisi dan perilaku

seseorang menjadi berbeda-beda. Gist dan Mitchell (Gufron dan Rini, 2014),

mengatakan bahwa efikasi diri dapat membawa pada perilaku yang berbeda

diantara individu dengan kemampuan yang sama karena efikasi diri

mempengaruhi pilihan, tujuan, pengatasan masalah, dan kegigihan dalam

berusaha.

Wawancara dengan guru mitra menghasilkan gambaran bahwa sebagian besar

peserta didik pada SMP Negeri 30 Bandar Lampung belum memiliki keterampilan
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dalam mempresentasikan materi di depan kelas, peserta didik terlihat tidak

terampil dan masih terlihat malu-malu. Keadaan ini dipengaruhi oleh beberapa

faktor diantaranya: peserta didik tidak terbiasa dengan pembelajaran yang

melibatkan siswa, peserta didik kurang menguasai materi yang diajarkan,

kurangnya rasa percaya diri jika harus mempresentasikan materi pelajaran atau

menjawab permasalahan secara perorangan atau secara berkelompok di depan

kelas. Kenyataaan ini menggambarkan Self-Efficacy peserta didik SMP Negeri 30

Bandar Lampung masih sangat rendah.

Pentingnya pengembangan Self-Efficacy siswa dalam pemecahan masalah

matematika dikarenakan: (1) proses pembelajaran matematika di kelas sangat

dipengaruhi oleh Self-Efficacy siswa terhadap pelajaran matematika (Shadiq,

2007: 1); (2) Self-Efficacy siswa membentuk kemampuan matematika siswa dalam

pemecahan masalah matematika (Bandura, 1993: 119); (3) pelajaran matematika

diasumsikan oleh kebanyakan siswa sebagai pelajaran yang sulit, membuat stress,

dan membosankan, dimana dengan Self-Efficacy yang tinggi permasalahan

tersebut bisa direduksi bahkan dapat dieliminir siswa (Leonard dan Supardi, 2010:

342).

Seseorang harus yakin terhadap apa yang dia miliki untuk dapat menghadapi

permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi terutama kecemasan pada

dirinya ketika berhadapan dengan permasalahan dalam memecahkan persoalan

matematika.  Fletz (2001) menyatakan bahwa Self-Efficacy adalah keyakinan yang

ada dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu secara tuntas

dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Self-Efficacy bukan menyangkut ada
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tidaknya keterampilan seseorang untuk melakukan suatu tindakan melainkan lebih

ke arah persepsi orang yang bersangkutan tentang apa yang mampu dilakukannya

dengan ketrampilan yang dimilikinya. Pajares dan Schunk (1994)

mengungkapkan bahwa Self-Efficacy mempengaruhi kemampuan individu dalam

melengkapi tugas dan mencapai tujuannya.

Jelas bahwa Self-Efficacy merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam

meningkatkan prestasi peserta didik khususnya dalam mengerjakan soal-soal

pemecahan masalah matematika dan memiliki hubungan positif yang saling

mendukung. Jika seseorang peserta didik memiliki kemampuan pemecahan

masalah matematis yang baik maka seorang peserta didik tersebut pun memiliki

Self-Efficacy yang baik pula. Sesuai dengan hasil peneliitian yang dilakukan Betz

dan Hacket (Pajers, 1994), melaporkan bahwa dengan Self-Efficacy yang tinggi,

maka umumnya seorang peserta didik akan lebih mudah berhasil dan melampaui

latihan-latihan matematika yang diberikan padanya, sehingga hasil akhir dari

pembelajaran tersebut akan tercermin dalam prestasi akademiknya juga cenderung

akan lebih tinggi dibandingkan peserta didik yang memiliki Self-Efficacy rendah.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah rendahnya kemampuan

pemecahan masalah matematis dan Self-Efficacy peserta didik. Berdasarkan latar

belakang masalah, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah rancangan LKPD berbasis kontekstual untuk meningkatkan

kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efficacy peserta didik?
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2. Bagaimanakah keefektivitasan penggunaan LKPD berbasis kontekstual yang

dikembangkan dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

matematis peserta didik?

3. Bagaimanakah keefektivitasan penggunaan LKPD berbasis kontekstual yang

dikembangkan dalam meningkatkan Self-Efficacy peserta didik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menghasilkan rancangan berbentuk LKPD berbasis kontekstual sebagai

bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis

dan self-efficacy peserta didik

2. Mengetahui keefektivitasan rancangan LKPD berbasis kontekstual dalam

upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-

efficacy peserta didik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Dihasilkannya LKPD berbasis kontekstual pada materi bangun ruang sisi

datar dalam upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

matematis dan Self-Efficacy peserta didik.

b. Memberikan sumbangan pemikiran pada dunia pendidikan dalam bentuk

bahan ajar yang berguna untuk meningkatkan kemampuan pemecahan

masalah matematis dan Self-Efficacy peserta didik.
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c. Menciptakan inovasi baru dalam pembelajaran dalam menumbuhkan rasa

senang dalam diri peserta didik terhadap pelajaran matematika.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru, memberikan informasi bentuk LKPD berbasis kontekstual

dalam pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan kemampuan

pemecahan masalah matematis dan Self-Efficacy peserta didik.

b. Bagi peserta didik, untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

dan Self-Efficacy dalam pembelajaran matematika di sekolah.

c. Bagi sekolah, sebagai sumbangan pemikiran dan masukan yang baik

dalam usaha perbaikan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan

kualitas dan mutu pendidikan.
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II.  KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada,

dapat dalam bentuk hardware (buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas dan

laboratorium) maupun dalam bentuk software seperti program untuk pengolahan

data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-

model pendidikan, pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan

lain-lain.

2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang pada awalnya dikenal dengan Lembar

Kerja Siswa (LKS). Menurut Prastowo (2011: 204) LKPD merupakan suatu

bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan

petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh

peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Menurut

Lestari (2013: 6), LKPD adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa,

sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut secara

mandiri.
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Dalam LKPD peserta didik akan mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang

berkaitan dengan materi. Pada umumnya LKPD berisi: petunjuk praktikum atau

percobaan yang harus dilakukan, materi untuk diskusi, teka teki silang, tugas

portofolio, dan soal-soal latihan, maupun segala bentuk petunjuk yang mampu

mengajak peserta didik beraktivitas dalam proses pembelajaran. Menurut

Mudlofir (2012: 149), LKPD (student work sheet) adalah lembaran-lembaran

berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembaran ini berisi

petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan

kepada peserta didik yang dapat berupa teori atau praktik.

LKPD merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah guru

dalam pembelajaran sehingga dengan LKPD akan terbentuk interaksi yang efektif

antara peserta didik dengan pendidik, dengan demikian LKPD dapat

meningkatkan aktifitas peserta didik sehingga akan diperoleh peningkatan prestasi

belajar. Widjajanti (2008: 1) mengatakan LKPD merupakan salah satu sumber

belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator di dalam

kegiatan pembelajaran. LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan

sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Surachman (1998: 46)  menyatakan LKPD

sebagai jenis hand out yang dimaksudkan untuk membantu peserta didik belajar

secara terarah (guided discovery activities). Melalui LKPD peserta didik dapat

melakukan aktivitis sekaligus memperoleh semacam ringkasan dari materi yang

menjadi dasar aktivitas tersebut. Keuntungan penggunaan LKPD adalah

memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, sedangkan bagi
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peserta didik akan belajar mandiri dan belajar memahami serta menjalankan suatu

tugas tertulis. LKPD menurut Majid (2008: 176) adalah lembaran-lembaran berisi

tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKPD tersebut biasanya berupa

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

diperintahkan dalam LKPD harus jelas serta memuat kompetensi dasar yang akan

dicapai.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa LKPD

merupakan bahan ajar yang dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam

pembelajaran, LKPD berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik sebagai

bentuk latihan yang bertujuan agar peserta didik dapat memahami dan mengerti

tentang materi yang diajarkan. LKPD juga dapat didefenisikan sebagai bahan ajar

cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan dan petunjuk-

petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, serta

mengacu pada kompetensi dasar yang akan dicapai. LKPD merupakan salah satu

sarana untuk membantu dan mem-permudah kegiatan pembelajaran sehingga akan

terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan guru, dan dapat

meningkatkan aktifitas peserta didik dalam peningkatan kemampuan pemecahan

masalah.

3. Tujuan dan Manfaat LKPD

Azhar (2000: 78) menyatakan LKPD dibuat bertujuan untuk menuntun peserta

didik dalam melaksanakan berbagai kegiatan serta berisi petunjuk yang perlu

lakukan dengan mempertimbangkan proses berpikir yang akan ditumbuhkan pada
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diri peserta didik. Sedangkan menurut Achmadi (1996: 35), tujuan LKPD dalam

pembelajaran adalah :

a) Mengaktifkan peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran.

b) Membantu peserta didik mengembangkan konsep.

c) Melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan ketrampilan

proses.

d) Sebagai pedoman guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses kegiatan

pembelajaran.

e) Membantu peserta didik dalam memperoleh informasi tentang konsep yang

dipelajari melalui proses kegiatan pembelajaran secara sistematis.

f) Membantu peserta didik dalam memperoleh catatan materi yang dipelajari

melalui kegiatan pembelajaran.

Tujuan LKPD menurut Sukamto (1993: 2) LKPD yang akan dikembangkan harus

memiliki manfaat bagi para peserta didik, yaitu :

a) Memberikan pengalaman kongkret bagi peserta didik.

b) Menciptakan variasi belajar.

c) Membangkitkan minat dan motivasi peserta didik.

d) Meningkatkan retensi belajar mengajar.

e) Memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien

Mengajar dengan menggunakan LKPD ternyata semakin populer terutama pada

masa dekade terakhir ini. Menurut Darmodjo dan Kaligis (1992: 41), manfaat

yang diperoleh dengan menggunakan LKPD yaitu:
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a) Memudahkan guru dalam mengelola proses belajar, misalnya mengubah

kondisi belajar dari suasana pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher

centered) menjadi berpusat pada peserta didik (Student centered).

b) Membantu guru mengarahkan peserta didiknya untuk dapat menemukan

konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja.

c) Dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses,

mengembangkan sikap ilmiah serta membangkitkan minat peserta didik

terhadap alam sekitarnya.

d) Memudahkan guru memantau keberhasilan peserta didik dalam mencapai

sasaran belajar.

Melalui penggunaan LKPD guru akan memperoleh kesempatan dalam memacu

aktivitas peserta didik untuk secara aktif terlibat dalam pembelajaran.

3. Syarat LKPD yang Baik

Untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan LKPD, ada beberapa

syarat penyusunan LKPD yang harus dipenuhi oleh pembuat LKPD. Darmodjo

dan Kaligis (1992) menjelaskan dalam penyusunan LKPD harus memenuhi

berbagai persyaratan, yaitu syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknis.

a. Syarat Didaktik

1. Memperhatikan adanya perbedaan individu sehingga dapat digunakan oleh

seluruh peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. LKPD dapat

digunakan oleh peserta didik lamban, sedang, maupun pandai.
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2. Menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga

berfungsi sebagai petunjuk bagi peserta didik untuk mencari informasi bukan

alat pemberi informasi.

3. Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta didik,

sehingga dapat memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menulis,

bereksperimen, praktikum dan lain sebagainya.

4. Mengembangkan kemampuan komunikasi emosi sosial, emosional, moral dan

estetika pada diri anak, sehingga tidak hanya ditunjukkan untuk mengenal

fakta-fakta dan konsep-konsep akademis maupun juga kemampuan sosial dan

psikologis.

5. Pengalaman belajar yang dialami peserta didik ditentukan oleh tujuan

pengembangan pribadi peserta didik bukan materi pembelajaran.

Dapat disimpulkan syarat didaktik LKPD mengatur tentang penggunaan lembar

kerja peserta didik yang bersifat universal yang dapat digunakan dengan baik

untuk peserta didik yang lamban atau yang pandai. LKPD lebih menekankan

konsep, dan yang terpenting dalam LKPD ada variasi stimulus melalui berbagi

media dan kegiatan peserta didik. Diharapkan LKPD mengutamakan

pengembangan kemampuan pemecahan masalah, komunikasi sosial, emosional,

moral dan estetika.

b. Syarat Konstruksi

Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang harus dimiliki LKPD berkenaan

dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan

kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti
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oleh peserta didik. Adapun syarat-syarat konstruksi dalam pembuatan LKPD

meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan bahasa yang sesuai tingkat kedewasaan anak,

2. Menggunakan struktur kalimat yang jelas,

3. Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan

peserta didik, artinya dalam pembuatan LKPD harus dimulai dari hal-hal

yang sederhana menuju hal yang lebih kompleks,

4. Menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka,

5. Mengacu pada buku standar dalam kemampuan keterbatasan peserta didik,

6. Ruang yang cukup untuk memberi keluasan pada peserta didik untuk menulis

maupun menggambarkan hal-hal yang peserta didik ingin sampaikan,

7. Menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata,

8. Dapat digunakan untuk anak-anak baik yang lamban maupun yang cepat

dalam mengerjakan tugas,

9. Memiliki tujuan serta manfaat yang jelas dari pembelajaran tersebut.

10. Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya.

c. Syarat Teknis

LKPD yang digolongkan dalam kategori baik adalah LKPD yang memenuhi

syarat teknis yang terdiri dari:

1. Tulisan

Tulisan dalam LKPD harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin/romawi,

b. Menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik,
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c. Menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan

jawaban peserta didik,

d. menggunakan perbandingan antara huruf dan gambar dengan serasi.

2. Gambar.

Gambar yang baik adalah yang menyampaikan pesan secara efektif pada

pengguna LKPD.

3. Penampilan.

Penampilan dibuat menarik agar menjadi pusat perhatian peserta didik saat

belajar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran LKPD dalam proses

pembelajaran adalah sebagai alat untuk memberikan pengetahuan, sikap dan

ketrampilan pada peserta didik. Menurut Dhari dan Haryono (1988), penggunaan

LKPD akan memungkinkan guru mengajar menjadi lebih optimal, memberikan

bimbingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan, memberi penguatan,

serta melatih peserta didik dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan

materi pelajaran.. LKPD yang baik harus memenuhi syarat didaktik, konstruksi,

dan teknik agar dapat digunakan dengan baik dalam mencapai tujuan

pembelajaran.

4. Pendekatan Kontekstual

Sagala (2008: 87) mengatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan

Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) disingkat menjadi CTL

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang

diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta
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didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan

penerapannya dalam kehidupan mereka.

Blanchard dan Erickson (Komalasari, 2013) mengemukakan bahwa

“Contextual teaching and learning is a conception of teaching and learning
that helps teachers relate subject matter content to real world situations;
and motivates student to make connections between knowledge and ist
applications to their lives as family members, citizens, and workers and
engage in the hard work that learning requaries”.

Menurut Sanjaya (2008: 255), Contextual Teaching and Learning adalah suatu

cara pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik

secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan

menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong peserta

didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. CTL adalah

pembelajaran yang dimulai dengan mengambil (mensimulasikan, menceritakan)

kejadian pada dunia nyata kemudian diangkat ke dalam konsep matematika yang

akan dibahas. CTL mengajarkan peserta didik untuk melihat makna di dalam

materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-

subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka.

Muslich (2007) mengemukakan kesadaran akan perlunya pendekatan kontekstual

dalam pembelajaran didasarkan akan adanya kenyataan behwa sebagian besar

peserta didik tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari

dengan bagaimana pemanfaatannya dalam kehidupan nyata. Sehingga menurut

Depdiknas (2007) pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan

yang holistic dan bertujuan membantu peserta didik untuk memahami makna

materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan
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konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, social dan kultural),

sehingga dengan demikian peserta didik memiliki pengetahuan/keterampilan yang

secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan/konteks ke

permasalahan/konteks lainnya.

Menurut Sugiyanto (2009: 16) Landasan filosofi pendekatan pembelajaran

kontekstual adalah kontrukstivisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan

bahwa belajar tidak  hanya sekedar menghafal. Peserta didik harus mengkontruksi

pengetahuan dibenak mereka sendiri. Dengan pendekatan kontekstual proses

pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan peserta

didik untuk bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke

peserta didik. Konteks belajar dengan pendekatan kontekstual peserta didik

mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya mereka dalam pembelajaran,

mengapa mereka harus mempelajari materi tesebut serta dalam status apa dan

bagaimana cara mencapai tujuan dari pelajaran yang sedang dipelajari.

Kontekstual dijelaskan oleh Aqib (2013: 4), merupakan suatu proses pendekatan

pembelajaran untuk memahami materi berkaitan dengan konteks dunia nyata yang

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran ini membantu guru

dalam menyampaikan materi agar dapat diterapkan dalam kehidupan. Selain itu

Suprijono (2009: 79) menyatakan “Contextual Teaching and Learning (CTL)

merupakan suatu konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang

diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat”. Hal tersebut
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diperkuat juga oleh Hanafiah dan Suhana (2009: 67) yang menyebutkan

“Contextual Teaching and Learning merupakan suatu proses pembelajaran

holistik yang bertujuan untuk membelajarkan peserta didik dalam memahami

bahan ajar secara bermakna (meaningfull) yang dikaitkan dengan konteks

kehidupan nyata baik berkaitan dengan lingkungan pribadi, agama, sosial,

ekonomi maupun kultural”. Menurut Johnson, (2009: 67).Contextual Teaching

and Learning adalah sebuah proses pendekatan yang bertujuan menolong para

peserta didik melihat makna di dalam materi akademik dengan konteks dalam

kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial dan

budaya mereka.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa CTL adalah

pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membantu guru mengaitkan

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan

mendorong peserta didik membuat hubungnan antara pengetahuan yang

dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan

kontekstual membelajarkan peserta didik aktif melakukan proses belajar secara

bermakna dan menekankan pada pemahaman materi agar dapat diterapkan dalam

konteks kehidupan nyata. Pendekatan CTL juga merupakan proses pendekatan di

dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk menolong peserta didik melihat

makna di dalam materi akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian

mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial dan budaya mereka.
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5. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh

peserta didik. Tercermin dalam konsep kurikulum tuntutan akan kemampuan

pemecahan masalah dipertegas secara eksplisit, yaitu sebagai kompetensi dasar

yang harus dikembangkan dan diintegrasikan pada sejumlah materi yang sesuai.

Menurut pendapat Sutawijaya (1991: 22), pemecahan masalah adalah proses

mengorganisasikan konsep dan keterampilan ke dalam pola aplikasi baru untuk

mencapai suatu tujuan. Ciri utama dari proses pemecahan masalah adalah

berkaitan dengan masalah-masalah yang tidak rutin.

Menurut Hudojo (2005: 123), suatu pertanyaan akan merupakan suatu masalah

hanya jika seseorang tidak mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapat

dipergunakan untuk menemukan jawaban pertanyaan tersebut. Sedangkan

menurut Kennedy (2008: 115) a problem is a situation that has no immediate

solution or known solution strategy, yang artinya masalah adalah situasi yang

tidak memiliki solusi dengan segera atau tidak mengetahui strategi atas solusi.

Dapat disimpulkan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar

dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu mudah segera

dapat dicapai, Pemecahan masalah yang berhasil harus selalu disertakan upaya-

upaya khusus yang dihubungkan dengan jenis-jenis persoalan itu sendiri serta

pertimbangan-pertimbangan mengenai isi yang dimaksudkan. Konsep-konsep dan

aturan-aturan harus disintesis menjadi bentuk-bentuk kompleks yang baru agar

peserta didik dapat menghadapi masalah yang baru.
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Selanjutnya Polya dalam Rika, (2001: 13) membagi langkah memecahkan suatu

masalah ke dalam 4 langkah penyelesaian masalah yang disebut heuristik.

Heuristik adalah suatu langkah-langkah umum yang memandu pemecah masalah

dalam menemukan solusi masalah. Heuristik tidak menjamin solusi yang tepat,

tetapi hanya memandu dalam menemukan solusi, Langkah-langkah pemecahan

masalah tersebut yaitu: memahami masalah, merencanakan pemecahan,

melaksanakan rencana, dan melihat kembali. Masing-masing langkah tersebut

akan diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1) Memahami masalah (Understanding The Problem)

Pada langkah ini, peserta didik diarahkan untuk memahami masalah dengan

pemikiran mereka sendiri. Memahami masalah merupakan langkah yang

penting dalam menyelesaikan soal, tanpa pemahaman yang baik maka peserta

didik tidak akan dapat menyelesaikan soal yang dihadapinya. Kekeliruan

memahami soal juga dapat berdampak terhadap tidak terselesaikannya

pengerjaan soal secara tepat.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 1) menentukan hal

yang diketahui.  2) Menentukan hal yang ditanyakan. 3) Menentukan apakah

informasi yang diperlukan sudah cukup. 4) Menentukan syarat yang harus

dipenuhi. Apabila peserta didik telah menunjukkan hal-hal tersebut maka

dapat dikatakan peserta didik telah memahai soal yang telah diberikan.

2) Merancang Rencana Penyelesaian (Devising A Plan)

Pada langkah ini diperlukan kemampuan untuk melihat hubungan antara data

dan kondisi apa yang ada dengan data yang dicari, untuk sampai pada

perencanaan yang baik diperlukan pemikiran yang mendalam. Kemampuan
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merencanakan pemecahan masalah dihasilkan oleh kinerja analisis dan

sintesis terhadap data yang ada dan peserta didik memiliki pengetahuan yang

diperlukan dalam pemecahan masalah. Hasil analisis dan sintesis ini dapat

berupa alternatif-alternatif atau dugaan-dugaan menyelesaikan masalah atau

langkah yang perlu dilalui untuk memperoleh jawaban.

3) Melaksanakan Rencana (Carrying Out The Plan)

Rencana yang telah dikembangkan melalui penguasaan konsep dan berbagai

strategi, selanjutnya diimplementasikan langkah demi langkah sehingga

mencapai apa yang diharapkan. Pengalaman pemecahan masalah dan pola

yang ada dari proses pemecahan masalahnya sangat membantu kelancaran

peserta didik dalam menjalankan rencana pemecahan masalah.

4) Meninjau kembali langkah penyelesaian (Looking Back)

Penyelesaian yang telah diperoleh dikaji ulang sehingga benar-benar

merupakan jawaban dari permasalahan yang dicari. Sering kali peserta didik

menganggap bahwa hasil implementasi rencana yang telah ditatapkan pasti

merupakan jawaban dari permasalahan mereka, sehingga mereka tidak

menyadari bahwa sangat dimungkinkan jawabannya tidak masuk akal, atau

mungkin masih ada proses perolehan jawaban yang lain dan sebagainya.

Menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah Poyla akan menyebabkan

berbagai kesalahan dapat terkoreksi kembali sehingga peserta didik dapat sampai

pada jawaban yang benar sesuai dengan masalah yang diberikan. Langkah-

langkah pemecahan masalah Polya tersebut dikembangkan lagi oleh Hudojo dan

Sutawijadja (2005: 134) menjadi empat langkah penyelesaian, yaitu:
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1) Pemahaman terhadap suatu masalah

Pemahaman dilakukan dengan membaca dan membaca ulang soal,

mengidentifikasi informasi yang diketahui, mengidentifikasi apa yang hendak

dicari.

2) Perencanaan penyelesaian masalah

Sejumlah strategi dapat membantu kita merumuskan suatu rencana

penyelesaian dari suatu masalah. Menurut Wheeler (Hudojo, 2005: 137),

strategi penyelesaian masalah antara lain sebagai berikut : membuat tabel,

membuat gambar, menduga, mengetes, dan memperbaiki, mencari pola,

menyatakan kembali permasalahan, menggunakan penalaran, menggunakan

variabel, menggunakan kemungkinan, bekerja mundur, menyusun model,

menggunakan algoritma, menggunakan penalaran yang tidak langsung,

menggunakan sifat-sifat bilangan, menggunakan kasus atau membagi menjadi

bagian-bagian, memvalidasi semua kemungkinan, menggunakan rumus,

menyelesaikan masalah yang equivalen, menggunakan simetri, dan

menggunakan informasi yang diketahui untuk mengembangkan informasi

baru.

3) Melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah

Langkah ini merupakan langkah Poyla (1972) yang didefinisikan sebagai

menyelesaikan perencanaan penyelesaian.

4) Melihat kembali penyelesaian

Langkah ini untuk melihat apakah penyelesaian yang kita peroleh sudah

sesuai dengan ketentuan yang diketahui dan tidak terjadi kontradiksi sehingga

langkah ini merupakan langkah terakhir yang sangat penting.
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Gagne (Suherman, 2003: 36), menyebutkan bahwa untuk pemecahan suatu

masalah biasanya ada lima langkah yang harus dilakukan agar diperoleh hasil

pemecahan masalah yang optimal, yaitu:

a) Menyajikan masalah dalam bentuk yang jelas

b) Menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional

c) Menyusun hipotesis-hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang diperkirakan

baik

d) Menguji hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya

e) Mengecek kembali hasil yang diperoleh, mencoba menyederhanakan

permasalahan, dan melihat kembali variasi dari cara memecahkan masalah.

Pemecahan masalah adalah suatu bentuk pemikiran yang mengkontruksi

permasalahan sehingga mudah untuk dicari jalan pemecahannya, menurut

Reynolds (2005: 63-64) strategi dalam mengajar sesuai dengan konstruktivisme

adalah:

1. Connecting

Menghubungkan suatu pengetahuan baru dengan pengetahuan yang didapat

sebelumnya atau pengetahuan yang sudah diketahui. Guru perlu untuk

mencari tahu apa yang peserta didik ketahui tentang pengetahuan baru

tersebut sebelum memulai pembelajaran.

2. Modelling

Guru menyajikan suatu tugas yang rumit dan menunjukkan bagaimana proses

untuk menyelesaikannya. Guru juga menanyakan strategi penyelesaian yang

dipikirkan oleh peserta didik.
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3. Scaffolding

Guru menolong peserta didik untuk menyelesaikan tugas yang belum bisa

dikerjakan dan secara berangsur-angsur menarik diri untuk tidak memberikan

bantuan. Penopangan (scaffolding) dari guru dapat berupa berbagai macam

bentuk, termasuk pertanyaan, tugas, sumber belajar, tantangan, dan aktifitas

belajar di kelas.

4. Coaching

Coaching adalah proses memotivasi peserta didik, mengevaluasi hasil belajar,

dan menyediakan umpan balik untuk hasil belajar tersebut.

5. Articulation

Mendorong peserta didik untuk mengungkapkan ide, pikiran, dan solusi.

Peserta didik tidak hanya diberikan kesempatan untuk membangun makna

dan mengembangkan cara berpikir, tetapi juga memperdalam proses untuk

mengungkapkan ide.

6. Reflection

Refleksi terjadi membandingkan solusi mereka dengan solusi dari ahli atau

murid lain. Refleksi juga bisa dilakukan dengan menyuruh peserta didik

untuk memikirkan lagi cara mereka menyelesaikan masalah, strategi yang

digunakan, dan apakah cara/ strategi tersebut sudah efektif.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan

masalah adalah kemampuan peserta didik dalam meyelesaikan soal-soal yang

bersifat tidak rutin dengan memperhatikan langkah-langkah dalam menemukan
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jawaban, diantaranya: memahami masalah, merencanakan penyelesaian,

menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan melakukan pengecekan kembali

terhadap semua langkah yang telah dikerjakan.

6. Self-Efficacy

Konsep Self-Efficacy pertama kali diperkenalkan oleh Albert Bandura. Menurut

Bandura (2008: 1) Self-Efficacy adalah:

“Perceived self-efficacy is defined as people‟s beliefs about their
capabilities to produce designated levels of performance that exercise
influence over events that affect their lives. Self-efficacy beliefs determine
how people feel, think, motivate themselves and behave. Such belief roduce
these diverse effects through four major processes. They include cognitive,
motivational, affective and selection processes”.

Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa Self-Efficacy sebagai kepercayaan yang

dimiliki seseorang terhadap kemampuan untuk menghasilkan atau menunjukkan

tingkat kemampuan dalam mengerjakan latihan yang mempengaruhi peristiwa

yang terjadi dalam kehidupan. Self-Efficacy menentukan keyakinan bagaimana

seseorang merasa, berpikir, memotivasi dirinya dalam berkelakuan. Keyakinan

menghasilkan perbedaan yang berdampak melalui empat aspek yakni kognitif,

motivasi, afektif dan aspek lain.

Ghufron (2014: 73) mendefinisikan Self-Efficacy (efikasi diri) sebagai salah satu

aspek pengetahuan tentang diri atau self knowledge yang paling berpengaruh

dalam kehidupan manusia sehari-hari, hal ini disebabkan efikasi diri yang dimiliki

ikut mempengaruhi individu dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan

untuk mencapai tujuan termasuk didalamnya perkiraan kejadian yang akan

dihadapi. Baron dan Byrne (1991) yang menyatakan bahwa efikasi diri sebagai

evaluasi seseorang mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk
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melakukan suatu tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan. Senada

dengan pendapat tersebut, Judge dan Bono (2001) menyatakan efikasi diri adalah

indikator positif dari core self evaluation untuk melakukan evaluasi diri yang

berguna memahami diri. Pendapat lain muncul dari Bandura dan Wood yang

menyatakan efikasi diri mengacu pada keyakinan atas kemampuan individu untuk

menggerakkan motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan

untuk memenuhi tuntutan situasi. Efikasi diri dapat membawa perilaku yang

berbeda diantara individu dengan kemampuan yang sama karena efikasi diri

mempengaruhi pilihan, tujuan, pengatasan masalah, dan kegigihan dalam

berusaha.

Ditinjau dari konteks pendidikan, Self-Efficacy perlu dimiliki setiap peserta didik

agar mereka yakin pada kemampuan yang dimiliki sehingga bagaimanapun

sulitnya materi maupun soal ulangan, mereka yakin dapat menyelesaikan

permasalahan dengan baik. Selain itu, Self-Efficacy mendorong peserta didik

untuk lebih mematangkan diri peserta didik sebagai bentuk dari persiapan dalam

menghadapi berbagai tantangan dunia pendidikan. Sejalan dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Schunk dan Meece (2005: 36) yakni:

“Student who feel more efficacious about learning should be more apt to
engage in self-regulation (e.g., set goals, use effective learning strategies,
monitor their comprehension, evaluate their goal progress) and create
effective environments for learning (e.g.,eliminate or minimize distraction,
find effective study partners)”. In turn, self-efficacy can be influenced by the
outcomes of behaviors (e.g., goal progress, achievment) and by input for the
environment (e.g., feedback from teachers, social comparisons with peers).

Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa peserta didik yang memiliki Self-Efficacy

tinggi terhadap pembelajaran, dirinya cenderung memiliki keteraturan lebih

(misalnya dalam menetapkan tujuan, menggunakan strategi pembelajaran aktif,
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memantau pemahaman mereka, dan mengevaluasi kemajuan tujuan mereka) dan

menciptakan lingkungan yang efektif untuk bel meminimalkan gangguan,

menemukan mitra belajar efektif). Self-Efficacy dapat mempengaruhi perilaku

(kemajuan dari tujuan, prestasi) serta masukan dari lingkungan (umpan balik dari

guru, dan perbandingan sosial dengan teman).

Bandura (2008: 2) menyatakan Self-Efficacy dapat ditumbuhkan dan dipelajari

melalui empat sumber informasi utama yakni pengalaman keberhasilan (mastery

experience), pengalaman orang lain (vicarious experience), persuasi verbal

(verbal persuasion), dan kondisi fisiologis (physiological state), dengan uraian

sebagai berikut.

1) Pengalaman Keberhasilan (Mastery Experience)

Pengalaman keberhasilan adalah cara paling efektif untuk meningkatkan

keyakinan seseorang terhadap keberhasilan. Keberhasilan akan membangun

kepercayaan yang kuat terhadap kemampuan, sebaliknya kegagalan akan

merusak kepercayaan, terlebih lagi jika kegagalan terjadi sebelum seseorang

berhasil.

2) Pengalaman Orang lain (Vicarious Experience)

Melalui melihat/mengamati keberhasilan seseorang yang memilki

kemampuan yang sebanding dalam mengerjakan tugas, akan meningkatkan

keyakinan bahwa seseorang yang kurang percaya diri juga bisa berhasil.

Begitu sebaliknya, bila seseorang mengetahui bahwa orang lain dengan

kemampuan yang sama dengannya mengalami kegagalan, maka ia dapat

menurunkan keyakinan terhadap kemampuan yang ia miliki serta akan

menurunkan usaha mereka.
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3) Persuasi Verbal (Verbal Persuasion)

Individu diarahkan dengan saran, nasihat, dan bimbingan sehingga dapat

meningkatkan keyakinannya tentang kemampuan yang dimiliki untuk

membantu mencapai tujuan yang diinginkan.

.
4) Kondisi Fisiologis (Psychological State)

Ketegangan fisik dalam situasi yang menekan dipandang individu sebagai

tanda ketidakmampuan karena dapat melemahkan performansi kerja individu.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka

dapat disimpulkan bahwa Self-Efficacy adalah suatu bentuk keyakian atau

kepercayaan terhadap kemampuan yang dimiliki individu untuk dapat memotivasi

dirinya ketika menyelesaikan tugas, bertindak, menghadapi hambatan, dan

mencapai tujuan dalam hidup.

B. Kerangka Berpikir

Perlu adanya perubahan cara pembelajaran yang semula berfokus pada guru

(teacher centered) ke pembelajaran yang berfokus pada peserta didik (student

centered). Pembelajaran yang berfokus pada peserta didik bertujuan untuk

mengajak peserta didik ikut secara aktif dalam proses pembelajaran. Banyak

pendekatan pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk aktif dan

kreatif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, salah satu model pembelajaran

yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika adalah model

pembelajaran kontekstual.
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Pembelajaran kontekstual sebagai suatu proses yang bertujuan membantu peserta

didik melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara

menghubungkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks

lingkungan pribadinya, sosialnya, dan budayanya. Untuk mencapai tujuan

tersebut, pembelajaran CTL akan menuntun peserta didik ke semua komponen

utama CTL, yaitu melakukan hubungan yang bermakna, mengerjakan pekerjaan

yang berarti, mengatur cara belajar sendiri, bekerja sama, berpikir kritis dan

kreatif, memelihara atau merawat pribadi siswa, (Nurhadi,2002). Sedangkan

dalam model konvensional, pengajar memegang peranan utama dalam

menentukan isi dan urutan langkah dalam menyampaikan materi tersebut kepada

peserta didik. Sementara peserta didik mendengarkan secara teliti serta mencatat

pokok-pokok penting yang dikemukakan pengajar sehingga pada pembelajaran ini

kegiatan proses belajar mengajar didominasi oleh pengajar. Keadaan ini

mengakibatkan peserta didik bersifat pasif, karena peserta didik hanya menerima

apa yang disampaikan oleh pengajar, akibatnya peserta didik mudah jenuh, kurang

inisiatif, dan bergantung pada pengajar.

Berdasarkan keadaan itulah maka peneliti mengembangkan LKPD yang sesuai

dengan karakteristik, lingkungan sosial peserta didik, serta dapat mengaktifkan

peserta didik selama proses pembelajaran. Diagram Kerangka berpikir penelitian

ini dapat dilhat pada Gambar 2.1. halaman 44
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Fakta yang ditemui :
1. LKPD yang digunakan di SMPN 30 Bandar lampung belum

memenuhi kriteria LKPD yang baik, pertanyaan pada LKPD tidak
melatih peserta didik untuk mampu memecahkan masalah matematis
karena bentuk pertanyaannya masih berupa pertanyaan dengan pilihan
jawaban berganda, dan bentuk soal masih menggunakan benda-benda
abstrak yang tidak terkait pada kehidupan sehari-hari peserta didik.

2. Belum ada LKPD yang memfasilitasi kemampuan pemecahan
masalah matematis dengan bentuk soal kontekstual  yang dapat
meningkatkan kemampuan belajar mandiri dengan mengembangkan
kemampuan kerjasama antar peserta didik sehingga self-efficacy
peserta didik dapat meningkat.

Kelebihan LKPD berbasis kontekstual :

1. Pembelajaran menjadi lebih bermakna
dan riil.

2. Pembelajaran lebih produktif dan
mampu menumbuhkan penguatan
konsep kepada peserta didik karena
metode pembelajaran CTL menganut
aliran konstruktivisme Melalui landasan
filosofis konstruktivisme peserta didik
diharapkan belajar melalui
”mengalami” bukan ”menghafal”.

3. memberi kesempatan kepada peserta
didik untuk menemukan makna
pelajaran denga cara mengkorelasikan
isi pelajaran dengan kehidupan sehari-
hari peserta didik.

Sumber : Sanjaya (2008)

Pengembangan
LKPD berbasis

kontekstual

Hasil yang diharapkan :
1. LKPD yang layak digunakan sebagai bahan ajar sesuai dengan kriteria

kelayakan menurut BNSP serta memenuhi syarat didaktik, konstruktif,
dan teknis yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.

2. LKPD yang efektif untuk diterapkan dengan kriteria minimal guru dan
peserta didik memberi tanggapan positif serta ≥ 70% peserta didik
telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 72.

Gambar 2.1 Diagran Kerangka Berpikir
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis  Peneltian

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and

Development (R&D), yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan

produk tertentu, dan menguji keefektifitasan produk tersebut. Penelitian jenis ini

berbeda dengan penelitian pendidikan lainnya karena tujuannya adalah

mengembangkan produk berdasarkan uji coba untuk kemudian direvisi sampai

menghasilkan produk yang layak pakai. Menurut Trianto (2011: 243) penelitian

pengembangan merupakan metode penelitian untuk mengembangkan produk atau

menyempurnakan produk. Dalam penelitian ini produk yang dikembangkan

adalah Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis Contextual Teaching and

Learning (CTL) pada materi bangun ruang sisi datar kelas VIII SMP yang

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan Self-Efficacy

matematis peserta didik.

B. Subjek Penelitian

Penelitian dan pengembangnan LKPD berbasis kontekstual ini dilaksanakan di

SMP Negeri 30 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 pada semester

genap. Subjek dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa bagian berikut:
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1. Subjek Studi Pendahuluan.

Pada studi pendahuluan dilakukan langkah-langkah analisis kebutuhan

tentang LKPD yang akan dikembangkan yaitu: observasi, wawancara, dan

analisis tingkat kesulitan soal. Subjek observasi dalam penelitian ini adalah

peserta didik kelas VIII C. Subjek pada saat wawancara adalah guru yang

mengajar kelas VIII yaitu Ibu Tini Widya Astuti, S.Pd, sedangkan subjek

analisis kesulitan soal adalah peserta didik kelas IX A.

2. Subjek Validasi LKPD

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

dari Ahli materi yaitu Drs. Suharsono S., M.S., M.Sc., Ph.D., Dosen pada

jurusan matematika Universitas Lampung, sedangkan ahli media adalah

Dr. Herpratiwi, M.Pd., Dosen Teknologi Pendidikan Universitas Lampung.

3. Subjek Uji coba Lapangan Awal

Subjek pada tahap ini adalah enam orang peserta didik kelas VIII yang belum

mendapat pembelajaran materi bangun ruang sisi datar. Enam orang tersebut

memiliki kemampuan matematis tinggi, sedang dan rendah.

4. Subjek Uji Lapangan.

Subjek pada tahap ini adalah seluruh peserta didik pada kelas VIII B yang

berjumlah 38 orang sebagai kelas kontrol dan seluruh peserta didik kelas VIII

C sebagai kelas eksperimen dengan jumlah peserta didik 36 orang. Kelas

eksperimen adalah kelas yang pembelajarannya menggunakan LKPD berbasis

kontekstual dan kelas kontrol adalah kelas yang pembelajarannya

konvensional dengan LKPD yang digunakan adalah LKPD yang biasa

dipakai di sekolah didapat dari penerbit.
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C. Prosedur Penelitian

Penelitian pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada

penelitian pengembangan Borg and Gall (1983: 772) dengan 10 langkah

pelaksanaan, yaitu:

1. Penelitian dan pengumpulan data (Research and information collecting).

2. Perencanaan (Planning).

3. Pengembangan draf produk (Develop preliminary form of product).

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

5. Merevisi hasil uji coba (Main product revision).

6. Uji coba lapangan (Main field testing).

7. Penyempurnaan produk hasil uji 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).

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh Borg

and Gall, pada penelitian ini implementasinya hanya sampai langkah ke tujuh (7),

hal ini dilakukan karena keterbatasan, baik dari segi waktu maupun biaya pada

penelitian. Langkah-langkah penelitian dapat digambarkan seperti pada Gambar

3.1. pada halaman  48.
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Gambar  3.1  Alur Penelitian Pengembangan LKPD

TAHAP STUDI PENDAHULUAN

1. Pengumpulan Data Awal

Studi literatur dan
pengamatan awal terhadap
kemampuan pemecahan
masalah

2. Perencanaan

Merencanakan LKPD yang
akan dikembangkan

TAHAP STUDI PENGEMBANGAN

4. Uji coba lapangan awal

Uji coba kelas kecil
Uji reabilitas
Uji validitas

5. Revisi Desain

Melakukan revisi sesuai
saran dari tenaga ahli, guru
mitra, dan masukan dari
siswa.

3. Pengembangan Desain
Produk

Mendesain LKPD
berbasis kontekstual

Menyusun LKPD,
Perangkat Pembelajaran,
dan instrument lainnya.

Melakukan validasi
rancangan LKPD pada
tenaga ahli

6. Uji coba Produk

Uji coba terbatas

7. Penyempurnaan Produk

Melakukan revisi segala
temuan pada uji coba
terbatas
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Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) tahapan,

yaitu tahap studi pendahuluan dan tahap studi pengembangan. Pada tahap studi

pendahuluan kegiatan yang dilakukan antara lain menemukan potensi dan

masalah pada subjek penelitian serta mengumpulkan data awal sebagai bahan

masukan pengembangan pada langkah selanjutnya. Sedangkan pada tahap studi

pengembangan, kegiatan yang dilakuakan meliputi desain produk, validasi desain,

revisi desain, uji coba, dan revisi produk. Langkah-langkah prosedur

pengembangan LKPD yang akan dilakukan oleh peneliti terlihat pada Tabel 3.1

berikut ini.

Tabel 3.1 Langkah-Langkah Pengembangan LKPD

No Langkah Penelitian Keterangan
1 Penelitian dan

pengumpulan data
(prasurvei)

Analisis kebutuhan berdasarkan
a. Studi literatur
b. Studi lapangan

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

3 Desain Produk a. Penyusunan LKPD dengan pendekatan
kontekstual

b. Penyusunan Instrumen penelitian
4 Uji coba lapangan awal a. Uji ahli

- ahli materi
- ahli media
- tanggapan guru matematika

b. Tanggapan peserta didik
5 Revisi Produk Revisi produk berdasarkan validasi yang telah

dilakukan oleh :
- ahli materi
- ahli media
- tanggapan guru, dan peserta didik

6 Uji Coba Produk a. Pra Uji coba terbatas di kelas 8 B yang
belum mengikuti materi BRSD dan 2
pertemuan lebih awal dibandingkan subjek
penelitian (kelas 8 C) untuk mengantisipasi
kekurangan-kekurangan yang ada pada
instrumen penelitian.

b. Uji coba terbatas produk dilakukan pada
kelas 8 C

7 Revisi produk operasional Revisi (hasil  penemuan uji coba terbatas)
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Penjelasan langkah-langkah penelitian pengembangan di atas adalah sebagai

berikut:

a) Penelitian dan pengumpulan data (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 di SMP Negeri 30 Bandar Lampung terkait dengan

hasil observasi agar hasil pengamatan yang diperoleh lebih akurat dan

memperjelas beberapa hal mengenai kebutuhan LKPD dalam pembelajaran.

Selanjutnya peneliti memberikan daftar pertanyaan kepada peserta didik kelas

VIII untuk mengetahui materi yang telah mereka pelajari namun belum

dikuasai dengan baik dan dianggap sulit oleh peserta didik. Kemudian

wawancara dengan guru kelas VIII dilakukan untuk memperkuat hasil temuan

pada daftar pertanyaan peserta didik. Langkah selanjutnya adalah

mengumpulkan buku teks dan buku penunjang serta LKPD yang digunakan

guru saat mengajar, mengkaji buku-buku tersebut dan mencari referensi dari

penelitian yang relevan sebagai acuan penyusunan LKPD. Analisis terhadap

kompetensi inti dan kompetensi dasar matematika, silabus matematika kelas

VIII, indikator kemampuan pemecahan masalah, semua itu dilakukan sebagai

bahan pertimbangan guna penyusunan materi dan evaluasi yang dipakai

sebagai bahan LKPD.

b) Merencanakan Penelitian (Planning)

Setelah melakukan studi pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan

merencanakan penelitian. Perencanaan penelitian Research and Development

meliputi perkiraan dana, tenaga dan waktu.
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c) Pengembangan Desain (Develop Preliminary of Product)

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan perencanaan penelitian di atas,

peneliti kemudian menyusun rancangan LKPD berupa draf untuk

pembelajaran berbasis kontekstual, materi yang akan dituangkan dalam

LKPD, serta susunan dan isi LKPD yang disesuaikan dengan tahapan

pembelajaran. LKPD yang telah disusun kemudian divalidasi oleh ahli, yaitu

ahli materi dan ahli media yang berkompeten dibidangnya melalui lembar

validasi. 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 oleh ahli materi dan ahli

media. Validasi ahli materi dan ahli media dilakukan untuk mengetahui

kebenaran isi dan format LKPD berbasis kontekstual yang digunakan untuk

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efficacy

peserta didik.

d) Uji coba lapangan awal (Preliminary Field Testing)

Uji coba lapangan awal dilaksanakan dalam skala kecil, pelaksanaannya

dilakukan dengan cara mengujicobakan LKPD kepada enam peserta didik

kelas VIII SMP Negeri 30 Bandar Lampung yang berkemampuan tinggi,

sedang, rendah. Uji coba lapangan awal ini dilakukan agar LKPD nantinya

dapat digunakan oleh seluruh peserta didik baik yang berkemampuan tinggi,

sedang, dan berkemampuan rendah. Pada akhir kegiatan, peneliti memberikan

angket yang berisi uji keterbacaan LKPD, ketertarikan peserta didik terhadap

tampilan dan isi LKPD serta tanggapan peserta didik terhadap LKPD. Angket
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tersebut kemudian dianalisis dan dijadikan salah satu acuan untuk kembali

melakukan revisi dan penyempurnaan LKPD, apabila dianggap sudah tepat,

maka dilanjutkan pada tahap uji lapangan.

e) Merevisi hasil uji coba (Main product revision)

Analisis terhadap hasil uji coba lapangan awal yang dilakukan pada enam

peserta didik memperlihatkan gambaran tentang keterbacaan dan ketertarikan

dan tanggapan terhadap LKPD. Berdasarkan analisis tersebut dilakukan revisi

dengan mengacu pada hasil analisis angket serta masukan yang diberikan oleh

enam peserta didik uji coba sehingga LKPD siap untuk digunakan dalam uji

lapangan.

f) Uji lapangan (Main field testing)

Sebelum uji lapangan dilakukan, terlebih dahulu peserta didik pada kelas

eksperimen dan kontrol diberikan pre-test dan angket self-efficacy dengan

tujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik mengenai materi

yang akan dipelajari. kemudian produk berupa LKPD diterapkan pada kelas

eksperimen. Setelah proses pembelajaran berlangsung, peserta didik pada

kedua kelas diberikan post-test dan angket self-efficacy untuk mengetahui

efektivitas dari LKPD yang telah dikembangkan serta untuk menguji apakah

terjadi peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis dan

peningkatan self-efficacy peserta didik. Desain penelitian yang digunakan

pada uji lapangan adalah The non-equivalent pretest-postest control group

design sebagaimana yang dikemukakan Fraenkel dan Wallen (1993: 248)

dengan desain penelitian seperti pada Tabel 3.2.
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Tabel 3.2 Desain Penelitian

Kelompok Perlakuan

Eksperimen O1 X O2

Kontrol O1 O2

Keterangan :

O1 = pelaksanaan pretest instrumen tes dan non tes (angket Self-Efficacy)
pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

O2 = pelaksanaan posttest instrumen tes dan non tes (angket Self-Efficacy)
pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

X = Pembelajaran menggunakan LKPD berbasis kontekstual

D. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini instrumen-instrumen yang digunakan sebagai berikut:

1. Instrumen non tes

Penelitian pengembangan ini menggunakan dua jenis instrument non tes yaitu

wawancara dan angket. Instrumen yang digunakan pada saat studi

pendahuluan berupa pedoman wawancara yang digunakan untuk melakukan

wawancara dengan guru pada saat obeservasi mengenai kondisi sekolah,

guru, dan peserta didik, buku penujang serta pembelajaran yang telah

dilaksanakan di kelas.

Instrumen kedua adalah angket yang digunakan pada tahap penelitian dengan

bentuk penilaian berpedoman pada skala Likert dengan empat jawaban yang

disesuaikan dengan tahap penelitian dan tujuan pemberian angket. Beberapa

jenis angket pada penelitian pengembangan ini dijelaskan sebagai berikut:
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a. Angket Uji Validasi Ahli 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

komponen isi/materi, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Instrumen

ini diisi oleh pakar matematika. Kisi-kisi instrumen yang digunakan

untuk validasi materi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Materi

No Komponen Indikator
Butir

Pernyataan

1 Isi/Materi a. Cakupan materi
b. Kelengkapan materi
c. Kedalaman materi
d. Kebenaran konsep
e. Keluasan konsep
f. Penyajian materi

1 dan 2
3 dan 4
5, dan 6,

7 -10
11
12

2 Penyajian a. Metode
b. Sistematika
c. Pembangkit motivasi

13
14
15

3 Lambang/istilah a. Penggunaan lambang
matematika

b. Ketepatan bahasa

c. Struktur kalimat

16

17

18

Jumlah 18

Pada Table 3.3. aspek validasi yang akan dilakukan oleh Ahli materi

dalam memvalidasi LKPD didasarkan pada cakupan isi atau materi

LKPD dengan melihat bentuk penyajian serta penggunaan

lambang/istilah matematika yang digunakan dalam LKPD.



54

b. Angket Uji Validasi Ahli Media

Instrumen ini digunakan untuk menguji konstruksi LKPD yang

dikembangkan. Adapun kisi-kisi instrumen untuk validasi media adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kisi – kisi Instrumen Ahli Media

No Komponen Indikator Butir Pernyataan

1 Aspek
Konstruksi

a. Ketepatan penggunaan
bahasa dan kalimat

b. Memperhatikan
kemampuan peserta
didik

c. Memiliki manfaat,
tujuan, dan identitas

1, 2, 3, 4, dan 5

6, 7, 8, dan 9,

10, 11, 12

2 Aspek Teknis a. Ketepatan penggunaan
tulisan, gambar dan
ilustrasi

b. Ukuran LKPD dengan
kemenarikan tata letak

13, 14,

15, 16

Jumlah 16

c. Angket Tanggapan Guru Matematika

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data dari pengguna LKPD

yang diuji cobakan. Lembar angket respon guru ini berisi dua puluh lima

butir pernyataan berkaitan dengan pendapat guru dan peserta didik

terhadap LKPD dengan pendekatan kontekstual yang sedang diteliti.

Kisi-kisi angket penilaian guru terlihat pada Tabel 3.5.
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Tabel 3.5. Kisi-Kisi Aspek Penilaian Guru

Komponen Indikator
No.

Butir
angket

Tampilan
Kejelasan teks 1, 7, 15

Kesesuaian gambar dengan materi 8, 14, 16

Bahasa

Kebenaran penggunaan bahasa pada
LKPD

2, 18

Ketepatan penggunaan lambang atau
symbol

3, 20,21

Materi

Kesesuain materi dengan kurikulum 9, 22,24

Kemudahan pemahaman materi 4, 17

Kelengkapan dan ketepatan sistematika
penyajian

10, 23

Kekontekstualan

Kesesuaian dengan kehidupan sehari-
hari

11, 25

Keterkaitan dengan kemajuan teknologi 5, 20

Kemanfaatan

Memudahkan memahami materi 12,

Meningkatkan motivasi belajar 6,

Meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah

13

d. Angket Respon Peserta Didik

Instrumen ini diberikan kepada peserta didik yang menjadi subjek uji

coba LKPD berbasis kontekstual untuk mengetahui tingkat keterbacaan,

ketertarikan, dan tanggapan peserta didik terhadap LKPD yang akan

dipergunakan pada penelitian. Instrumen yang diberikan berupa

pernyataan dengan skala Likert dengan empat pilihan jawaban yaitu

Sangat Baik (SB), Baik (B), Kurang (K), dan Sangat Kurang (SK).

Adapun kisi-kisi respon peserta didik adalah sebagai berikut
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Tabel 3.6 Kisi-kisi Respon Peserta Didik

Aspek Komponen
No. Butir

angket

Tampilan
Kejelasan teks 1

Kesesuaian gambar 12 , 13

Penyajian
Kemudahan pemahaman 5 , 6

Ketepatan penggunaan lambing atau
symbol

9 , 11

Sistematika penyajian 10

Kesesuaian contoh dengan materi 14

Manfaat
Memudahkan memahami materi 2 , 3

Meningkatkan motivasi 4 , 7

Ketertarikan terhadap pelajaran 8 , 15

e. Angket skala Self-Efficacy

Skala Self-Efficacy yang dilakukan pada penelitian ini diterapkan untuk

mengukur empat dimensi, yaitu, pencapaian kinerja (authentic mastery

experiences), pengetahuan yang didapat dari pengalaman sebelumnya

(vicarious experiences), persuasi verbal (verbal persuasions), dan indeks

psikologi (physiological indexes). Skala ini dibuat berdasarkan skala

Likert dengan empat pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju

(S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Kisi-kisi dan

indikator Self- efficacy ditunjukkan pada Tabel 3.7.
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Tabel 3.7 Kisi-kisi Angket Self-Efficacy

Aspek Deskripsi Indikator
Pencapaian
Kinerja

Apa yang peserta
didik ketahui tentang
kemampuan dirinya

Pandangan peserta didik
mengenai kemampuannya
selama belajar matematika

Pengalaman
Orang Lain

Pengalaman peserta
didik terhadap materi
yang didapat dari
orang lain

Pandangan peserta didik
tentang kemampuan
matematika yang dimiliki
oleh dirinya dan orang lain

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

Penilaian peserta didik
tentang kemampuannya
dalam diskusi kelompok

Penilaian peserta didik
tentang kemampuannya
memahami penjelasan
guru

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

Pandangan peserta didik
tentang kemampuan
matematika yang
dimilikinya

Pandangan tentang
kelemahan dan kelebihan
yang dimiliki peserta didik
pada matematika

Kemampuan peserta didik
memahami makna kalimat
matematis dalam  soal-soal
tidak rutin

Skala Self-Efficacy ini sebelum digunakan pada uji coba lapangan

terlebih dahulu divalidasi oleh ahli psikologi dari Sekolah Darma Bangsa

Mirra Septia Veranika, M.Psi.,Psikolog. Tujuan dari validasi ini adalah

untuk melihat kesesuaian antara isi dengan indikator dan tujuan. Kriteria

yang menjadi penilaian dari ahli adalah: (1) Keterkaitan indikator dengan

tujuan; (2) Kesesuaian pernyataan dengan indikator yang akan diukur;

(3) Kesesuaian antara pernyataan dengan tujuan; serta (4) Penggunaan
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bahasa yang baik dan benar. Berdasarkan penilaian tiap kriteria tersebut,

skala self-Efficacy telah memenuhi kriteria baik dan dinyatakan layak

untuk digunakan pada uji lapangan.

Setelah dilakukan validasi, skala Self-Efficacy diujicobakan pada peserta

didik kelas IX C dengan 30 responden untuk mengetahui reabilitas dan

validitas secara empiris. Perhitungan skala Self-Efficacy menggunakan

softwere SPSS Statistic Ver. 24. Perhitungan dalam penentuan skor tiap

kategori pilihan pada skala self efficacy untuk tiap butir pernyataan

menggunakan penskalaan respon menurut Azwar (1995). Prosedur

perhitungannya sebagai berikut:

a. Menghitung frekuensi masing-masing kategori tiap butir pernyataan.

b. Menentukan proporsi masing-masing kategori.

c. Menghitung besarnya proporsi kumulatif.

d. Menghitung nilai dari = + , dimana = proporsi

kumulatif dalam kategori sebelah kiri.

e. Mencari dalam tabel distribusi normal standar bilangan baku (z) yang

sesuai dengan pktengah.

f. Menjumlahkan nilai z dengan suatu konstanta k sehingga diperoleh

nilai terkecil dari z + k = 1 untuk suatu kategori pada satu pernyataan.

g. Membulatkan hasil penjumlahan pada langkah f.

Hasil validitas butir pernyataan dapat dilihat pada Tabel 3.8. sedangkan

data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.30 halaman 293.
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Tabel 3.8 Hasil Uji Coba Validitas Skala Self-Efficacy peserta didik

No.
Pernyataan Rxy Kriteria

No.
Pernyataan Rxy Kriteria

1 0.525 Valid 16 0.677 Valid
2 0.440 Valid 17 0.583 Valid
3 0.600 Valid 18 0.525 Valid
4 0.462 Valid 19 0.387 Valid
5 0.732 Valid 20 0.577 Valid
6 0.609 Valid 21 0.667 Valid
7 0.468 Valid 22 0.651 Valid
8 0.632 Valid 23 0.368 Valid
9 0.657 Valid 24 0.629 Valid
10 0.577 Valid 25 0.368 Valid
11 0.539 Valid 26 0.588 Valid
12 0.621 Valid 27 0.589 Valid
13 0.588 Valid 28 0.711 Valid
14 0.589 Valid 29 0.677 Valid
15 0.711 Valid 30 0.577 Valid

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa skala Self-Efficacy

memiliki indeks reliabilitas sebesar 0.942 sementara indeks reliabilitas

tabel 0.361. Dengan demikian skala Self-Efficacy tersebut memenuhi

kriteria skala yang layak digunakan untuk pengambilan data selanjutnya.

2. Instrumen Tes

Instrument tes yang digunakan pada penelitian ini adalah tes kemampuan

pemecahan masalah matematis yang diberikan secara individual dengan

tujuan mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik.

Aspek-aspek pemecahan masalah yang diuji pada penelitian ini adalah

kemampuan peserta didik dalam memahami materi soal non rutin yang

terdapat dalam LKPD, serta kemampuannya dalam menyelesaikan masalah
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tersebut yang sesuai dengan kaidah dan langkah pemecahan masalah.

Penilaian hasil tes dilakukan sesuai dengan pedoman skor pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematis

Aspek yang dinilai Repon terhadap Soal/Masalah Skor

Memahami
masalah

Tidak memahami soal/tidak ada
jawaban

0

Tidak mempertanyakan syarat-syarat
soal/cara interpretasi soal kurang tepat

1

Memahami soal dengan baik 2

Merencanakan
Penyelesaian

Tidak ada rencana strategi penyelesaian 0

Strategi yang direncanakan kurang tepat 1
Menggunakan strategi tertentu tetapi
mengarah pada jawaban yang salah

2

Menggunakan satu strategi tertentu
tetapi tidak dapat dilanjutkan atau tidak
lengkap

3

Menggunakan beberapa strategi yang
benar dan mengarah pada jawaban yang
benar

4

Menyelesaikan
Masalah

Tidak ada penyelesaian 0

Ada penyelesaian tetapi prosedur tidak
jelas

1

Menggunakan satu prosedur tertentu
dan mengarah pada jawaban yang benar

2

Menggunakan satu prosedur yang benar
tetapi salah dalam perhitungan

3

Menggunakan satu prosedur yang benar
dan menghasilkan jawaban yang benar

4

Memeriksa
Kembali

Tidak ada pemeriksaan jawaban 0

Pemeriksaan hanya pada jawaban akhir 1

Pemeriksaan hanya pada proses 2

Pemeriksaan pada proses dan jawaban
akhir

3

Wardhani (2009:16)
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Sebelum tes kemampuan pemecahan masalah matematis digunakan pada uji

lapangan, terlebih dahulu dilakukan uji validasi kemudian diuji-cobakan pada

kelas lain (kelas uji coba) untuk diketahui tingkat kesukaran, daya pembeda,

dan reliabilitas soal. Tahapan dari uji validitas sampai uji reliabilitas tes

kemampuan pemecahan masalah matematis dapat dilihat pada tahapan-

tahapan di bawah ini.

a) Uji validitas isi

Uji validitas termasuk dalam validitas empiris yang digunakan pada

penelitian ini adalah validitas butir soal. Untuk menguji setiap butir soal

maka skor-skor yang ada pada butir soal yang dimaksud dikorelasikan

dengan skor total. Rumus uji validitas menurut Arikunto (2009 : 72)

menggunakan rumus korelasi Product Moment Pearson:= ∑ (∑ )(∑ )( ∑ (∑ ) )( ∑ (∑ ) )
Keterangan:

= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
N = Jumlah Peserta didik∑ = Jumlah skor peserta didik pada setiap butir soal∑ = Jumlah total skor peserta didik∑ = Jumlah hasil perkalian skor peserta didik pada setiap butir

soal dengan total skor peserta didik

Distribusi (Tabel r) untuk α = 0,05 dengan derajat kebebasan

(dk = n – 2)

Kaidah keputusan :

Jika > berarti soal dikatakan valid,

sebaliknya < berarti soal dikatakan tidak valid
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Penafsiran harga korelasi dilakukan dengan membandingkan dengan

harga rxy tabel yaitu 0,361. Artinya apabila rxy ＞0,361, butir soal

tersebut dikatakan valid. Tabel 3.10 menyajikan hasil validasi

instrument tes pemecahan masalah matematis. Perhitungan

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.1 halaman 263.

Tabel 3.10 Validasi Instrument Tes Kemampuan Pemecahan
Masalah matematis peserta didik

Nomor Soal rxy Keterangan
1 0,91 Valid
2 0,87 Valid
3 0,33 Tidak Valid
4 0,95 Valid
5 0,81 Valid
6 0,93 Valid

Berdsasarkan hasil uji coba validitas terhadap butir soal, terlihat butir

soal nomor 3 menunjukkan ketidakvalidan dengan indeks konsistensi

0,33 dengan demikian butir soal nomor 3 tersebut pada pengujian

selanjutnya harus dibuang.

b) Reliabilitas

Suatu instrumen dikatakan  reliabel apabila instrumen tersebut

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan

menghasilkan data yang sama. Perhitungan nilai reliabilitas instrumen

didasarkan pada pendapat Arikunto (2008: 109) 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 dari tiap-tiap butir soal

: varians total

Dengan nilai didapat dengan menggunakan rumus:

= ∑ − ∑
Keterangan :

= varians total
= banyaknya data∑ = jumlah semua data∑ = jumlah kuadrat semua data

Kriteria penghitung reliabilitas soal didasarkan pada ketentuan di
bawah ini :

Tabel 3.11 Interpretasi Nilai Reliabilitas Butir Soal

Nilai Interpretasi
0,00 ≤ r11< 0,20 reliabilitas sangat rendah

0,20 ≤ r11< 0,40 reliabilitas rendah

0,40 ≤ r11< 0,60 reliabilitas cukup

0,60 ≤ r11< 0,80 reliabilitas tinggi

0,80 ≤ r11 ≤ 1,00 reliabilitas sangat tinggi

Berdasarkan pendapat Sudijono (2008: 209), harga
11r tersebut

memenuhi kriteria reliabilitas yang baik jika koefisien reliabilitasnya

mempunyai nilai ≥ 0,70.  Oleh karena itu, instrumen tes kemampuan

pemecahan masalah matematis peserta didik yang akan digunakan

harus memenuhi kriteria tersebut.

2
t
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Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrument kemampuan

pemecahan masalah, dipeeroleh nilai koefisien reliabilitas 0,93. Hal ini

menunjukkan bahwa instrument yang diujicobakan memiliki reliabilitas

yang sangat tinggi sehingga instrument tes ini dapat dipergunakan

untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis peserta

didik. Hasil perhitungan reliabilitas uji coba instrumen dapat di lihat

pada Lampiran C.2 halaman 264.

c) Daya Pembeda

Daya beda suatu butir soal 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. Sudijono (2008: 120)

mengungkapkan bahwa menghitung daya pembeda ditentukan dengan

rumus:

DP = JA − JBIA
Keterangan :
DP : indeks daya pembeda satu butir soal tertentu
JA  : jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB  : jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA  : jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah)

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan pendapat

Sudijono (2008: 121) seperti yang tertera dalam Tabel 3.12
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Tabel 3.12 Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Nilai Daya Beda Interpretasi

-1,00 - 0,10 Sangat Buruk

0,10 - 0,19 Buruk

0,20 - 0,29 Agak baik, perlu revisi

0,30 - 0,49 Baik

≥   0,50 Sangat Baik

Sudijono (2008: 121)

Kriteria soal tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kriteria

sangat baik karena hasil perhitungan terhadap daya beda diperoleh nilai

rata-rata 0,57. Hasil perhitunngan daya pembeda butir soal yang telah

diujicobakan disajikan pada Tabel 3.13

Tabel 3.13 Daya Pembeda Setiap Butir Soal

No. Butir Soal Nilai DP Interpretasi

1 0,58 Sangat Baik

2 0,62 Sanngat Baik

3 0,55 Sangat Baik

4 0,34 Baik

5 0,75 Sangat Baik

Dengan melihat hasil perhitungan daya pembeda butir soal yang

diperoleh maka instrumen tes yang telah diujicobakan memenuhi

kriteria, artinya soal tes dapat dipergunakan untuk penelitian. Hasil

perhitungan daya pembeda butir soal dapat dilihat pada Lampiran C.3

halaman 265.
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d. Tingkat Kesukaran

Menurut Sudijono (2008: 372) tingkat kesukaran butir soal dikatakan

baik jika memiliki derajat kesukaran sedang, tidak terlalu sukar dan

tidak terlalu mudah. Perhitungan tingkat kesukaran butir soal digunakan

rumus:

TK = JI
Keterangan:

TK : tingkat kesukaran suatu butir soal
JT : jumlah skor yang diperoleh peserta didik pada butir soal

yang diperoleh
IT : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh peserta didik

pada suatu butir soal

Untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran suatu butir soal

digunakan kriteria indeks kesukaran yang  disajikan pada Tabel 3.14

Tabel 3.14 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai Tingkat Kesukaran Interpretasi

0,00 ≤ TK ≤ 0,15 Sangat sukar

0,16 ≤ TK ≤ 0,30 Sukar

0,31 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang

0,71 ≤ TK ≤ 0,85 Mudah

0,86 ≤ TK ≤ 1,00 Sangat mudah

Sudijono (2008: 372)

Kriteria soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal dengan

interpretasi sedang dengan nilai rata-rata 0,57, yaitu memiliki nilai

tingkat kesukaran antara 0,31 ≤ TK ≤ 0,70. Hasil perhitungan tingkat

kesukaran uji coba soal disajikan pada Tabel 3.15
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Tabel 3.15 Tingkat Kesukaran Butir Soal

No. Butir Soal Indeks TK Interpretasi

1 0,70 Sedang

2 0,77 Mudah

3 0,76 Mudah

4 0,83 Mudah

5 0,33 Sedang

Dengan melihat hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal yang

diperoleh, maka instrumen tes pemecahan masalah matematis yang

diujicobakan telah memenuhi kriteria tingkat kesukaran soal yang

sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Hasil perhitungan tingkat

kesukaran dapat dilihat pada Lampiran C.4 halaman 266.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dijelaskan berdasarkan jenis instrumen

sesuai dengan tahapan penelitian pengembangan sebagai berikut:

1. Analisis Instrumen Studi Pendahuluan

Data hasil observasi pada studi pendahuluan berupa wawancara dianalisis

secara deskriptif sebagai latar belakang diperlukannya LKPD. Hasil review

berbagai buku teks serta SK dan KD matematika SMP juga dianalisis secara

deskriptif sebagai acuan untuk menyusun LKPD.

2. Analisis Validasi LKPD

Data yang diperoleh saat validasi LKPD adalah hasil penilaian validator

terhadap LKPD melalui skala kelayakan. Analisis yang dilakukan berupa

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif berupa komentar dan saran

dari validator dideskripsikan secara kualitatif sebagai acuan untuk
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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 dan pengembangan ini adalah 4 skala, yaitu:

1) Sangat Kurang (SK) dengan skor 1.

2) Kurang (K) dengan skor 2.

3) Baik (B) dengan skor 3.

4) Sangat Baik (SB) dengan skor 4.

Langkah-langkah menyusun kriteria penilaian adalah:

a) Menentukan jumlah interval, yaitu 4,

b) Menentukan rentang skor, yaitu skor maksimum dan skor minimum,

c) Menghitung panjang kelas (p), yaitu rentang skor dibagi jumlah kelas,

d) Menyusun kelas interval dimulai dari skor terkecil sampai terbesar.

Kategori penilaian dan interval nilai untuk masing-masing kategori

ditunjukkan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16 Interval Nilai Tiap Kategori Penilaian

No. Kategori Penilaian Interval Nilai

1 Sangat Baik (S min + 3p)  <  S ≤  S maks
2 Baik (S min + 2p)  <  S <  (S min + 3p – 1)
3 Kurang (S min + p)  <  S < (S min + 2p – 1)
4 Sangat Kurang (S min)  <  S <  (S min + p – 1)

Keterangan :
S : Skor responden
S min : Skor terendah
S max : Skor tertinggi
p : Panjang interval kelas
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3. Analisis Pembelajaran Menggunakan LKPD Berbasis Kontekstual

A. Analisis Data Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis

Data yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest terhadap kemampuan

pemecahan masalah matematis peserta didik selanjutnya dianalisis untuk

mengetahui apakah terjadi peningkatan kemampuan pemecahan masalah

matematis peserta didik pada kelas yang pembelajarannya menggunakan LKPD

berbasis kontekstual dan peserta didik yang mengikuti pembelajaran secara

konvensional. Menurut Meltzer (Noer, 2010: 105) besarnya peningkatan dihitung

dengan rumus N-Gain atau Gain ternormalisasi, yaitu :

− = posttest score − pretest scoremaximum posssible score − pretest score
Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan

klasifikasi dari Hake (Noer, 2010: 105) seperti terdapat pada Tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17 Kriteria Indeks N-Gain

Indeks N-Gain Kriteria

N-Gain > 0,7 Tinggi

0,3 < N-Gain ≤ 0,7 Sedang

N-Gain ≤ 0,3 Rendah

Pengolahan dan analisis data kemampuan pemecahan masalah matematis peserta

didik dilakukan dengan menggunakan uji statistik terhadap peningkatan

kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dari kelas eksperimen

dan kelas kontrol berbantuan software SPPS versi 24. Sebelum data dianalisa,

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan homogenitas terhadap data yang akan

diuji, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
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a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data yang didapat berasal

dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan uji

statistik Kolmogorov-Smirnov Z. Adapun hipotesis uji yang diajukan adalah:

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji yang menggunakan

software SPPS versi 24.0 dengan kriteria pengujian yaitu, jika nilai

probabilitas (sig) dari Kolmogorov-Smirnov Z lebih besar dari nilai =0,05, maka hipotesis nol diterima, artinya data berdistribusi normal

(Trihendradi, 2005: 113).

Setelah dilakukan pengujian normalitas data pada skor awal yaitu skor pretest

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik, didapat

hasil yang tersaji pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Uji Normalitas Skor Pretest Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematis Peserta Didik

Kelompok
Penelitian

Banyaknya
peserta didik K-S (Z)

Probabilitas
(Sig)

Eksperimen 36 0,081 0,200

Kontrol 38 0,129 0,137

Pada Tabel 3.18 terlihat nilai probabilitas (Sig)  untuk kelas eksperimen

maupun kelas kontrol lebih dari 0,05 sehingga hipotesis nol diterima, yang

berarti data skor awal kedua kelas baik kelas eksperimen maupun kelas
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kontrol berasal dari data yang berdistribusi normal. Perhitungan uji

normalitas data pretest dapat dilihat pada Lampiran C.20 halaman 282.

Uji Normalitas juga dilakukan terhadap data posttest kemampuan pemecahan

masalah matematis peserta didik, setelah dilakukan perhitungan hasilnya

dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19 Uji Normalitas Skor Posttest Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematis Peserta Didik

Kelompok
Penelitian

Banyaknya
peserta didik K-S (Z)

Probabilitas
(Sig)

Eksperimen 36 0,105 0,200

Kontrol 38 0,117 0,200

Pada Tabel 3.19 terlihat nilai probabilitas (Sig) untuk kelas eksperimen

maupun kelas kontrol memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05, sehingga

hipotesis nol diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data skor

posttest kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Perhitunngan uji normalitas data posttest

dapat dilihat pada Lampiran C. 22 halaman 284.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas variansi dilakukan untuk  mengetahui apakah kedua

kelompok data memiliki variansi yang homogen atau tidak. Pengujian

homogenitas dalam penelitian pengembangan ini dilakukan dengan Uji
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Levene’s yaitu metode pengujian homogenitas dari dua sampel independen.

Hipotesis uji untuk penelitian pengembangan ini adalah:

H0 σ1
2 = σ2

2, kedua populasi memiliki varians yang homogen

H1 : σ1
2 ≠ σ2

2, kedua populasi memiliki varians yang tidak homogen

Dalam penelitian ini uji homogenitas dilakukan dengan uji Levene’s test

menggunakan software SPPS versi 24 dengan kriteria pengujian yaitu, jika

nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari nilai = 0,05, maka kedua varians

homogen (H0 diterima). (Trihendradi, 2005: 145).

Berdasarkan hasil uji normalitas pada data skor awal kemampuan pemecahan

masalah matematis peserta didik, diketahui bahwa kedua kelas berasal dari

populasi yang berdistribusi normal sehingga langkah selanjutnya adalah

melakukan uji homogenitas terhadap data pretest kemampuan pemecahan

masalah matematis peserta didik. Hasil perhitungan uji homogenitas disajikan

pada Tabel 3.20

Tabel 3.20 Uji Homogenitas Skor Awal Kemampuan pemecahan
Masalah Matematis Peserta didik.

Kelompok Penelitian Statistik Levene’s Probabilitas

Eksperimen
5,896 0,108

Kontrol

Pada Tabel 3.20 terlihat bahwa nilai probabilitas (sig) lebih dari 0,05

sehingga hipotesis nol diterima. Dapat disimpulkan bahwa data skor awal

(pretest) kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dari kedua

kelompok memiliki varians yang homogen. Hasil olah data dengan SPSS ver.

24 terdapat pada Lampiran C.21 halaman 283.
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c. Uji Hipotesis

1. Uji hipotesis Skor Akhir

Uji Hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji hipotesis skor

akhir kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Setelah

melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, diperoleh keterangan bahwa

data kedua populasi baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Menurut Sudjana (2005: 243), apabila

data dari kedua sampel berdistribusi normal dan memiliki varian yang sama

maka analisis data dilakukan dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-

rata, yaitu uji t dengan hipotesis uji sebagai berikut.

Ho: Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang

menggunakan LKPD berbasis kontekstual sama dengan kemampuan

pemecahan masalah matematis peserta didik yang tidak menggunakan

LKPD berbasis kontekstual.

H1: Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang

menggunakan LKPD berbasis kontekstual lebih dari kemampuan

pemecahan masalah matematis peserta didik yang tidak menggunakan

LKPD berbasis kontekstual.

Pengujian data dilakukan berbantuan SPSS Ver. 24 dengan kriteria uji jika

nilai probabilitas (Sig,) lebih dar∝ = 0,05 maka hipotesis nol diterima.

Jika hipotesis nol ditolak maka perlu dilakukan analisis lanjutan untuk

mengetahui tingkat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis

peserta didik yang menggunakan LKPD berbasis kontekstual terhadap
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kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang tidak

menggunakan LKPD berbasis kontekstual.

2. Uji Hipotesis N-Gain

Rata-rata N-Gain kemampuan pemecahan masalah matematis pada kelas

eksperimen selanjutnya dibandingkan dengan rata-rata N-Gain kemampuan

pemecahan masalah matematis kelas kontrol dengan uji kesamaan dua rata-

rata atau uji t-test, dengan hipotesis:H : μ = μ Tidak ada perbedaan rata–rata N-Gain kemampuan

pemecahan masalah kelas eksperimen dan N-Gain kemampuan

pemecahan masalah kelas kontrolH : μ ≠ μ Ada perbedaan rata–rata N-Gain kemampuan pemecahan

masalah kelas eksperimen dan N-Gain kemampuan pemecahan masalah

kelas kontrol

Kriteria Uji:

Terima H jika nilai Sig. > 0,05
B. Analisis Data Self-Efficacy Peserta Didik

Angket skala Self-Efficacy sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran

dianalisis untuk mengetahui besarnya peningkatan Self-Efficacy peserta

didik pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Pengolahan dan analisis

data Self-Efficacy dilakukan dengan menggunakan uji statistik berbantuan

software SPPS versi 24.0. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu

dilakukan uji normalitas dan homogenitas data, adapun hasil uji statistik

tersebut sebagai berikut:
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a. Uji Normalitas

Uji normalitas terhadap skor awal Self-Efficacy peserta didik ditampilkan

pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21 Uji Normalitas Skor Awal Self-Efficacy

Kelompok
Penelitian

Banyak peserta
didik

K-S (Z) Probabilitas (Sig,)

Eksperimen 36 0,119 0,200
Kontrol 38 0,139 0,074

Berdasarkan data pada Tabel 3.21 terlihat nilai probabilitas (Sig,) pada kelas

eksperimen maupun kelas kontrol memiliki nilai lebih dari 0,05, hal ini

berarti bahwa data pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas data Self-

Efficacy awal dapat dilihat pada Lampiran C.26 halaman 289.

Uji normalitas data dilakukan pula pada data skor akhir Self-Efficacy.

Perhitungan Self-Efficacy setelah selesai pembelajaran dapat dilihat pada

Tabel 3.22.

Tabel 3.22 Uji Nortmalitas Skor Akhir Self-Efficacy

Kelompok
Penelitian

Banyak peserta
didik

K-S (Z) Probabilitas (Sig,)

Eksperimen 36 0,105 0,200
Kontrol 38 0,122 0,199

Berdasarkan data pada Tabel 3.22 terlihat nilai probabilitas (Sig,) pada kelas

eksperimen maupun kelas kontrol memiliki nilai lebih dari 0,05, hal ini

berarti bahwa data pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas data Self-

Efficacy awal dapat dilihat pada Lampiran C.27 halaman 290.
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b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas variansi dilakukan untuk  mengetahui apakah kedua

kelompok data memiliki variansi yang homogen atau tidak. Pengujian

homogenitas dalam penelitian pengembangan ini dilakukan dengan Uji

Levene’s yaitu metode pengujian homogenitas dari dua sampel independen.

Hipotesis uji untuk penelitian pengembangan ini adalah:

H0 σ1
2 = σ2

2, kedua populasi memiliki varians yang sama

H1 : σ1
2 ≠ σ2

2, kedua populasi memiliki varians yang tidak sama

Dalam penelitian ini uji homogenitas dilakukan dengan uji Levene’s test

menggunakan software SPPS versi 24 dengan kriteria pengujian yaitu, jika

nilai probabilitas (sig.) lebih besar dari nilai = 0,05, maka kedua varians

homogen (H0 diterima). (Trihendradi, 2005: 145).

Berdasarkan hasil uji normalitas pada data skor awal Self-Efficacy peserta

didik diketahui bahwa kedua kelas berasal dari populasi yang berdistribusi

normal sehingga langkah selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas

terhadap data Self-Efficacy peserta didik. Hasil perhitungan uji homogenitas

disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.23 Uji Homogenitas Skor Awal Self-Efficacy Peserta didik.

Kelompok Penelitian Statistik Levene’s Probabilitas
Eksperimen

0,082 0,775
Kontrol

Pada Tabel 3.20 terlihat bahwa nilai probabilitas (sig) lebih dari 0,05

sehingga hipotesis nol diterima. Dapat disimpulkan bahwa data skor awal

Self-Efficacy peserta didik dari kedua kelompok memiliki varians yang

homogen. Olah data dengan SPSS terdapat pada Lampiran C.28 halaman 291.
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c. Uji Hipotesis

1. Uji Hipotesis Skor Akhir.

Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji hipotesis skor

akhir Self-Efficacy peserta didik. Setelah melakukan uji normalitas dan uji

homogenitas diperoleh keterangan bahwa data kedua populasi baik kelas

eksperimen maupun kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi

normal. Menurut Sudjana (2005: 243), apabila data dari kedua sampel

berdistribusi normal dan memiliki varian yang sama maka analisis data

dilakukan dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-rata, yaitu uji t

dengan hipotesis uji sebagai berikut.

Ho: Self-Efficacy peserta didik yang menggunakan LKPD berbasis

kontekstual sama dengan Self-Efficacy peserta didik yang tidak

menggunakan LKPD berbasis kontekstual.

H1: Self-Efficacy peserta didik yang menggunakan LKPD berbasis

kontekstual tidak sama dengan Self-Efficacy peserta didik yang tidak

menggunakan LKPD berbasis kontekstual.

Jika hipotesis nol ditolak maka perlu dilakukan analisis lanjutan untuk

mengetahui tingkat keberartian dari perbedaan Self-Efficacy peserta didik

yang menggunakan LKPD berbasis kontekstual terhadap Self-Efficacy

peserta didik yang tidak menggunakan LKPD berbasis kontekstual. Uji

lanjutan dilakukan dengan membandingkan N-Gain pada kelas eksperimen

dan N-Gain kelas control.
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2. Uji Hipotesis N-Gain

Rata-rata N-Gain Self-Efficacy pada kelas eksperimen selanjutnya

dibandingkan dengan rata-rata N-Gain Self-Efficacy kelas kontrol dengan

uji kesamaan dua rata-rata  atau uji t-test, dengan hipotesis:H : μ = μ Tidak ada perbedaan rata–rata N-Gain Self-Efficacy kelas

eksperimen dan N-Gain Self-Efficacy kelas kontrolH : μ ≠ μ Ada perbedaan rata–rata N-Gain Self-Efficacy kelas

eksperimen dan N-Gain Self-Efficacy kelas kontrol

Kriteria Uji:

Terima H jika nilai Sig. > 0,05
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan LKPD berbasis kontekstual untuk meningkatkan kemampuan

pemecahan masalah matematis dan Self-Efficacy peserta didik, diawali dari

studi pendahuluan yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk -

dikembangkannya LKPD berbasis kontekstual. Hasil validasi menunjukkan

bahwa LKPD berbasis kontekstual pada materi bangun ruang sisi datar telah

layak digunakan dan termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil akhir dari

penelitian pengembangan ini adalah LKPD berbasis kontekstual untuk

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan Self-Efficacy

peserta didik yang diterapkan pada materi bangun ruang sisi datar pada

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 30 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2016/2017.

2. Hasil penelitian pengembangan LKPD berbasis kontekstual yang

dilaksanakan pada kelas eksperimen membawa pengaruh positif pada

aktifitas belajar pada peserta didik, berhasil dalam pencapaian ketuntasan

belajar yang lebih baik, terjadinya peningkatan kooperatif antar peserta didik,

serta menghasilkan peningkatan kemampuan pemecahan matematis. Dengan
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demikian dapat disimpulkan bahwa LKPD Berbasis kontekstual efektif untuk

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik.

3. Hasil penelitian pengembangan LKPD berbasis kontekstual yang

dilaksanakan pada kelas eksperimen memperlihatkan peningkatan

kepercayaan diri peserta didik terhadap kemampuannya, pesrta didik lebih

mampu mengendalikan diri dan mempunyai keinginan yang kuat untuk

menguasai materi pelajaran. Walaupun peningkatannya dalam kategori

sedang dapat disimpulkan bahwa LKPD Berbasis kontekstual efektif untuk

meningkatkan Self-Efficacy matematis peserta didik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka

saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Guru dapat menjadikan LKPD berbasis kontekstual sebagai referensi

dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan

Self Efficacy peserta didik pada materi-materi lain disetiap jenjang

pendidikan.

2. Penelitian Pengembangan LKPD berbasis kontekstual dapat dijadikan

inspirasi bagi pengembangan perangkat pembelajaran mata pelajaran

lainnya karena telah terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan

pemecahan masalah dan Self-Efficacy peserta didik.

3. Penggunaan LKPD berbasis kontekstual ini hendaknya dikolaborasikan

dengan metode pembelajaran lainnya agar tercipta pembelajaran yang

lebih bervariatif.
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4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam waktu yang lebih lama agar

didapat hasil peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan Self-

Efficacy matematis yang lebih signifikan.
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