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Penelitian dan pengembangan LKPD berbasis PBL diawali dari rendahnya kemampuan
HOTs peserta didik yang terlihat dari rendahnya hasil belajar peserta didik. Tujuan
penelitan dan pengembangan ini adalah menghasilkan LKPD berbasis PBL dan
mengetahui efektivitas LKPD berbasis PBL untuk meningkatkan kemampuan HOTs
peserta didik kelas IV SD. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan
(R&D) yang merujuk pada teori Borg & Gall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
LKPD yang dikembangkan layak digunakan untuk meningkatkan HOTs peserta didik,
dilihat dari nilai rata-rata peserta didik yang menggunakan LKPD berbasis PBL adalah
77,75 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata peserta didik sebelum
menggunakan LKPD yaitu 54,75 dengan nilai Gain ternormalisasi sebesar 0,51.

Kata kunci : lembar kegiatan peserta didik, Problem Based Learning, Higher Order
Thinking Skill.
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ABSTRACT

LKPD MATHEMATIC DEVELOPMENT BASED PROBLEM
BASED LEARNING TO INCREASE ABILITY
HIGHER ORDER THINKING SKILLS
STUDENTS CLASS IV SD

By
M.Rizal

The research and development of LKPD based on PBL starts from the low of HOTs
ability of students which is seen from the low of student learning result. The purpose of
this research and development is to produce LKPD based on PBL and to know the
effectiveness of LKPD based on PBL to improve HOTs ability of fourth graders of
elementary school. This type of research is research and development (R & D) which
refers to Borg & Gall's theory. The results showed that LKPD developed eligible to be
used to improve students' HOTs, seen from the mean score of students using LKPD
based on PBL was 77.75 higher than the mean score before using LKPD 54.75 with
normalized Gain value of 0.51.

Keywords: student activity sheet, Problem Based Learning, Higher Order Thinking
Skill.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
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 di 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.
Pembelajaran matematika sebaiknya diawali dengan pengenalan masalah
yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Pembelajaran matematika
dengan mengaitkan masalah yang kontekstual maka peserta didik secara
bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk
meningkatkan keefektifan pembelajaran seharusnya guru dapat
mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik.
Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat juga akan mempengaruhi kualitas
pembelajaran.
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Menurut Hamalik dalam Riyanto (2012:134) strategi pembelajaran adalah
metode dan prosedur yang ditempuh peserta didik dan guru dalam proses
pembelajaran untuk mencapai tujuan instruksional berdasarkan materi
pengajaran tertentu dan dengan bantuan unsur penunjang tertentu pula.
Strategi pembelajaran melalui pendekatan pemecahan masalah dalam
pembelajaran matematika di sekolah dasar harus banyak dilakukan oleh guru,
melatih peserta didik mengembangkan kemampuan memecahkan masalah
dengan menemukan solusi atau jawaban dari masalah yang dihadapi. Hal ini
sesuai dengan pendapat Riyanto (2012:56) yang menyatakan bahwa
pemecahan masalah yang dihadapi, memerlukan pengetahuan untuk belajar
memecahkan masalah (problem solving) sehingga akan menghasilkan
kemampuan dalam menggabungkan beberapa kaidah menjadi prinsip
pemecahan.
Kemampuan memecahkan masalah yang diperoleh peserta didik dalam
kegiatan pembelajaran, diharapkan akan mendukung untuk mengembangkan
dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau lebih dikenal
dengan istilah Higher Order Thinking Skill (HOTs). Menurut Dwi dalam Sani
(2014:87) model pembelajaran yang dapat mengakomodasi peserta didik
untuk mengembangkan kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan
mencipta adalah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Hal
senada juga diungkapkan oleh Wikanso dalam Sani (2014:132) bahwa model
PBL dapat memaksimalkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruksi
definisi konsep melalui gagasan, ide, pengalaman dan fakta yang
diaplikasikan dalam pencarian suatu solusi untuk mengatasi permasalahan
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yang dihadapi. Magsino (2014:8) juga berpendapat bahwa model PBL dapat
mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik.
Kemampuan berpikir tingkat tinggi pada dasarnya merupakan proses berpikir
pada level tetinggi dalam hirarki proses kognitif. Secara luas pengaturan
tentang hirarki proses berpikir ini diambil dari taksonomi Bloom, kemampuan
berpikir dimulai dengan tingkat pengetahuan dalam evaluasi hingga ketingkat
pemikiran untuk kreativitas (Ramos, 2013:2).
Hammond dalam Ramos (2013:2) menyatakan pemikiran kritis dan kreatif
adalah proses berpikir konstruktif yang diperoleh melalui arahan. Ada 3
langkah untuk mencapai pemikiran yang kritis dan kreatif : 1) kritis
menganalisis pengetahuan, 2) kritis menganalisis informasi atau kondisi, 3)
menentukan langkah untuk mengambil kesimpulan, 4) mengambil keputusan
untuk menciptakan produk baru atau nilai baru.
Keterampilan berpikir tingkat tinggi sangat diperlukan bagi peserta didik
untuk meningkatkan kemampuan adaptasi atau pun penyesuaian diri dengan
cepat, karena dunia saat ini berorientasi teknologi. Instruksidi keterampilan
berpikir mendorong pertumbuhan intelektual dan mendorong prestasi
akademik keuntungan (Cotton, 1991:56).
Sekolah harus mampu menciptakan kondisi dan situasi dimana peserta
didikdapat mengembangkan potensi dan keterampilannya. Dalam proses
pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru haruslah mampu mengembangkan
potensi terutama HOTs peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang
dapat meningkatkan HOTs peserta didik adalah PBL.
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Peningkatan HOTS peserta didik telah menjadi salah satu prioritas dalam
pembelajaran matematika di sekolah dasar. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar pada kurikulum 2013 menyatakan bahwa mata pelajaran matematika
diberikan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis,
analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama.
Pada dokumen ini ditegaskan pula bahwa pembelajaran matematika sekolah
bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan masalah
yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model
matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang
diperoleh. Seorang guru harus dapat memfasilitasi peserta didik untuk
menjadi pemikir dan pemecah masalah. Pembelajaran matematika adalah
salah satu wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan
berpikir mereka.
Pengajaran keterampilan berpikir dilandasi dua filosofi, yaitu : 1) harus ada
materi atau pelajaran khusus tentang berpikir, 2) mengintegrasikan kegiatan
berpikir ke dalam setiap pembelajaran matematika. Dengan demikian,
keterampilan berpikir terutama HOTS harus dikembangkan dan menjadi
bagian dari pelajaran matematika. Dengan pendekatan ini, keterampilan
berpikir dapat dikembangkan dengan cara membantu peserta didik menjadi
pemecah masalah yang lebih baik. Untuk itu, guru harus menyediakan
masalah (soal) yang memungkinkan peserta didik menggunakan keterampilan
HOTS.

5

Mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang membekali
peserta didik untuk berpikir secara logis dan rasional, maka guru harus
mampu membelajarkannya dengan baik, sehingga tujuan yang ditetapkan
dapat tercapai.
Pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah
yang sesuai dengan situasi. Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta
didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk
meningkatkan keefektifan pembelajaran, guru harus memanfaatkan bahan
ajar yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dalam memecahkan
masalah.
Namun demikian, proses pembelajaran matematika yang diharapkan oleh
pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan no 21
Tahun 2016 tentang Standar Isi belum dapat dicapai oleh guru, khususnya di
SDN 03 Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Sebagaimana
ditampilkan dalam table 1.1 tentang hasil belajar peserta didik yang
dikumpulkan dalam buku penilaian ditemukan data bahwa hasil belajar
matematika peserta didik pada Ujian Tengah Semester (UTS) di kelas IV
kurang dari 50% yang mencapai nilai ketuntasan minimal yang ditetapkan.
Table 1.1 Hasil Belajar Matematika peserta didik kelas IV Semester
Genap T.A 2016/2017 berdasarkan KKM
Hasil Belajar
Kelas IVA
Kelas IVB
Nilai dibawah KKM ≤65

14

16

Jumlah Seluruh peserta didik

24

24

Rata – Rata Nilai

60

62

Persentase Ketuntasan
42
Sumber : dokumen guru kelas tentang nilai peserta didik

33
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Dari observasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran matematika yang
dilaksanakan guru di SDN 03 Argomulyo pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017
didapatkan fakta sebagai berikut : 1) Kegiatan pembelajaran masih didominasi
guru atau dikenal sebagai teacher center, 2) Kegiatan pembelajaran bersifat
menghafal dan lebih menekankan pada pengetahuan faktual saja, 3) Guru
melaksanakan kegiatan pembelajaran tanpa memanfaatkan bahan ajar dan media
pembelajaran, 4) Guru tidak mengembangkan Lembar Kegiatan Peserta Didik
(LKPD)
Sedangkan dari kegiatan wawancara pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017
dengan guru bahwa terdapat kendala dalam proses pembelajaran untuk
meningkatkan kemampuan HOTs peserta didik, yaitu : 1) guru masih belum bisa
membedakan antara kemampuan HOTs dan Low Order Thinking Skill (LOWs),
2) Guru belum mampu mengembangkan instrument test (soal) berbasis HOTs, 3)
peserta didik kurang diberikan latihan soal berbasis HOTs.

Melalui penyebaran angket yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan guru
yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017 menunjukkan bahwa 100% guru kelas
setuju untuk dilakukan pengembangan LKPD matematika berbasis model PBL
untuk meningkatkan kemampuan HOTs peserta didik untuk menyelesaikan
masalah yang terdapat dalam soal cerita khususnya di kelas IV SDN 03
Argomulyo.
Menurut Kamarudin (2016:49) orientasi guru mengajar hanya terfokus pada
mengetahui dan menguasai isi materi pelajaran, hal ini terjadi karena peserta didik
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hanya disiapkan untuk menghadapi ujian, dari pada memahami dan menerapkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi.
Kemampuan HOTs merupakan proses keterampilan yang bisa dilatihkan, Artinya
dengan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif akan merangsang
peserta didik untuk meningkatkan kemampuan HOTs peserta didik. Oleh karena
itu maka guru diharapkan untuk mencari metode dan strategi pembelajaran yang
dampaknya dapat menigkatkan kemampuan HOTS peserta didik.
Menurut Boud & Felletti dalam Wood (2015:17) untuk efektivitas beberapa
teknik mengajar, berkaitan dengan beberapa hal tentang bagaimana cara orang
belajar, berdasarkan pengalaman dan penelitian, dan menyarankan bahwa PBL
merupakan cara yang menarik untuk mendorong pembelajaran yang efektif.
Model PBL dapat melatih peserta didik untuk menemukan solusi terhadap
masalah–masalah yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan diberikan
rangsangan untuk dapat memecahkan masalah, maka diharapkan peserta didik
dapat meningkatkan HOTs.
Untuk lebih memaksimalkan lagi penggunaan model pembelajaran PBL maka
guru dapat menggunakan bahan ajar berupa lembar kegiatan peserta didik
(LKPD). LKPD akan dapat membantu peserta didik untuk lebih memahami
materi dan mengoptimalkan proses belajar peserta didik. LKPD juga akan
mengarahkan peserta didik secara sistematis dalam kegiatan pembelajaran untuk
menyelesaikan ataupun memecahkan masalah terkait materi pembelajaran.
Subagyo et al. dalam Yulianti (2016:3) mengatakan bahwa penggunaan
penyelidikan LKPD dapat membantu peserta didik memahami konsep dan
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menuntun peserta didik untuk mengeluarkan sikap ilmiah seperti menyiapkan,
bereksperimen, mengamati, menganalisis data dan kesimpulan.
Oleh karena itu alternative yang digunakan untuk mengembangkan dan
meningkatkan kemampuan HOTs peserta didik kelas IV SDN 03 Argomulyo
adalah dengan pengembangan LKPD Matematika berbasis PBL.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat teridentifikasi masalah sebagai berikut :
1. Kegiatan pembelajaran masih terpusat pada guru
2. Guru tidak mengembangkan LKPD matematika menggunakan model
pembelajaran yang menarik.
3. Rendahnya hasil belajar matematika peserta didik, banyak peserta didik yang
belum mencapai KKM.
4. Kurangnya latihan soal yang merangsang kemampuan HOTs peserta didik

C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan perumusan masalah maka masalah dibatasi
pada pengembangan LKPD matematika berbasis PBL pada hasil belajar
kognitif yaitu kemampuan HOTs peserta didik kelas IV SDN 03
Argomulyo.

D. RumusanMasalah
Berdasarkanhasil identifikasi terhadap masalah maka rumusan masalah yang
diajukan sebagai berikut :
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1. Bagaimanakah produk pengembangan LKPD matematika berbasis PBL yang
layak untuk meningkatkan kemampuan HOTs peserta didik di kelas IV
Sekolah Dasar?
2. Apakah efektivitas LKPD matematika berbasis PBL yang dikembangkan
mempengaruhi kemampuan HOTs peserta didik dalam hasil belajar di kelas IV
Sekolah Dasar?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk:
1.

Terwujudnya produk LKPD matematika berbasis PBL yang layak untuk
meningkatkan kemampuan HOTs peserta didik kelas IV Sekolah Dasar.

2.

Untuk mengetahui efektivitas penggunaan LKPD matematika berbasis PBL
terhadap kemampuan HOTs peserta didik dalam hasil belajar peserta didik

F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :
1. Manfaat Teoritis
Manfaat yang diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dalam
pengembangan LKPD berbasis PBL pada mata pelajaran Matematika kelas IV
Sekolah Dasar sebagai sumber belajar.
2. Manfaat Praktis
1) Peserta didik
Melalui pengembangan LKPD matematika berbasis PBL diharapkan dapat
meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar sehingga kemampuan HOTs
peserta didik pun dapat mengalami peningkatan.
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2) Guru
Sebagai bahan rujukan dan referensi dalam mengembangkan LKPD berbasis
PBL pada mata pelajaran Matematika di kelas IV Sekolah Dasar.
3) Sekolah
Merupakan bahan masukan bagi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas
pendidikan melalui inovasi pengembangan LKPD berbasis PBL khususnya
dalam pembelajaran matematika dalam meningkatkan kemampuan HOTs
peserta didik.
4) Peneliti
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan profesi
khususnya tentang pengembangan LKPD berbasis PBL yang akhirnya dapat
meningkatkan kompetensi profesional peneliti.

G. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian pengembangan ini meliputi beberapa hal.
1. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang mencakup ranah kognitif
peserta didik kelas IV Sekolah Dasar menggunakan pengembangan LKPD
berbasis PBL.
2. Subjek Penelitian
Uji coba produk penelitian pengembangan dilakukan pada subjek penelitian,
yaitu pada peserta didik kelas IV SDN 03 Argomulyo
3. Materi Yang Dikembangkan Dalam LKPD
Materi yang dikembangkan hanya pada kompetensi dasar berikut ini
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Tabel 1.2 Materi yang dikembangkan dalam LKPD
Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

3. Memahami
pengetahuan faktual
dengan cara mengamati
dan menanya
berdasarkan rasa ingin
tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan
dan kegiatannya, dan
benda-benda yang
dijumpainya di rumah, di
sekolah, dan tempat
bermain

3.6 Menjelaskan dan
menentukan faktor
persekutuan, faktor
persekutuan terbesar
(FPB), kelipatan
persekutuan, dan
kelipatan persekutuan
terkecil (KPK) dari dua
bilangan berkaitan
dengan kehidupan seharihari

Materi
Pembelajaran
FPB dan KPK

4. Menyajikan
4.6 Menyelesaikan masalah
pengetahuan faktual
yang berkaitan dengan
dalam bahasa yang jelas,
faktor persekutuan, faktor
sistematis dan logis,
persekutuan terbesar
dalam karya yang estetis,
(FPB), kelipatan
dalam gerakan yang
persekutuan, dan
mencerminkan anak
kelipatan persekutuan
sehat, dan dalam tindakan
terkecil (KPK) dari dua
yang mencerminkan
bilangan berkaitan
perilaku anak beriman
dengan kehidupan seharidan berakhlak mulia
hari

4.

Waktu Penelitian
Waktu pelaksanaan penelitian ini pada semester ganjil tahun pelajaran
2017/2018

5.

Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian pengembangan di Sekolah Dasar di Gugus
Inti A. K. Gani II Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
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H. Spesifikasi Produk
Produk LKPD yang dikembangkan adalah LKPD matematika berbasis PBL pada
materi FPB dan KPK. Mengacu pada buku panduan bahan ajar Departemen
Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2008) cakupan lembar kegiatan peserta didik
yang dikembangkan adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Judul, materi, mata pelajaran, kelas, semester, dan waktu
Pemetaan Kompetensi Dasar
Petunjuk belajar (petunjuk peserta didik, guru)
Tujuan kompetensi belajar yang akan dicapai
Ringkasan materi, informasi pendukung
Tugas tugas dan langkah kerja
Penilaian.

Adapun komponen produk LKPD yang dikembangkan adalah sebagai berikut :
Tabel 1.3 Spesifikasi Pengembangan LKPD Matematika berbasis PBL
No

1

2

3

Komponen

Pengembangan

Cover
a. Judul
b. Mata Pelajaran
c. Kelas
d. Semester
e. Waktu
Pemetaan Kompetensi Inti (KI)
dan Kompetensi Dasar (KD)

Jelas
Matematika
IV
Ganjil
Disesuaikan
Membuat jaring – jaring hubungan antar
KI 3 dan KI 4

Petunjuk belajar

Petunjuk untuk guru dan peserta didik

a. Guru

b. Peserta didik

4

Tujuan Pembelajaran
yang ingin dicapai

Berisi langkah-langkah
kegiatan dalam menyampaikan materi
berbasis PBL
Berisi langkah-langkah
kegiatan dalam proses pembelajaran
berbasis PBL
Mengembangkan Indikator dan Tujuan
pembelajaran yang jelas dengan kaidah
ABCD.
A (audience) yakni peserta didik, B
(behavior) atau kemampuan yang akan
dicapai, C (condition)
atau aktivitas yang akan dilakukan, dan D
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No

Komponen

Pengembangan
(degree) atau tingkatan/ perilaku yang
diharapkan.

5

6

Ringkasan
materi/Informasi
Pendukung

Tugas-tugas dan
Langkah Kerja

Ruang lingkup materi yang akan di
pelajari oleh peserta didik
1. Mengamati (melihat, mendengar,
meraba,mengecap, mencium)
2. Menanya (dipandu bertanya sd
menjadi anak yang kritis/suka
bertanya/selalu ingin tahu)
3. Mengumpulkan informasi (mencoba,
membaca, wawancara)
4. Mengasosiasi/mengolah data/
menyimpulkan
5. Mengkomunikasikan,
memajang,menceritakan,
menampilkan.
Penilaian dilakukan terhadap kompetensi
melalui indikator capaiannya, Mencakup
3 Kompetensi, yaitu :
1. Sikap
Cara Penilaian : observasi
Skoring : modus dari kriteria Selalu (A),
Sering (B), Terkadang (C), Jarang (K)
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Penilaian

2. Pengetahuan
Cara Penilaian : test.
Skoring:

x 100

3. Keterampilan
Cara Penilaian : Proyek
Skoring:
=

100
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Belajar dan Pembelajaran
1. Teori Behavioristik
Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat
adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan
bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk
bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan
respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan
perubahan pada tingkah lakunya.

Menurut teori ini hal yang paling penting adalah input yang berupa stimulus dan
output yang berupa respon. Menurut toeri ini, apa yang tejadi di antara stimulus
dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan
tidak dapat diukur yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab
itu, apa saja yang diberikan guru (stimulus) dan apa yang dihasilkan peserta didik
(respon), semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini lebih
mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting
untuk melihat terjadinya perubahan tungkah laku tersebut. Faktor lain yang juga
dianggap penting adalah faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat
memperkuat timbulnya respon. Apabila penguatan ditambahkan maka respon
akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi maka responpun akan
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dikuatkan. Jadi, penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting
diberikan atau dikurangi untuk memungkinkan terjadinya respon.
Menurut pandangan Thorndike salah seorang tokoh behavioristik dalam
Budingsih (2012: 21) menyatakan bahwa
“Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu
dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan,
atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan
respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang
juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan/tindakan”.
Sedangkan menurut Skinner dalam Budiningsih (2012: 24) respon yang diberikan
oleh seseorang/peserta didik bergantung dengan stimulus-stimulus yang diberikan.
Stimulus-stimulus yang diberikan akan mempengaruhi bentuk respon yang
diberikan. Belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Dan
perubahan tingkah laku merupakan akibat dari kegiatan belajar yang dapat diamati
secara langsung.
Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu
hanya dari sisi fenomena jasmaniah, dan mengabaikan aspek – aspek mental.
Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat
dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih
refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai
individu.
Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil
belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya,
mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau
perilaku tertentu dapat dibentuk karena dikondisi dengan cara tertentu dengan
menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan
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semakin kuat bila diberikan faktor-faktor penguat, dan akan menghilang bila
dikenai hukuman.
Teori behavioristik hingga sekarang masih menjadi induk praktik pembelajaran di
Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari
tingkat paling dini, seperti Kelompok Belajar, Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah, bahkan sampai di Perguruan Tinggi. Pembentukan
perilaku dengan cara pembiasaan disertai dengan reinforcement atau hukuman
masih sering dilakukan. Teori ini memandang bahwa sebagai sesuatu yang ada di
dunia nyata telah terstruktur rapi dan teratur, sehingga peserta didik atau orang
yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan lebih
dulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin dan disiplin menjadi sangat esensial
dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan
disiplin.
Berdasarkan uraian di atas, inti dari teori belajar behavioristik, adalah
a) Belajar adalah perubahan tingkah laku.
b) Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan
perubahan tingkah laku.
c) Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang
berupa respon .
d) Sesuatu yang terjadi diantara stimulus dan respon tidak dianggap penting
sebab tidak bisa diukur dan diamati.
e) Yang bisa diamati dan diukur hanya stimulus dan respon.
f)

Penguatan adalah faktor penting dalam belajar.
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g) Bila penguatan ditambah maka respon akan semakin kuat, demikian juga jika
respon dikurangi maka respon juga menguat.

Aplikasi teori ini dalam pembelajaran, bahwa kegiatan belajar ditekankan sebagai
aktivitas yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali
pengetahuan yang sudah dipelajari. Penyajian materi pelajaran mengikuti urutan
dari bagian-bagian keseluruhan. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada
hasil, dan evaluasi menuntut satu jawaban yang benar. Jawaban yang benar
menunjukkan bahwa peserta didik telah menyelesaikan tugas belajarnya.

2. Teori Konstruktivisme
Konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada
proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam
mengkonstruksi pengalaman atau dengan kata lain teori ini memberikan keaktifan
terhadap peserta didik untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan
atau teknologi, dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya
sendiri. Dalam proses belajarnya pun, memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berfikir tentang
pengalamannya sehingga peserta didik menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta
dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivistik memandang subyek untuk
aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan
lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitifnya ini, subyek menyusun
pengertian realitasnya. Interaksi kognitif akan terjadi sejauh realitas tersebut
disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh subyek itu sendiri. Struktur
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kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntutan lingkungan
dan organisme yang sedang berubah. Proses penyesuaian diri terjadi secara terus
menerus melalui proses rekonstruksi.
Menurut Von Galserfeld dan Paul dalam Budiningsih (2012: 57) mengemukakan
bahwa ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi
pengetahuan, yaitu; 1) Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali
pengalaman, 2) kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan
kesamaan dan perbedaan, dan 3) kemampuan untuk lebih menyukai suatu
pengalaman yang satu daripada lainnya.
Menurut Duffy dan Cunningham dalam Pribadi (2009: 127) hal yang
melatarbelakangi pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran sebagai
berikut.
a. Semua pengetahuan dan hasil belajar merupakan proses konstruksi individu.
b. Pengetahuan merupakan konstruksi peristiwa yang dialami dari berbagai sudut
pandang atau perspektif.
c. Proses belajar harus berlangsung dalam konteks yang relevan.
d. Belajar dapat terjadi melalui media pembelajaran.
e. Belajar merupakan dialog sosial yang bersifat inheren.
f. Peserta didik yang belajar memiliki ragam latar belakang yang
multidimensional. Memahami pengetahuan yang dipelajari merupakan
pencapaian utama manusia.

Adapun tujuan dari teori ini dalah sebagai berikut:
1. Adanya motivasi untuk peserta didik bahwa belajar adalah tanggung jawab
peserta didik itu sendiri.
2. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan
dan mencari sendiri pertanyaannya.
3. Membantu peserta didik untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman
suatu konsep secara lengkap.
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4. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi pemikir yang
mandiri.
5. Lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu.

Hakikat pembelajaran konstruktivistik dalam Degeng mengatakan bahwa
pengetahuan adalah non-objective, bersifat temporer, selalu berubah, dan tidak
menentu. Belajar dilihat sebagai penyusunan pengetahuan dari pengalaman
konkrit, aktivitas kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi. Mengajar berarti
menata lingkungan agar si belajar termotivasi dalam menggali makna serta
menghargai ketidakmenentuan. Atas dasar ini maka si belajar akan memiliki
pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergentung pada pengalamannya,
dan perspektif yang dipakai dalam menginterpretasikannya.

Teori ini lebih menekankan perkembangan konsep dan pengertian yang
mendalam, pengetahuan sebagai konstruksi aktif yang dibuat peserta didik . Jika
seseorang tidak aktif membangun pengetahuannya, meskipun usianya tua tetap
saja tidak akan berkembang pengetahuannya. Suatu pengetahuan dianggap benar
bila pengetahuan itu berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan atau
fenomena yang sesuai. Pengetahuan tidak bisa ditransfer begitu saja, melainkan
harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing orang. Pengetahuan juga
bukan sesuatu yang sudah ada, melainkan suatu proses yang berkembang terusmenerus. Dalam proses ini keaktifan seseorang sangat menentukan
perrkembangan pengetahuannya.

Unsur-unsur penting dalam teori konstruktivistik:
1. Memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal peserta didik
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2. Pengalaman belajar yang autentik dan bermakna
3. Adanya lingkungan sosial yang kondusif
4. Adanya dorongan agar peserta didik mandiri
5. Adanya usaha untuk mengenalkan peserta didik tentang dunia ilmiah

Secara garis besar, prinsip-prinsip teori konstruktivistik adalah sebagai berikut:
1) Pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri.
2) Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru kemurid, kecuali hanya
dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar.
3) Peserta didik aktif mengkonstruksi secara terus menerus, sehingga selalu
terjadi perubahan konsep ilmiah.
4) Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses
konstruksi berjalan lancar.
5) Menghadapi masalah yang relevan dengan peserta didik .
6) Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pernyataan.
7) Mencari dan menilai pendapat peserta didik .
8) Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan peserta didik .
Proses belajar konstrutivistik dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:
1. Proses belajar konstruktivistik
Esensi dari teori konstruktivistik adalah peserta didik harus menemukan dan
mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila
dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri. Sehingga dalam proses
belajar, peserta didik membangun sendiri pengetahuan mereka dengan
keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar mengajar.
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2. Peranan peserta didik
Dalam pembelajaran konstruktivistik, peserta didik menjadi pusat kegiatan dan
guru sebagai fasiitator. Karena belajar merupakan suatu proses pemaknaan atau
pembentukan pengetahuan dari pengalaman secara konkrit, aktivitas kolaboratif,
refleksi serta interpretasi yang harus dilukukan oleh peserta didik sendiri.

3. Peranan guru
Guru atau pendidik berperan sebagai fasilitator artinya membantu peserta didik
untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan proses pengkonstruksian
pengetahuan agar berjalan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang
dimilikinya pada peserta didik tetapi guru dituntut untuk memahami jalan pikiran
atau cara pandang setiap peserta didik dalam belajar.

4. Sarana belajar
Sarana belajar dibutuhkan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan
yang telah diperoleh agar mendapatkan pengetahuan yang maksimal.

5. Evaluasi hasil belajar
Evaluasi merupakan bagian utuh dari belajar yang menekankan pada ketrampilan
proses baik individu maupun kelompok. Dengan cara ini, maka kita dapat
mengetahui seberapa besar suatu pengetahuan telah dipahami oleh peserta didik .

Aplikasi Teori Konstruktivistik Dalam Pembelajaran :
a. Membebaskan peserta didik dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta
lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk mengmbangkan ide-idenya secara lebih bebas.
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b. Menempatkan peserta didik sebagai kekuatan timbulnya interes, untuk
membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian
memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulankesimpulan.
c. Guru bersama-sama peserta didik mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia
adalah kompleks, dimana terjadi bermacam-macam pandangan tentang
kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi.
d. Guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaianya merupakan suatu usaha
yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola.

B. Pembelajaran Matematika
Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24
tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar bahwa mata pelajaran
matematika di sekolah dasar bertujuan untuk : memahami konsep matematika,
menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau
algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah.
Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada
peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik
memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Salah satu
komponen yang menentukan ketercapaian ompetensi adalah penggunaan strategi
pembelajaran, yang sesuai dengan :
1) topik yang dibicarakan
2) tingkat perkembangan intelektual peserta didik
3) prinsip dan teori belajar
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4) keterlibatan aktif peserta didik
5) keterkaitan dengan kehidupan sehari – hari peserta didik
6) pengembangan dan pemahaman penalaran matematis.

Dalam proses belajar matematika dinyatakan pentingnya tekanan pada
kemampuan peserta didik dalam berpikir intuitif dan analitik akan mencerdaskan
peserta didik membuat prediksi dan trampil dalam menemukan pola dan
hubungan / keterkaitan.

Dalam kaitannya dengan konsep, dalam pembelajaran matematika diasumsikan
adanya jaringan abstrak dalam pikiran, yang mana konsep–konsep seperti noktah,
dan konsep yang terkait atau mempunyai bagian kesamaan dihubungkan dengan
garis. Jaringan konsep ini disebut skemata. Setiap rangsangan pengetahuan baru
akan ditangkap dan dicocokkan dengan konsep-konsep dalam skemata, untuk
mencari kesamaan-kesamaan, dan proses ini disebut asimilasi.
Matematika mengajarkan kepada peserta didik untuk berpikir logis, analitis,
sistematis, kritis, dan kreatif, dan mampu bekerjasama. Dengan kemampuan –
kemampua tersebut diharapkan peserta didik mampu mengelola, dan
memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup sesuai dengan karakteristik
lingkungannya.
Tujuan mata pelajaran matematika adalah memberikan kemampuan kepada
peserta didik untuk :
1. Memahami konsep matematika dalam pemecahan masalah
2. Memecahkan masalah dengan solusi yang realistik
3. Menggunakan simbol–simbol untuk memecahkan masalah
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4. Memiliki sikap percaya diri
Menurut paham konstrukstivisme pengetahuan dibangun manusia melalui proses
sedikit demi sedikit melalui konstek terbatas. Pengetahuan dikonstruksi melalui
pengalaman nyata yang ada di lapangan. Peserta didik membangun pemahaman
mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal.
Pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima
pengetahuan

C. Pendekatan Pembelajaran Saintifik
Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatan, dan
melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan
berdasarkan teori tertentu. Pendekatan ilmiah berarti konsep dasar yang
menginspirasi atau melatarbelakangi perumusan metode mengajar dengan
menerapkan karakteristik yang ilmiah. Pendekatan pembelajaran ilmiah (scientific
teaching) merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada pelaksanaan
pembelajaran dalam kelas yang melandasai penerapan metode ilmiah.
Menurut Von Glaserfeld (dalam Wahyudi 2008:57) mengajar adalah membantu
seseorang berpikir secara benar dengan membiarkannya berpikir sendiri. Learning
(pembelajaran) adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur
manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling
mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Oemar, 1995:57).
Menurut Corey dalam Ruminiati (2007:14), pembelajaran adalah suatu proses
dimana lingkungan seseorang dikelola secara sengaja untuk memungkinkan ia
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turut serta dalam tingkah laku tertentu, sehingga dalam kondisi-kondisi khusus
akan menghasilkan respon terhadap situasi tertentu juga.
Pendekatan saintifik berkaitan erat dengan metode saintifik. Pembelajaran dengan
pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang terdiri atas kegiatan mengamati
(untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui), merumuskan pertanyaan
(dan merumuskan hipotesis), mencoba/mengumpulkan data (informasi) dengan
berbagai teknik, mengasosiasi/menganalisis/mengolah data (informasi) dan
menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan
untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap.
Langkah-langkah tersebut dapat dilanjutkan dengan kegiatan mencipta.
Kurikulum 2013 mengembangkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan
keterampilan peserta didik sebagaimana yang tercantum dalam standar
kompetensi lulusan (Permendikbud Nomor 20 tahun 2016).
Prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik kurikulum
2013, yakni :
1. peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu;
2. peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar;
3. proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah;
4. pembelajaran berbasis kompetensi;
5. pembelajaran terpadu;
6. pembelajaran yang menekankan pada jawaban divergen yang memiliki
kebenaran multi dimensi;
7. pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif;
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8. peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hardskills dan soft-skills;
9. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta
didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
10. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (Ing
Ngarso Sung Tulodo), membangun kemauan (Ing Madyo Mangun Karso),
dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses
pembelajaran (Tut Wuri Handayani);
11. pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;
12. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pembelajaran;
13. pengakuan atas perbedaan individualdan latar belakang budaya peserta didik;
dan
14. suasana belajar menyenangkan dan menantang.

Berdasarkan teori Dyer dkk dalam Abdullah (2015:53) pembelajaran saintifik
memiliki komponen proses pembelajaran antara lain : 1) mengamati, 2) menanya,
3) mencoba/mengumpulkan data, 4) menalar/asosiasi, 5) mongkomunikasikan.
Tahapan proses pembelajaran saintifik tesebut menyesuaikan dengan pengetahuan
yang akan dipelajari. Penjelasan proses pembelajaran tersebut diuraikan sebagai
berikut.
1. Mengamati: membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat)
untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui - Mengamati dengan indra
(membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya)
dengan atau tanpa alat.
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2. Menanya: mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang tidak dipahami dari
apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan
tentang apa yang diamati, membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab,
berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang
ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi.
3. Mencoba/mengumpulkan data (informasi): melakukan eksperimen, membaca
sumber lain dan buku teks, mengamati objek/kejadian/aktivitas, wawancara
dengan narasumber, mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi,
mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, membaca
sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari nara sumber melalui
angket, wawancara, dan memodifikasi/ menambahi/mengembangkan.
4. Mengasosiasikan/mengolah informasi: peserta didik mengolah informasi
yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan
/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi, mengolah informasi yang sudah dikumpulkan,
menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau
menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan
suatu pola, dan menyimpulkan.
5. Mengkomunikasikan: peserta didik menyampaikan hasil pengamatan,
kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya,
menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun
laporan tertulis; dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan
secara lisan.
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Menurut Teguh (2013:56) pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan
pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi
menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja,
kapan saja, tidak bergantung pada informasi yang berasal dari guru.
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan bahwa pendekatan saintifik
adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik
secara aktif mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan
mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis,
mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan dan
mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan atau dipahami
oleh peserta didik.

D. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)
1. Pengertian PBL
Pendekatan PBL adalah konsep pembelajaran yang membantu guru menciptakan
lingkungan pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang penting dan relevan
bagi peserta didik, dan memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman
belajar yang lebih nyata. Pembelajaran Berbasis Masalah yang berasal dari bahasa
Inggris Problem-based Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang
dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah, tetapi untuk menyelesaikan
masalah itu peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat
menyelesaikannya.
PBL melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif,
berpusat kepada peserta didik, yang mengembangkan kemampuan pemecahan
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masalah dan kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi
tantangan dalam kehidupan dan karier, dalam lingkungan yang bertambah
kompleks sekarang ini. PBL dapat pula dimulai dengan melakukan kerja
kelompok antar peserta didik. peserta didik menyelidiki sendiri, menemukan
permasalahan, kemudian menyelesaikan masalahnya di bawah petunjuk guru.
Pembelajaran menurut Daeng (Uno 2009 : 134) adalah upaya untuk
membelajarkan peserta didik. Secara implisit dalam pembelajaran terdapat
kegiatan memilih, menetapkan dan mengembangkan metode untuk
mencapai hasil pembelajaran memilikki hakikat perencanaan atau
perencanaan sebagai upaya untuk membelajarkan peserta didik
PBL menyarankan kepada peserta didik untuk mencari atau menentukan sumbersumber pengetahuan yang relevan. PBL memberikan tantangan kepada peserta
didik untuk belajar sendiri. Dalam hal ini, peserta didik lebih diajak untuk
membentuk suatu pengetahuan dengan sedikit bimbingan atau arahan guru
sementara pada pembelajaran tradisional, peserta didik lebih diperlakukan sebagai
penerima pengetahuan yang diberikan secara terstruktur oleh seorang guru.
PBL adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal
dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru (Suradijono
2004). Menurut Lambros (2004 :1) “PBL is a teaching method based on the
principle of using problems as the starting point for the acquistion of new
knowledge”.
Guna mencapai hasil pembelajaran secara optimal, pembelajaran dengan
pendekatan pembelajaran berbasis masalah perlu dirancang dengan baik mulai
dari penyiapan masalah yang yang sesuai dengan kurikulum yang akan
dikembangkan di kelas, memunculkan masalah dari peserta didik, peralatan yang
mungkin diperlukan, dan penilaian yang digunakan.
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Guru yang menerapkan pendekatan ini harus mengembangkan diri melalui
pengalaman mengelola di kelasnya, melalui pendidikan pelatihan atau pendidikan
formal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengajaran berdasarkan masalah
merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat
tinggi. Pembelajaran ini membantu peserta didik untuk memproses informasi yang
sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang
dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan
pengetahuan dasar maupun kompleks.

2. Ciri-ciri Pembelajaran PBL
Dalam pembelajaran, peserta didik bekerjasama antara satu dengan yang lain,
untuk mengembangkan keterampilan berpikir (Ibrahim dan Nur, 2000: 5-6),
adapun ciri-ciri PBL :
(1) Mengajukan pertanyaan atau masalah. PBL mengorganisasikan pertanyaan
dan masalah yang sangat penting dan secara pribadi bermakna bagi peserta
didik. Masalah yang diajukan berupa situasi kehidupan nyata, menghindari
jawaban sederhana dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk
situasi tersebut.
(2) Berfokus pada keterkaitan antar disiplin.
(3) Penyelidikan autentik. PBL mengharuskan peserta didik melakukan
penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian masalah secara nyata.
Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan
hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen
(jika diperlukan), membuat inferensi dan merumuskan simpulan sebagai
solusi terhadap masalah yang diajukan.
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(4) Menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya. PBL menuntut peserta
didik untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau
artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian
masalah yang mereka temukan.
(5) Kerja sama. PBL juga dicirikan oleh peserta didik bekerjasama antara yang
satu dengan lainnya dalam bentuk berpasangan atau berkelompok dalam
memecahkan masalah yang dihadapinya. Pertama, strategi pembelajaran
berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran artinya dalam
pembelajaran ini tidak mengharapkan peserta didik hanya sekedar
mendengarkan, mencatat kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi
melalui strategi pembelajaran berbasis masalah peserta didik aktif berpikir,
berkomunikasi, mencari dan mengolah data dan akhirnya menyimpulkannya.

3. Komponen-Komponen Pembelajaran PBL
Komponen-komponen pembelajaran berbasis masalah dikemukakan oleh
Arends (2004:406), diantaranya adalah :
a.

Permasalahan nyata. Model pembelajaran berbasis masalah
mengorganisasikan masalah nyata yang penting secara sosial dan
bermanfaat bagi peserta didik. Permasalahan yang dihadapi peserta didik
dalam dunia nyata tidak dapat dijawab dengan jawaban yang sederhana.

b.

Fokus interdisipliner. Dimaksudkan agar peserta didik belajar berpikir
struktural dan belajar menggunakan berbagai perspektif keilmuan.

c.

Pengamatan autentik. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan solusi yang
nyata. Peserta didik diwajibkan untuk menganalisis dan menetapkan
masalahnya, mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi,
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mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen,
membuat inferensi, dan menarik kesimpulan.
d.

Produk. Peserta didik dituntut untuk membuat produk hasil pengamatan.
Produk bisa berupa kertas yang dideskripsikan dan didemonstrasikan
kepada orang lain.

e.

Kolaborasi. Dapat mendorong penyelidikan dan diskusi bersama untuk
mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial.

4. Konsep Dasar PBL
PBL merupakan pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk
aktif melakukan penyelidikan dalam menyelesaikan masalah. Proses pembelajaran
yang dilaksanakan oleh peserta didik harus dapat memahami masalah yang
disajikan oleh guru.
Kunandar (2007:35) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah
adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia
nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara
berpikir dan keterampilan penyelesaian masalah serta untuk memperoleh
pengetahuan dan konsep yang esensial dari mata pelajaran.
Dalam implementasi model PBL, guru perlu memilih bahan pelajaran yang
memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Model PBL ini dapat diterapkan
dalam kelas jika :
a. Guru bertujuan agar peserta didik tidak hanya mengetahui dan hafal materi
pelajaran saja, tetapi juga mengerti dan memahaminya.
b. Guru mengiginkan agar peserta didik memecahkan masalah dan membuat
kemampuan intelektual peserta didik bertambah.
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c. Guru menginginkan agar peserta didik dapat bertanggung jawab dalam
belajarnya.
d. Guru menginginkan agar peserta didik dapat menghubungkan antara teori yang
dipelajari di dalam kelas dan kenyataan yang dihadapinya di luar kelas.
e. Guru bermaksud mengembangkan kemampuan peserta didik dalam
menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan, mengenal antara fakta dan
pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat tugas secara
objektif.

5. Langkah-langkah Model Pembelajaran Berbasis Masalah
Menurut John Dewey dalam Sanjaya (2007:63-64) ada 6 langkah dalam PBL,
yaitu :
a.

Merumuskan masalah.
Guru membimbing peserta didik untuk menentukan masalah yang akan
dipecahkan dalam proses pembelajaran, walaupun sebenarnya guru telah
menetapkan masalah tersebut.

b.

Menganalisis masalah.
Peserta didik meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang.

c.

Merumuskan hipotesis.
Peserta didik merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan
pengetahuan yang dimiliki.

d.

Mengumpulkan data.
Peserta didik mencari dan menggambarkan berbagai informasi yang
diperlukan untuk memecahkan masalah.
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e.

Pengujian hipotesis.
Peserta didik dalam merumuskan dan mengambil kesimpulan sesuai dengan
penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan

f.

Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Langkah peserta didik
menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil
pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan.

Sedangkan menurut Johnson & Johnson dalam Sanjaya (2007:65) memaparkan 5
langkah melalui kegiatan kelompok :
a. Mendefinisikan masalah. Merumuskan masalah dari peristiwa tertentu yang
mengandung konflik hingga peserta didik jelas dengan masalah yang dikaji.
Dalam hal ini guru meminta pendapat peserta didik tentang masalah yang
sedang dikaji.
b. Mendiagnosis masalah, yaitu menentukan sebab-sebab terjadinya masalah.
c. Merumuskan alternatif strategi. Menguji setiap tindakan yang telah dirumuskan
melalui diskusi kelas.
d. Menentukan & menerapkan strategi pilihan. Pengambilan keputusan tentang
strategi mana yang dilakukan.
e. Melakukan evaluasi. Baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil.

Secara umum Johnson & Johnson dalam Sanjaya (2007:67) langkah-langkah
model pembelajaran ini adalah :
a. Menyadari Masalah. Dimulai dengan kesadaran akan masalah yang harus
dipecahkan. Kemampuan yang harus dicapai peserta didik adalah peserta didik
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dapat menentukan atau menangkap kesenjangan yang dirasakan oleh manusia
dan lingkungan sosial.
b. Merumuskan Masalah. Rumusan masalah berhubungan dengan kejelasan dan
kesamaan persepsi tentang masalah dan berkaitan dengan data-data yang harus
dikumpulkan. Diharapkan peserta didik dapat menentukan prioritas masalah.
c. Merumuskan Hipotesis. peserta didik diharapkan dapat menentukan sebab
akibat dari masalah yang ingin diselesaikan dan dapat menentukan berbagai
kemungkinan penyelesaian masalah.
d. Mengumpulkan Data. peserta didik didorong untuk mengumpulkan data yang
relevan. Kemampuan yang diharapkan adalah peserta didik dapat
mengumpulkan data dan memetakan serta menyajikan dalam berbagai
tampilan sehingga sudah dipahami.
e. Menguji Hipotesis. Peserta didik diharapkan memiliki kecakapan menelaah
dan membahas untuk melihat hubungan dengan masalah yang diuji.
f. Menetukan Pilihan Penyelesaian. Kecakapan memilih alternatif penyelesaian
yang memungkinkan dapat dilakukan serta dapat memperhitungkan
kemungkinan yang dapat terjadi sehubungan dengan alternatif yang dipilihnya.

Langkah yang lebih praktis dalam PBL dirumuskan oleh Nur (2000:13) yang
terdiri dari 5 tahapan utama seperti yang disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.:
Tabel 2.1 Tahapan pembelajaran PBL
Tahap

Kegiatan Guru

Kegiatan Peserta didik

Tahap I
Orientasi peserta didik
kepada masalah

Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran, menjelaskan
kebutuhan yang diperlukan dan
memotivasi peserta didik
terlibat pada aktivitas

Peserta didik
menginventarisasi dan
mempersiapkan kebutuhan
yang diperlukan dalam proses
pembelajaran. Peserta didik
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Tahap

Tahap 2
Mengorganisasi peserta
didik untuk belajar

Tahap 3
Membimbing
penyelidikan individual
maupun kelompok
Tahap 4
Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Tahap 5
Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Kegiatan Guru

Kegiatan Peserta didik

pemecahan masalah yang
dipilihnya
Guru membantu peserta didik
mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas belajar
yang berhubungan dengan
masalah tersebut
Guru mendorong peserta didik
untuk mengumpulkan informasi
yang sesuai, untuk mendapatkan
penjelasan dan pemecahan
masalah
Guru membantu peserta didik
dalam merencanakan dan
menyiapkan laporan serta
membantu peserta didik untuk
berbagai tugas dalam
kelompoknya
Guru membantu peserta didik
untuk melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap penyelidikan
mereka dan proses-proses yang
mereka gunakan

berada dalam kelompok yang
telah ditetapkan
Peserta didik membatasi
permasalahannya yang akan
dikaji

Peserta didik melakukan
inkuiri, investigasi, dan
bertanya untuk mendapatkan
jawaban atas permasalahan
yang dihadapi
Peserta didik menyusun
laporan dalam kelompok dan
menyajikannya dihadapan
kelas dan berdiskusi dalam
kelas
Peserta didik mengikuti tes
dan menyerahkan tugas-tugas
sebagai bahan evaluasi proses
belajar

Prosedur-prosedur penilaian harus disesuaikan dengan tujuan pengajaran yang
ingin dicapai dan hal yang paling utama bagi guru adalah mendapatkan informasi
penilaian yang reliabel dan valid. Prosedur evaluasi pada model pembelajaran
berbasis masalah ini tidak hanya cukup dengan mengadakan tes tertulis saja, tetapi
juga dilakukan dalam bentuk checklist, reating scales, dan performance. Untuk
evaluasi dalam bentuk performance atau kemampuan ini dapat digunakan untuk
mengukur potensi peserta didik untuk mengatasi masalah maupun untuk
mengukur kerja kelompok. Evaluasi harus menghasilkan definisi tentang masalah
baru, mendiagnosanya, dan mulai lagi proses penyelesaian baru.

Model PBL memiliki keunggulan sebagaimana menurut Sanjaya (2007: 218)
yakni :
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1.

Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih
memahami isi pelajaran.

2.

Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik serta
memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta
didik .

3.

Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik

4.

Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mentransfer
pengetahuan untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata.

5.

Pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan
pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang
mereka lakukan. Disamping juga dapat mendorong untuk melakukan siendiri
baik terhadap hasil maupun proses belajarnya.

6.

Melalui pemecahan masalah bisa diperlihatkan bahwa setiap mata pelajaran
pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang dimengerti oleh
peserta didik bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku saja.

7.

Pemecahan masalah dipandang lebih mengasikkan dan disukai peserta didik .

8.

Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk
berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan
pengetahuan baru.

9.

Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka miliki dalam dunia
nyata.
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10. Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat peserta didik untuk secara
terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah
berakhir.

Sedangkan kelemahan penggunaan model PBL adalah:
1.

Manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak memiliki
kepercayaan sehingga masalah yang dipelajari sulit dipecahkan maka peserta
didik akan merasa enggan untuk mencoba.

2.

Keberhasilan pembelajaran ini membutuhkan cukup banyak waktu.

3.

Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha memecahkan masalah yang
sedang dipelajari, maka peserta didik tidak akan belajar apa yang mereka
ingin pelajari.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa model pembelajaran berbasis
masalah adalah proses pembelajaran yang diawali dengan masalah, sebagai
bentuk awal rangsangan kepada peserta didik untuk berpikir kritis dan
menemukan solusi dari permasalahan yang akan dipecahkan melalui kerjasama
antar peserta didik, dengan cakupan merumuskan masalah, menganalisis masalah,
merumuskan hipotesis, pengujian hipotesis, dan merumuskan rekomendasi
pemecahan masalah.

E. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)
1 Pengertian LKPD
LKPD adalah lembaran yang berisi petunjuk dan tugas yang harus dikerjakan
oleh peserta didik untuk menyelesaikan suatu tugas. Trianto (2009 :148)
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mendefinisikan bahwa Lembar Kerja Peserta Didik adalah panduan peserta didik
yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan pemecahan masalah.
Menurut pengertian di atas maka LKPD berwujud lembaran berisi tugas-tugas
guru kepada peserta didik yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dan tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai. Atau dapat dikatakan juga bahwa LKPD adalah
panduan kerja bagi peserta didik untuk mempermudah peserta didik dalam
pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
Penyusunan LKPD memiliki tujuan untuk ; mengaktifkan peserta didik dalam
proses kegiatan pembelajaran, membantu peserta didik mengembangkan konsep,
melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan ketrampilan
proses, sebagai pedoman guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses
kegiatan pembelajaran, membantu peserta didik dalam memperoleh informasi
tentang konsep yang dipelajari melalui proses kegiatan pembelajaran secara
sistematis, membantu peserta didik dalam memperoleh catatan materi yang
dipelajari melalui kegiatan pembelajaran.
Penyusunan LKPD juga berguna untuk : a) memberikan pengalaman kongkret
bagi peserta didik, b) membantu variasi belajar, c) membangkitkan minat peserta
didik, d) meningkatkan retensi belajar mengajar, e) memanfaatkan waktu secara
efektif dan efisien. LKPD merupakan salah satu sarana untuk membantu dan
mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk interaksi
yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan
aktifitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar.
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Widjajanti (2008:1) mengatakan lembar kerja peserta didik (LKPD)
merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh
pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKPD yang
disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan
situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi.
Sementara itu, menurut Depdiknas (2008:21) lembar kerja peserta didik (LKPD)
adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik.
Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk
menyelesaikan suatu tugas. Keuntungan penggunaan LKPD adalah memudahkan
pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, bagi peserta didik akan belajar
mandiri dan belajar memahami serta menjalankan suatu tugas tertulis.
LKPD berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKPD sangat baik
dipergunakan dalam rangka strategi heuristik maupun ekspositorik. Dalam
strategi heuristik LKPD dipakai dalam metode penemuan terbimbing, sedangkan
dalam strategi ekspositorik LKPD dipakai untuk memberikan latihan
pengembangan. Selain itu LKPD sebagai penunjang untuk meningkatkan aktifitas
peserta didik dalam proses belajar dapat mengoptimalkan hasil belajar.
Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk
menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar
kegiatan harus jelas KD yang akan dicapainya. Lembar kegiatan dapat digunakan
untuk mata pembelajaran apa saja. Tugas-tugas sebuah lembar kegiatan tidak
akan dapat dikerjakan oleh peserta didik secara baik apabila tidak dilengkapi
dengan buku lain atau referensi lain yang terkait dengan materi tugasnya.
Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa teoritis dan atau
tugas-tugas praktis. Tugas teoritis misalnya tugas membaca sebuah artikel
tertentu, kemudian membuat resume untuk dipresentasikan. Sedangkan tugas
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praktis dapat berupa kerja lapangan. Keuntungan adanya lembar kegiatan adalah
bagi guru, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, bagi peserta
didik akan belajar secara mandiri dan belajar memahami dan menjalankan suatu
tugas tertulis.
Menurut Trianto (2009: 222) LKPD dapat berupa panduan untuk latihan
pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua
aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi.
Trianto (2009: 223) menambahkan bahwa LKPD memuat sekumpulan kegiatan
mendasar yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memaksimalkan
pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator
pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh.
Menurut Prastowo (2011: 24) jika dilihat dari segi tujuan disusunnya LKPD,
maka LKPD dapat dibagi menjadi lima macam bentuk yaitu:
1. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep
2. LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan
berbagai konsep yang telah ditemukan
3. LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar
4. LKPD yang berfungsi sebagai penguatan
5. LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum.

Pengembangan LKPD harus memperhatikan prinsip sebagai berikut :
1. Tidak dinilai sebagai dasar perhitungan raport, tetapi hanya diberi penguat
bagi yang berhasil menyelesaikan tugasnya serta diberi bimbingan bagi
peserta didik yang mengalami kesulitan.
2. Mengandung permasalahan
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3. Sebagai alat pengajaran
4. Mengecek tingkat pemahaman
5. Pengembangan dan penerapannya
6. Semua permasalahan sudah dijawab dengan benar setelah selesai
pembelajaran

Sedangkan langkah –langkah pengembangan LKPD adalah sebagai berikut :
a.

Menentukan kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran untuk
dimodifikasi ke bentuk pembelajaran dengan LKPD .

b.

Menentukan ketrampilan proses terhadap kompetensi dasar dan tujuan
pembelajaran.

c.

Menentukan kegiatan yang harus dilakukan peserta didik sesuai dengan
kompetensi dasar indikator dan tujuan pembelajaran.

d.

Menentukan alat, bahan dan sumber belajar.

e.

Menentukan pedoman penilaian hasil belajar sesuai tujuan pembelajaran.

Suyitno (1997:40) mengungkapkan manfaat yang diperoleh dengan penggunaan
LKPD dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut:
1.

Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran.

2.

Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep.

3.

Melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan
proses.

4.

Sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses
pembelajaran.
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Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari
melalui kegiatan belajar. Membantu peserta didik untuk menambah informasi
tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.
2. Syarat penyusunan LKPD
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun LKPD , antara lain :
a. Susunan kalimatnya sederhana dan mudah dimengerti
b. Membantu peserta didik memahami materi.
c. Menunjukkan cara dalam menyusun sebuah pengertian.
d. Membantu peserta didik berpikir kritis.
e. Membantu peserta didik memahami materi dengan menunjukkan urutan
kegiatan secara logis dan sistematis.

LKPD yang dikembangkan harus memenuhi syarat syarat sebagaimana
diungkapkan oleh Darmodjo & Kaligis dalam Indriyani (2013:15-18) bahwa
dalam penyusunan LKPD harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu syarat
didaktik, syarat konstruksi dan syarat teknis.
a. Syarat didaktik
Lembar kerja peserta didik (LKPD) sebagai salah satu bentuk sarana
berlangsungnya proses belajar mengajar haruslah memenuhi persyaratan didaktik,
artinya suatu LKPD harus mengikuti asas belajar-mengajar yang efektif, yaitu:
memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKPD yang baik itu
adalah yang dapat digunakan baik oleh peserta didik yang lamban, yang sedang
maupun yang pandai, menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep
sehingga LKPD dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi peserta didik untuk
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mencari tahu, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan
peserta didik, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional,
moral, dan estetika pada diri peserta didik, pengalaman belajarnya ditentukan oleh
tujuan pengembangan pribadi peserta didik (intelektual, emosional dan
sebagainya), bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran.

b. Syarat konstruksi
Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan
bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada
hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh peserta didik.
Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta didik,
menggunakan struktur kalimat yang jelas, memiliki taat urutan pelajaran yang
sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, menghindari pertanyaan yang
terlalu terbuka, tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan
keterbacaan peserta didik, menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi
keleluasaan pada peserta didik untuk menulis maupun menggambarkan pada
LKPD, menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek, lebih banyak
menggunakan ilustrasi daripada kata-kata, sehingga akan mempermudah peserta
didik dalam menangkap apa yang diisyaratkan LKPD, memiliki tujuan belajar
yang jelas serta manfaat dari pelajaran itu sebagai sumber motivasi, mempunyai
identitas untuk memudahkan administrasinya.
c. Syarat teknis
Dari segi teknis memiliki beberapa pembahasan yaitu:
1. Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau romawi,
menggunakan huruf tebal yang agak besar, bukan huruf biasa yang diberi garis
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bawah, menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris, menggunakan
bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban peserta didik,
mengusahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar
serasi.
2. Gambar yang baik untuk LKPD adalah yang dapat menyampaikan pesan/isi
dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKPD. Yang lebih
penting adalah kejelasan isi atau pesan dari gambar itu secara keseluruhan.
3. Penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah LKPD. Apabila
suatu LKPD ditampilkan dengan penuh kata-kata, kemudian ada sederetan
pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik, hal ini akan menimbulkan
kesan jenuh sehingga membosankan atau tidak menarik. Apabila ditampilkan
dengan gambarnya saja, itu tidak mungkin karena pesannya atau isinya tidak
akan sampai. Jadi yang baik adalah LKPD yang memiliki kombinasi antara
gambar dan tulisan.
4. Langkah-langkah Penulisan LKPD antara lain: a) melakukan analisis
kurikulum: SK, KD, indikator dan materi pembelajaran; b) menyusun peta
kebutuhan LKPD; c) menentukan judul LKPD; d) menulis LKPD; e)
menentukan alat penilaian.
5. Struktur LKPD secara umum antara lain: a) judul, mata pelajaran, semester,
tempat; b) petunjuk belajar; c) kompetensi yang akan dicapai; d) Indikator; e)
informasi pendukung; f) tugas-tugas dan langkah-langkah kerja; g) penilaian

Berdasarkan kajian dari berbagai pendapat di atas maka yang dimaksud dengan
LKPD adalah lembaran-lembaran yang berisikan berbagai kegiatan peserta didik ,
yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan sikap serta
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keterampilan peserta didik, melalui pengembangan dan penerapan materi
pelajaran, dengan harus memenuhi syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat
teknis.

F. Hasil Belajar Peserta didik .
Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan.
Taksonomi ini pertama kali dirancang oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956
(Utari, 2017). Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain
dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci
berdasarkan hirarkinya.
Tujuan pendidikan dibagi ke dalam tiga domain, yaitu: 1) Cognitive
Domain (Ranah Kognitif), yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek
intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir,
2) Affective Domain (Ranah Afektif) berisi perilaku-perilaku yang menekankan
aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian
diri, 3) Psychomotor Domain (Ranah Psikomotor) berisi perilaku-perilaku yang
menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik,
berenang, dan mengoperasikan mesin.
Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama dengan ketiga
domain tersebut di antaranya seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro,
yaitu: cipta, rasa, dan karsa. Selain itu, juga dikenal istilah: penalaran,
penghayatan, dan pengamalan.
Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan
subkategori yang berurutan secara hirarkis (bertingkat), mulai dari tingkah laku
yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Tingkah laku dalam
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setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah laku dari tingkat yang lebih
rendah, seperti misalnya dalam ranah kognitif, untuk mencapai “pemahaman”
yang berada di tingkatan kedua juga diperlukan “pengetahuan” yang ada pada
tingkatan pertama.
Pengembangan ranah kognitif yang menghasilkan enam tingkatan kognitif.
Tingkatan paling sederhana adalah pengetahuan, berikutnya pemahaman,
penerapan, analisis, sintesis dan penilaian yang lebih bersifat kompleks dan
abstrak. Sedangkan ranah afektif yang berdasarkan penghayatan diprakarsai oleh
David R. Krathwohl, ranah psikomotorik yang berhubungan dengan gerakan
refleks sederhana ke gerakan syaraf diprakarsai oleh Anita Harrow.
Ketiga ranah dalam taksonomi Bloom ini bersifat linier, sehingga seringkali
menimbulkan kesukaran bagi guru dalam menempatkan konten (isi)
pembelajaran. Menurut Utari (2017:7) Tahun 1994 seorang murid Benjamin
Bloom yang bernama Lorin W. Anderson melakukan penelitian dan mengasilkan
perbaikan terhadap taksonomi Bloom, revisinya dipublikasikan tahun 2001.
Perbaikan yang dilakukan adalah mengubah taksonomi Bloom dari kata benda
(noun) menjadi kata kerja (verb). Ini penting dilakukan karena taksonomi Bloom
sesungguhnya adalah penggambaran proses berfikir. Selain itu juga dilakukan
pergeseran urutan taksonomi yang menggambarkan dari proses berfikir tingkat
rendah ke proses berfikir tingkat tinggi.
Selama masih menggunakan kata benda, orientasi pembelajaran adalah pada
produk, padahal belajar adalah sebuah proses. Pengetahuan merupakan hasil
berpikir bukan proses berfikir, sehingga diperbaiki menjadi mengingat yang
menunjukkan proses paling rendah. Sedangkan menciptakan merupakan proses
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berfikir tingkat paling tinggi. Ini sangat logis, karena orang baru bisa mencipta
bila telah mampu menilai adanya kelebihan dan kekurangan pada sesuatu dari
berbagai pertimbangan dan pemikiran kritis.
Kunci perubahan ini terutama terkait dengan terminology. Menurut Anderson dan
Kratwohl (2002:212) istilah knowledge, comprehension, dan application tidak
menggambarkan penerapan hasil belajar. Oleh karena itu mereka mengusulkan
penggunaan terminology berbentuk gerund yaitu remembering (ingatan),
understanding (pemahaman), applying (penerapan), analysis (analisis), evaluasi
(penilaian), dan creation (penciptaan) dan seterusnya.
Terminologi ini lebih menggambarkan kompetensi secara spesifik.
Istilah knowledge mewakili kata benda umum yaitu pengetahuan.
Berbeda dengan remembering yang bermakna ingatan; kata ini memiliki arti
sebuah kemampuan sebagai hasil dari proses belajar dengan kegiatan membaca,
mendengar, melakukan dan sejenisnya.
Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan. Belajar
merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek dalam belajar.
Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan seseorang
guru sebagai pengajar.
Dua konsep belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik dan guru terpadu
dalam satu kegiatan. Diantara keduannya itu terjadi interaksi dengan guru.
Kemampuan yang dimiliki peserta didik dari proses belajar mengajar harus bisa
mendapatkan hasil melalui kreatifitas seseorang tanpa adanya intervensi orang
lain sebagai pengajar.
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Oleh karena itu hasil belajar yang dimaksud disini adalah kemampuankemampuan yang dimiliki seorang peserta didik setelah ia menerima perlakukan
dari pengajar (guru), seperti yang dikemukakan oleh Sudjana.
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah
menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004:22). Sedangkan menurut
Horwart Kingsley dalam bukunya Sudjana membagi tiga macam hasil belajar
mengajar : 1) Keterampilan dan kebiasaan, 2) Pengetahuan dan pengarahan, 3)
Sikap dan cita-cita (Sudjana, 2004:22).

Hasil belajar yang dicapai peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor
dari dalam diri peserta didik dan faktor dari luar diri peserta didik (Sudjana,
2004:39). Dari pendapat ini faktor yang dimaksud adalah faktor dalam diri peserta
didik perubahan kemampuan yang dimilikinya seperti yang dikemukakan oleh
Clark (1981:21) menyatakan bahwa hasil belajar peserta didik disekolah 70 %
dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik dan 30 % dipengaruhi oleh
lingkungan. Demikian juga faktor dari luar diri peserta didik yakni lingkungan
yang paling dominan berupa kualitas pembelajaran (Sudjana, 2011:39).
Belajar adalah suatu perubahan perilaku, akibat interaksi dengan lingkungannya
(Ali, 2004:14). Perubahan perilaku dalam proses belajar terjadi akibat dari
interaksi dengan lingkungan. Interaksi biasanya berlangsung secara sengaja.
Dengan demikian belajar dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan dalam diri
individu. Sebaliknya apabila terjadi perubahan dalam diri individu maka belajar
tidak dikatakan berhasil.
Hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh kamampuan peserta didik dan
kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran yang dimaksud adalah profesional yang

50

dimiliki oleh guru. Artinya kemampuan dasar guru baik di bidang kognitif
(intelektual), bidang sikap (afektif) dan bidang perilaku (psikomotorik).
Dari beberapa pendapat di atas, maka hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh
dua faktor dari dalam individu peserta didik berupa kemampuan personal
(internal) dan faktor dari luar diri peserta didik yakni lingkungan. Dengan
demikian hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh peserta didik
berkat adanya usaha atau fikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk
penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai
aspek kehidupa sehingga nampak pada diri indivdu penggunaan penilaian
terhadap sikap, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai
aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu perubahan tingkah laku
secara kuantitatif. Hasil belajar peserta didik
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah pengetahuan,
sikap, dan keterampilan yang diperoleh peserta didik setelah ia menerima
perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat menggunakan pengetahuan itu
dalam kehidupan sehari-hari.

G. Higher Order Thinking Skills (HOTs )
Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bukan hanya bertujuan menguasai
sekumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsipprinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan, berarti peserta didik
harus selalu diajak untuk belajar dengan menggunakan proses berpikir untuk
menemukan konsep-konsep tersebut.
Kemampuan berpikir tingkat tinggi menghendaki adanya penerapan informasi
baru atau pengetahuan sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk
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menjangkau jawaban dalam situasi baru. Menurut Heong dkk (2011:121)
kemampuan berpikir tingkat tinggi didefinisikan sebagai penggunaan pikiran
secara luas untuk menemukan tantangan baru. Berpikir tingkat tinggi adalah
berpikir pada tingkat lebih tinggi dari pada sekedar menghafal fakta.
Belajar berpikir kritis tidak langsung seperti belajar tentang materi, tetapi belajar
bagaimana cara berpikir kritis dalam penggunaanya untuk memecahkan masalah
saling berkaitan satu sama lain. Keterampilan berpikir peserta didik dapat
dilatihkan melalui kegiatan dimana peserta didik diberikan suatu masalah dalam
hal ini masalah berbentuk soal yang bervariasi yang berhubungan dengan materi
pelajaran.
Terdapat beberapa aspek yang menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi
yang dimiliki oleh seseorang yaitu kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif,
serta memecahkan masalah. Arifin (2010:185) mengemukakan bahwa berpikir
kritis adalah sebuah proses terorganisasi yang memungkinkan peserta didik
mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang mendasari pemikiran orang
lain.
HOTs adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan
berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kurikulum
2013 juga menuntut materi pembelajarannya sampai metakognitif yang
mensyaratkan peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan
memperkirakan. Sejalan dengan itu ranah dari HOTs yaitu analisis yang
merupakan kemampuan berpikir dalam menspesifikasi aspek-aspek/elemen dari
sebuah konteks tertentu; evaluasi merupakan kemampuan berpikir dalam
mengambil keputusan berdasarkan fakta/informasi; dan mengkreasi merupakan
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kemampuan berpikir dalam membangun gagasan/ide-ide. Kemampuankemampuan ini merupakan kemampuan berpikir level atas pada taksonomi Bloom
yang terbaru hasil revisi oleh Anderson dan Krathwohl. Berikut ini adalah
indikator dari tiga aspek tingkat kognitif pada level HOTs.
1. Menganalisis
Menganalisis melibatkan proses memecah-mecahkan materi jadi bagian-bagian
kecil dan menentukan bagaimana hubungan antar bagian-bagian dan struktur
keseluruhannya. Kategori proses menganalisis ini meliputi proses-proses kognitif
membedakan, mengorganisasi, dan mengatribusikan.
2. Mengevaluasi
Mengevaluasi diartikan sebagai pembuatan keputusan berdasarkan kriteria dan
standar. Kategori mengevaluasi mencakup proses-proses kognitif memeriksa
keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan kriteria internal dan mengkritik
keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan kriteria.
3. Mencipta
Merupakan kegiatan yang melibatkan peroses menyusun beberapa elemen
menjadi sebuah keseluruhan yang koheren atau fungsional. Tujuan yang
diklasifikasikan dalam proses mencipta menuntut peserta didik untuk
menghasilkan prosduk baru. Untuk mencapai tujuan ini banyak peserta didik yang
menciptakan dalam artian menyintesaiskan informasi atau materi untuk membuat
sesuatu yang baru. Proses mencipta dibagi kedalam tiga proses kognitif yaitu
merumuskan, merencanakan, dan memproduksi.
Adapun karakteristik dari HOTs : 1) evaluasi dengan kriteria, 2) menunjukkan
skeptisme, 3) keputusan yang menggantung, 4) menggunakan analisa logis,
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5) Sistematis. HOTs dibagi menjadi empat kelompok yaitu pemecahan masalah,
membuat keputusan, berpikir kritis dan berpikir kreatif. Untuk melaksanakan
penilaian, guru memerlukan instrumen penilaian dalam bentuk soal-soal, baik
untuk menguji aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Instrumen
penilaian dapat berupa uraian atau pilihan ganda.
HOTs terjadi ketika seseorang mengambil informasi baru dan informasi yang
tersimpan dalam memori saling terhubung sehingga ditata bahkan diperluas untuk
mencapai tujuan atau menemukan jawaban dari permasalahan atau situasi yang
membingungkan.
Dari uraian di atas peneliti membuat sintesa bahwa HOTs adalah kemampuan
berpikir tingkat tinggi yang dimiliki oleh peserta didik dalam menemukan konsepkonsep dan fakta yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah.

H. Penelitian Yang Relevan
Penelitian yang relevan terkait dengan PBL, HOTs, dan LKPD adalah sebagai
berikut :
1. Abdullah (2015). Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan
menganalisis kesalahan peserta didik dalam memecahkan masalah yang
berbasis HOTs pada tema atau materi Fraksi. Hasil analisis data menunjukkan
bahwa peserta didik kesulitan untuk menghubungkan informasi dan strategi
yang digunakan dalam memecahkan masalah matematika yang melibatkan
HOTs.

2. Arini (2014). Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses ketrampilan
berpikir secara mendalam dan meluas yang melibatkan pemrosesan informasi
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secara kritis dan kreatif dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang
kompleks termasuk keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Sintaks PBL yang
digunakan untuk meningkatkan HOTs meliputi: 1) masalah pasokan, 2)
perencanaan strategis, 3) penyelidikan, 4) mempresentasikan hasilnya dan 5)
mengevaluasi, sedangkan sintaksis pendekatan ilmiah yang digunakan
meliputi: 1) pertanyaan, 2) bergaul, 3) penalaran dan 4) komunikasi.
3. Choo (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan
signifikan secara statistik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk
tingkat pemahaman. Di Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa faktor
terkuat yang dirasakan oleh peserta didik berdampak pada pembelajaran
mereka dalam konteks PBL adalah tutor yang diikuti oleh dinamika tim dan
kelas, sedangkan Pengaruh lembar kerja dinilai paling rendah. Temuan ini
menunjukkan bahwa perancah seperti lembar kerja mungkin tidak memainkan
peran penting dalam meningkatkan pembelajaran peserta didik dalam
lingkungan sosial.

4. Gibbings (2014). Makalah ini berisi tentang laporan hasil studi yang difokuskan
pada cara belajar peserta didik dalam menyelesaikan masalah di ruang virtual.
Dari hasil analisis data ditemukan peserta didik yang memiliki pengalaman
yang kompleks dapat membantu guru dalam memfasilitasi keterlibatan peserta
didik untuk belajar lebih dalam.

5. Harry (2017). Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh lembar kerja peserta didik
yang memuat aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan
menyimpulkan. Pada aktivitas menanya menggunakan strategi what if not
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dengan cara merubah data, menambah data, mengubah data dengan pertanyaan
yang sama, atau mengubah pertanyaan dengan data yang sama. Dalam lembar
kerja disajikan masalah kontekstual yang sesuai dengan pengalaman peserta
didik.

6. Jamal (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis
masalah dapat mengembangkan keterampilan kolaboratif peserta didik dan
mengembangkan kemampuan HOTs peserta didik.

7. Kamarudin (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan
dan peran guru dalam menumbuhkan Keterampilan HOTs. Temuan
menunjukkan bahwa para guru memberikan dukungan dan kesempatan bagi
peserta didik untuk mengembangkan HOTs di sekolah.

8. Luciana (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model PBL dalam materi
pencemaran lingkungan mampu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat
tinggi peserta didik.

9. Masek (2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis dan empiris
PBL mendukung pengembangan pemikiran kritis peserta didik.

10. Ramos (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 49,5% dari peserta didik
perempuan memiliki tingkat HOTs di atas rata-rata kelas. Sedangkan 54,4%
dari peserta didik laki-laki memiliki di bawah tingkat rata-rata. Perbandingan,
hampir 50% nilai peserta didik laki-laki dibawah nilai perempuan.
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11. Suratno (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan lembar kerja yang
menggabungkan antara Geo Gebra dan PBL, untuk mendapatkan kualitas
lembar kerja peserta didik yang baik, dan untuk menganalisis dampaknya
terhadap kemampuan matematis peserta didik . Hasil penelitian menunjukkan :
1) kualitas lembar kerja peserta didik dapat dikategorikan dalam kriteria yang
baik, 2) ada pengaruh lembar kerja peserta didik yang dikembangkan tentang
kemampuan peserta didik untuk menemukan matematika, dan 3) kemampuan
matematika untuk mengetahui matematika yang diajarkan oleh lembar kerja
yang dikembangkan lebih tinggi daripada yang diajarkan dengan pendekatan
tradisional.

12. Wood (2015). Makalah ini membahas tentang bagaimana menggunakan
wawasan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara yang efektif.
PBL sebagai metode pengajaran yang banyak digunakan di sekolah medis,
memiliki prinsip yang baik dalam kegiatan proses belajar dan mengajar.
Peserta didik diarahkan untuk terlibat aktif selama proses pembelajaran, dan
mendorong pengembangan pengalaman dari sejumlah keterampilan termasuk
keterampilan bekerja dalam tim, mencari dan mencerna informasi,
menjelaskan kepada orang lain, mencapai kesimpulan dari data, dan
merefleksikan pembelajaran proses. antara lain, mendorong terbentuknya
pengetahuan yang relevan, dan mudah dicerna secara terorganisir.

13. Yucel (2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan efek
fleksibilitas kognitif dan keterampilan diri pada prestasi peserta didik dalam
belajar bahasa pemrograman web berbasis masalah terhadap kelompok

57

gender dan kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik yang
memiliki fleksibilitas kognitif yang lebih tinggi juga memiliki keterampilan
pemecahan masalah yang lebih baik.

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa penelitian
yang pernah dilakukan baik yang meneliti tentang LKPD maupun tentang model
PBL berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan HOTs peserta didik.
Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang pengembangan LKPD matematika
berbasis PBL di SDN 03 Argomulyo Kecamatan Banjit, penggunaan produk
pengembangan LKPD berbasis PBL ini merupakan solusi untuk mengatasi
permasalahan di kelas IV SD Negeri 03 Argomulyo khususnya pada kemampuan
HOTs peserta didik .

I. Kerangka Pikir
Kemampuan peserta didik memahami materi pembelajaran dalam penguasaan
konsep belajar rendah hal ini tercermin dari hasil belajar yang diperolehnya,
peneliti menyikapinya menjadi permasalahan yang diangkat menjadi judul dalam
penelitian pengembangan ini. Mengacu pada KI, KD, SKL dan kemampuan
peserta didik dalam penguasaan konsep pembelajaran, model pembelajaran PBL
menjadi pilihan dalam mengembangkan LKPD. LKPD sebagai alat bantu
pembelajaran dianggap sangat representative dalam membantu meningkatkan
kemampuan HOTs peserta didik .
Pembelajaran matematika melalui model PBL dengan langkah-langkah penyajian
masalah, perumusan masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, menguji
hipotesis dan penentuan solusi dalam menyelesaikan masalah akan dapat
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merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Untuk lebih
mengefektifkan kegiatan pembelajaran matematika maka peneliti
mengembangkan LKPD untuk melatih kemandirian peserta didik dan
menuntunnya menyelesaikan masalah pembelajaran terkait materi pembelajaran.
LKPD matematika berbasis PBL dikembangkan peneliti melalui beberapa tahap
pengujian sebelum sampai tahap produksi. Untuk menghasilkan produk LKPD
berbasis model PBL yang layak digunakan maka dilakukan validasi terhadap
produk LKPD. Adapun tahap pengujian yang dilewati antara lain yakni uji ahli,
uji kelayakan, dan uji coba produk dalam skala kecil.
Dalam penerapan proses pembelajaran pada penelitian ini, dimulai dengan
menyampaikan materi tentang faktor persekutuan terbesar dan kelipatan
persekutuan kerkecil. Materi pembelajaran yang digunakan pada kedua kelas
sama hanya saja pendekatan yang digunakan berbeda. Kelas kontrol
menggunakan pendekatan konvensional sedangkan kelas eksperimen
menggunakan produk LKPD berbasis model PBL. Pada akhir pertemuan dalam
kegiatan pembelajaran diberikan tes akhir (posttest) pada kelas ekpserimen dan
kelas kontrol.
Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan LKPD berbasis model PBL dilihat dari
perbandingan nilai posttest hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika
pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan LKPD berbasis model PBL
dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah penyajian masalah, perumusan
masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, pengujian hipotesis, dan
penentuan solusi penyelesesaian masalah maka peningkatan kemampuan HOTs
peserta didik dalam hasil belajar meningkat.
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka berpikir di bawah ini :
1. Kegiatan pembelajaran masih terpusat guru
2. Hanya 37,5% peserta didik yang mencapai nilai
KKM
3. Guru tidak mengembangkan LKPD
4. Kurangnya latihan soal yang merangsang
kemampuan HOTs peserta didik

Model PBL merupakan model pembelajaran dengan langkah
– langkah : penyajian masalah, perumusan masalah,
pengujian hipotesis, pengumpulan data, pengujian hipotesis,
dan penentuan solusi penyelesaian masalah

LKPD melatih kemandirian peserta didik dan menuntun
peserta didik untuk menyelesaikan masalah pembelajaran
terkait materi pelajaran

Mengembangkan LKPD matematika berbasis model PBL

Uji coba LKPD matematika

Kelayakan LKPD

Efektivitas LKPD

LKPD berbasis PBL dapat meningkatkan
kemampuan HOTs peserta didik dalam hasil
belajar

Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir penelitian
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J. Hipotesis
Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan dapat dirumuskan hipotesis
penelitian sebagai berikut :
Hipotesis 1 : Terwujudnya produk LKPD matematika berbasis PBL yang layak
untuk meningkatkan kemampuan HOTs peserta didik kelas IV
Hipotesis 2 : Pemanfaatan LPKD matematika berbasis PBL efektif
meningkatkan kemampuan HOTs peserta didik dalam hasil
belajar.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and Development
(R&D) atau metode penelitian dan pengembangan. Metode Penelitian dan
Pengembangan (Research and Development) adalah metode penelitian yang
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan
produk tersebut. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini adalah LKPD
berbasis PBL.
Jenis penelitian yang digunakan adalah model yang dikembangkan oleh Borg
dan Gall. Secara konseptual, pendekatan penelitian dan pengembangan yang
dikembangkan oleh Borg dan Gall (1983:569-575) mencakup 10 langkah.
Adapun 10 langkah tersebut adalah sebagai berikut ; 1) Penelitian dan
pengumpulan informasi awal, 2) Perencanaan, 3) Pengembangan format
produk awal, 4) Uji coba awal, 5) Revisi produk, 6) Uji coba lapangan utama,
7) Revisi produk , 8) Uji coba lapangan operasional, 9) Revisi produk akhir,
dan 10) Desiminasi dan implementasi.

Berdasarkan langkah – langkah penelitian pengembangan di atas maka
peneliti mengambil langkah penelitian dari langkah ke 1 yakni penelitian dan
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pengumpulan informasi awal, sampai dengan langkah ke 7 yakni revisi
produk. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya.

B. Prosedur pengembangan
Prosedur penelitian pengembangan ini berpedoman pada langkah–langkah
penelitian pengembangan yang dikembangkan oleh Borg and Gall. Adapun
skema langkah-langka penelitian pengembangan tersebut sebagai berikut :
Penelitian dan
pengumpulan
informasi awal.

Perencanaan

Pengembangan
format produk awal.

Uji coba lapangan

Revisi produk

Uji coba awal

Uji coba lapangan

Revisi produk
akhir

Revisi produk

Desiminasi dan
implementasi
Gambar 3.1. Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan
(Mengacu pada model pengembangan penelitian Borg and Gall,
(1983:775-776)

63

Langkah-langkah yang ditempuh menurut Borg and Gall dijelaskan sebagai
berikut:
1. Penelitian dan pengumpulan informasi awal
Tahap pertama dari penelitian ini adalah studi pendahuluan. Studi
pendahuluan adalah tahap awal atau persiapan untuk pengembangan.
Tujuan dari studi pendahuluan adalah menghimpun data tentang kondisi
yang ada sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar untuk produk
yang dikembangkan, terdiri dari:
a. Studi kepustakaan
studi ini digunakan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan
teoritis yang memperkuat suatu produk yang dikembangkan. Dalam
tahap ini, yang dilakukan adalah menganalisis materi, analisis standar isi
yang meliputi KI (Kompetensi Inti) dan KD (Kompetensi Dasar) untuk
merancang perangkat pembelajaran yang menjadi acuan dalam
pengembangan LKPD. Selain itu, mencari literatur terkait
pengembangan LKPD dan model PBL.
b. Observasi lapangan
Observasi lapangan dilakukan di SDN 03 Argomulyo Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan. Kegiatan yang peneliti lakukan adalah
mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dikelas IV dan
melakukan kajian terhadap hasil belajar peserta didik pada dokumen
nilai harian peserta didik . selain itu, peneliti juga menyebarkan angket
kebutuhan pengembangan LKPD.
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2. Perencanaan
Perencanaan pengembangan LKPD matematika berbasis PBL yang layak
untuk meningkatkan kemampuan HOTs peserta didik kelas IV Sekolah
Dasar meliputi : 1) membuat analisis instruksional, 2) pengumpulan
bahan-bahan yang sesuai materi, 3) membuat draft LKPD sesuai langkah
PBL, 4) proses pembuatan LKPD, 5) perencanaan alat evaluasi.
Analisis instruksional memuat tujuan pembelajaran dan merupakan peta
kompetensi serta indikator. Bahan-bahan materi dan cerita diperoleh dari
sumber-sumber buku yang relevan dan selanjutnya dikembangkan dan
disusun sedemikian rupa. Membuat draf merupakan bagian akhir dari
tahapan perencanaan pengembangan. Mulai dari menulis dan
mengembangkan program aplikasi. Perencanaan alat evaluasi meliputi
analisis materi dan penilaian.

3. Pengembangan format produk awal
Setelah melakukan perencanaan terhadap materi yang dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan didapat berbagai literature
baik berupa bahan ajar, gambar-gambar dari internet, langkah selanjutnya
adalah pengembangan format produk awal atau desain produk berupa
LKPD, produk awal yang dikembangkan disusun selengkap dan
sesempurna mungkin. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan
pada pengembangan produk awal adalah.
a). Menentukan unsur-unsur LKPD yang terdiri dari enam unsur, yaitu 1)
judul/halaman muka, 2) kata pengantar, 3) penjelasan LKPD, 4) KI, KD,
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indikator dan tujuan pembelajaran, 5) petunjuk kegiatan pembelajaran
berdasarkan metode pembelajaran PBL, dan 6) uji kompetensi.
b). Mengumpulkan materi yang sesuai dengan materi yang telah ditentukan
c). Mendesain tampilan LKPD
d). Menyusun unsur-unsur LKPD sesuai dengan desain yang dibuat
e). Editing untuk menghasilkan produk
f). Finishing produk awal berupa bahan ajar dalam bentuk LKPD
Analisis instruksional memuat tujuan pembelajaran dan merupakan peta
kompetensi serta indikator. Bahan-bahan materi dan cerita diperoleh dari
sumber-sumber buku yang relevan dan selanjutnya dikembangkan dan
disusun sedemikian rupa. Membuat draf merupakan bagian akhir dari
tahapan perencanaan pengembangan. Mulai dari menulis dan
mengembangkan program aplikasi. Perencanaan alat evaluasi meliputi
analisis materi dan penilaian.

4. Uji Coba Awal
Uji validasi desain dilakukan dengan melibatkan beberapa pakar yang
berpengalaman untuk menilai produk yang dirancang. Validasi desain
berupa uji ahli desain produk dan uji materi dan validasi guru. Uji desain
oleh Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd. seorang ahli dalam bidang teknologi
pendidikan dalam mengevaluasi desain media pembelajaran. Uji materi
dilakukan oleh Bapak Dr. Caswita, M.Si. sebagai seorang ahli bidang
materi untuk mengevaluasi materi. Validasi Guru dilakukan oleh Ibu Lini
Suryani, S.Pd guru kelas IV SDN 3 Argomulyo. Validasi desain dan guru
dapat diperoleh dengan hasil pengisian instrumen berupa angket uji
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desain, uji materi oleh para ahli dan uji validasi guru. Selanjutnya produk
divalidasi oleh para ahli, kemudian diketahui kelemahan dan
kekurangannya, sehingga dilakukan perbaikan.
5. Revisi Produk
Pada tahap ini peneliti melakukan perbaikan terhadap produk awal yang
dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Perbaikan ini sangat mungkin
dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil yang ditunjukkan
dalam uji coba terbatas, sehingga diperoleh produk utama yang siap diuji
coba lebih luas.

6. Uji Coba Lapangan
uji coba lapangan yang melibatkan seluruh peserta didik kelas IV SDN 03
Argomulyo kecamatan Banjit kabupaten Way Kanan. Dalam uji coba
lapangan ini akan diperoleh data tentang hasil belajar peserta didik. Data
yang telah terkumpul terdiri dari satu kelompok eksperimen tanpa ada
kelompok control. Desain ini membandingkan nilai pretest (sebelum
menggunakan LKPD) dengan nilai posttest (tes sesudah menggunakan
LKPD ).
7. Revisi Produk
Yaitu melakukan perbaikan terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga
produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional
yang siap diimplementasikan kepada pengguna. LKPD yang telah direvisi
merupakan hasil uji validasi oleh ahli dan dengan mempertimbangkan
masukan-masukan dari peserta didik yang mewakili subjek uji coba
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sebagai sumber belajar yang menarik dan efektif dalam peggunaannya
pada proses pembelajaran.

Tahapan penelitian dan pengembangan tidak dilaksanakan sampai ke tahap 10
(sepuluh). Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan hanya sampai pada
tahap 7 (tujuh) dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya.

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan dari objek/subjek penelitian yang menjadi sasaran
penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi
penelitian adalah seluruh peserta didik kelas IV di Gugus Inti A. K Gani II
Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan seperti pada Tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 3.1 Data SD dan populasi peserta didik di Gugus Inti A. K Gani II
Kec. Banjit
No Nama Sekolah

Banyak Peserta didik
L
P

Jumlah

1

SDN 01 Argomulyo

12

8

20

2

SDN 02 Argomulyo

7

13

20

3

SDN 03 Argomulyo

20

15

35

4

SDN 01 Menanga Siamang

15

17

32

5

SDN 02 Menanga Siamang

8

7

15

6

SDN 03 Menanga Siamang

8

13

21

7

SDN 04 Menanga Siamang

4

2

6

8

SDN 01 Jukubatu

32

26

58

9

SDN 01 Menanga Jaya

6

10

16

Jumlah

112

111

223

68

2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah
tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya. Menurut
Sugiyono (2011:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi. Sampel merupakan salah satu unsur dari populasi yang
hendak dijadikan suatu objek penelitian. Sementara itu menurut Noor (2004:
148) sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi,
sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau
karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau
karakteristik tersebut pada elemen populasi.
Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik
sampling cluster. Menurut Nasution (2009:3) pengambilan sampel dapat
dilakukan terhadap sampling unit, dimana sampling unitnya terdiri dari satu
kelompok.
Dari pendapat para ahli tentang sampel, maka peneliti menyimpulkan bahwa
Sampel adalah bagian dari sekumpulan objeck atau subject yang memiliki sifat
dan karakteristik yang dimiliki populasi. Melihat dari karakteristik sekolah dan
kesamaan nilai akreditasi sekolah di Gugus Inti A. K Gani II maka sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas IV SDN 03
Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
Tabel 3.2 Jumlah Peserta didik Kelas IV SDN 03 Argomulyo
No

Kelas IV

Banyak Peserta didik
Jumlah
L
P

1

IV A

12

8

20

2

IV B

8

7

15

Jumlah

20

15

35
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D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel
Variabel dalam penelitian ini ada dua, yakni variabel bebas dan variable terikat.
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variable
terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya
variabel bebas (Sugiyono, 2011: 61). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
LKPD sementara variabel terikat dalam penelitian ini adalah HOTs siswa.
1. Variabel Bebas (Variabel x)
a. Definisi Konseptual
LKPD adalah lembaran-lembaran yang berisikan berbagai kegiatan peserta didik,
yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan sikap serta
keterampilan peserta didik, melalui pengembangan dan penerapan materi
pelajaran, dengan harus memenuhi syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat
teknis.

b. Definisi Operasional
LKPD yang dikembangkan akan dinilai melalui angket guru yang terdiri atas
beberapa pernyataan dalam aspek penilaian; setiap aspek memiliki skor
maksimum 4 dan minimum 1.

2. Variabel Terikat (variabel y)
a. Definisi Konseptual
HOTs adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dimiliki oleh peserta didik
dalam menemukan konsep-konsep dan fakta yang diperlukan dalam
menyelesaikan masalah.
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b. Definisi Operasional
Kemampuan HOTs peserta didik yang diutamakan dalam pembelajaran adalah
kemampuan menyelesaikan soal – soal cerita yang memiliki tingkat kognitif pada
level C4 dan C5. Jumlah soal yang akan diberikan 20 soal dalam bentuk uraian.
Berikut sebaran soal untuk mengukur kemampuan HOTs peserta didik .

Tabel 3.3 Sebaran jumlah soal
Level kognitif

Bentuk soal

Jumlah soal

Analisis / C 4

Uraian

10

Evaluasi / C 5

Uraian

10

E. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket dan tes.
1. Angket
Angket berisi daftar pernyataan yang diberikan kepada tenaga ahli dan guru untuk
menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil angket inilah yang
dianalisis untuk mengetahui kelayakan LKPD yang dikembangkan.

2. Tes
Tes dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan atau tugas atau seperangkat
tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang sifat atau atribut
pendidikan atau psikologik yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut
mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar.
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F. Instrumen / Alat Penelitian
1. Angket, instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data kebutuhan
pengembangan produk serta untuk uji produk oleh ahli media, ahli materi, dan
guru.
Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup dan terbatas untuk
mengumpulkan data pengembangan LKPD. Berikut ini adalah kisi-kisi-kisi
instrument ahli materi dan ahli media LKPD yang dikembangkan, dan
instrument pengguna LKPD oleh guru.

Tabel 3.4 Kisi-kisi lembar validasi ahli materi LKPD

2

No

Komponen

1.

Materi

Bahasa dan
Gambar

Nomor
butir

Jumlah

a. Kesesuaian materi dengan KD

1

1

b. Kebenaran konsep

2

1

c. Kesesuaian contoh yang digunakan
dalam materi

3

1

d. Keakuratan fakta

4

1

e. Koherensi dan keruntutan alur pikir.

5

1

f.

6

1

g. Materi mudah dipahami

7

1

h. Materi mengandung nilai-nilai
karakter

8

1

a. Penggunaan ejaan yang benar

9

1

b. Kebenaran penggunaan istilah

10

1

c. Penggunaan kalimat benar

11

1

12

1

13

1

14

1

g. Kejelasan media gambar

15

1

a. Penyajian materi secara logis

16

1

Indikator

Kontekstualitas materi yang disajikan

d. Konsistensi penggunaan istilah,
simbol, nama ilmiah/bahasa
e. Kesesuaian penggunaan gambar
dengan teks yang digunakan
f. Kesesuaian penggunaan bahasa atau
gambar dengan perkembangan kognisi
peserta didik

3

Penyajian
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No

Nomor
butir

Jumlah

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

k. Penyajian gambar

26

1

l.

27

1

28

1

b. Keterbacaan teks atau tulisan

29

1

c. Kesesuaian ukuran gambar

30

1

d. Kesesuaian warna gambar

31

1

e. Kesesuaian bentuk gambar

32

1

Komponen

Indikator
b. Penyajian materi secara sistematis
c. Penyajian materi familiar dengan
peserta didik
d. Penyajian materi menimbulkan
suasana menyenangkan
e. Penyajian materi dilengkapi dengan
gambar
f. Penyajian mendorong peserta didik
kreatif
g. Penyajian dapat menuntun peserta
didik berpikir tingkat tinggi
h. Penyajian dapat menuntun peserta
didik untuk menggali informasi
i. Penyajian dapat menuntun kecakapan
pembaca dalam memecahkan masalah
j. Penyajian dapat menuntun peserta
didik untuk mengambil keputusan

4

Tampilan

Penyajian rangkuman materi

a. Kesesuaian proporsi gambar dengan
bahasa paparan

Produk LKPD matematika yang dikembangkan selain dinilai atau divalidasi oleh
ahli materi, juga dinilai oleh ahli media dan seorang guru yang memanfaatkan
LKPD matematika yang dikembangkan.

Tabel 3.5 Kisi-kisi lembar validasi ahli media LKPD
No

Aspek yang
dinilai
Kesesuaian
LKPD dengan
syarat didaktik

1

Indikator

No
Juml
Butir
ah

a. Penyusunan LKS bersifat universal

1-2

2

b. LKPD menekankan pada proses penemuan
konsep.
c. LKPD menekankan pada proses penemuan
konsep.

3-4

2

5-6

2

d. LKPD mengajak peserta didik aktif dalam

7-8

2
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No

Aspek yang
dinilai

No
Juml
Butir
ah

Indikator
proses pembelajaran.

2

3

Kesesuaian
LKPD dengan
syarat konstuksi

Kesesuaian
LKPD dengan
syarat teknis

e. LKPD mengembangkan kemampuan
komunikasi, sosial, emosional, moral, dan
estetika.

9-11

3

a. Penggunaan bahasa LKPD

11-12

2

b. Penggunaan kalimat LKPD

13-15

3

c. Kesukaran dan kejelasan LKPD

16-18

3

a. Tulisan

19-21

3

b. Gambar

22-24

3

c. Penampilan LKPD

25-27

Selain divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Produk LKPD matematika yang
dikembangkan. Produk LKPD juga akan dinilai oleh seorang guru yang
memanfaatkan LKPD matematika yang dikembangkan. Berikut instrumen yang
digunakan oleh guru.

Tabel 3.6 Kisi-kisi lembar validasi pengguna LKPD / guru
No

1

2

3

Aspek dinilai

Kesesuaian
LKPD dengan
Metode PBL

Kualitas isi
LKPD

Kesesuaian

Indikator
a. LKPD memusatkan permasalahan yang harus
dipecahkan
b. LKPD dilakukan secara berkolaborasi
c. LKPD menghasilkan produk yang dapat
dipresentasikan
d. LKPD menjadikan peserta didik lebih
bertanggungjawab
e. Aktivitas dalam LKPD menggunakan prosedur PBL
a. Materi pembelajaran dalam LKPD mengacu/ sesuai
KD
b. LKPD menyajikan bahan ajar/materi yang
memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan
materi yang diberikan
c. Isi LKPD memberikan pengalaman dari kegiatan
pembelajaran
d. Jenis kegiatan dalam LKPD bersifat hands out
(mengarahkan peserta didik untuk beraktifitas)
e. Pertanyaan LKPD bersifat produktif
a. Penyusunan LKPD bersifat universal

Nomor
Butir

Jumlah

1-3

3

4-5

2

6-8

3

9-11

3

12-18

7

19-21

3

22-26

5

27-28

2

29-31

3

32-34

3

35-36

2
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No

Aspek dinilai
LKPD dengan
syarat didaktik

4

5

Kesesuaian
LKPD dengan
syarat konstruksi
Kesesuaian
LKPD dengan
syarat teknis

Nomor
Butir
37-38

Indikator
b. LKPD menekankan ada proses penemuan konsep
c. LKPD mengajak peserta didik aktif dalam proses
pembelajaran
d. LKPD mengembangkan pada kemampuan
komunikasi sosial, emosional, moral dan estetika
a. Penggunaan bahasa LKPD

Jumlah
2

39-40

2

41-44

4

45-46

2

b. Penggunaan kalimat LKPD

47-48

2

c. Kesukaran dan kejelasan LKPD

49-51

3

a. Tulisan

52-55

4

b. Gambar

56-60

4

c. Penampilan LKPD

61-63

3

2. Tes hasil belajar, digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan HOTs
dalam hasil belajar peserta didik terhadap materi yang diajarkan.

Tes diberikan kepada peserta didik kelas IV SDN 03 Argomulyo untuk
mengetahui efektivitas LKPD dalam meningkatkan HOTs peserta didik dalam
hasil belajar matematika peserta didik. Berikut ini adalah kisi-kisi tes yang
digunakan.
Tabel 3.7 Kisi-kisi tes hasil belajar

Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi

3.6Menjelaskan dan
3.6.1 Menemukan faktor persekutuan
menentukan faktor
dari kumpulan faktor dua
persekutuan, faktor
bilangan
persekutuan terbesar
(FPB), kelipatan
3.6.2 Memilih persekutuan bilangan
persekutuan, dan
prima dari kumpulan factor
kelipatan persekutuan
dua bilangan
terkecil (KPK) dari dua
bilangan berkaitan dengan 3.6.3 Memilih faktor prima dari faktor
kehidupan sehari-hari
persekutuan dua bilangan

Tk.
Butir
Ranah
Soal
Kognitif
C4
2

C4

2

C4

2

75

Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.6.4 Memilih FPB dari kumpulan
faktor persekutuan dua
bilangan

Tk.
Butir
Ranah
Soal
Kognitif
C4
2

C4

2

4.6.1 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan FPB

C5

5

4.6.2 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan KPK

C5

5

3.6.5 Memilih KPK dari kumpulan
faktor persekutuan dua
bilangan
4.6 Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
faktor persekutuan, faktor
persekutuan terbesar (FPB),
kelipatan persekutuan, dan
kelipatan persekutuan
terkecil (KPK) dari dua
bilangan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari

Jumlah

20

G. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
1. Teknik Analisis data
Analisis data dilakukan untuk mengetahui kelayakan dan kefektivan dari LKPD
yang telah dikembangkan
a. Uji Kelayakan LKPD
Uji kelayakan LKPD dilakukan menggunakan lembar validasi ahli media, ahli
materi, dan guru sebagai pengguna. Data yang diperoleh dari validasi ahli materi,
ahli media serta guru sebagai pengguna diukur dengan menggunakan skala Likert.
Skor yang diperoleh dihitung dengan menggunakan persamaan;
V=
Keterangan :
V = Persentase nilai
A = Skor yang diperoleh
B = Skor maksimum

100 %
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Skor atau nilai yang diperoleh kemudian akan dikonversikan menjadi kriteria
penilaian. Adapun kriteria penilaian terhadap LKPD disajikan pada Tabel 3.8
sebagai berikut :
Tabel 3.8 Kriteria penilaian LKPD
Kriteria

Skor

Sangat baik
Baik
Kurang
Sangat Kurang/Tidak sesuai

76 – 100
51 – 75
26 – 50
≤25

b. Uji Efektivitas LKPD
Tahapan yang dilakukan dalam melakukan uji efektifitas adalah sebagai berikut :
1. Uji Validitas
Validitas sangat erat kaitannya dengan tujuan pengukuran suatu penelitian.
Menurut Sugiyono (2011:267) validitas merupakan derajat ketepatan antara data
yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh
peneliti. Pada penelitian ini validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan soal
tes yang akan digunakan dalam penelitian dan dilakukan sebelum soal diajukan
kepada peserta didik. Soal yang diuji kevalidannya sebanyak 30 soal. Uji
validitas ini dilaksanakan terhadap peserta didik diluar sampel dalam populasi,
yaitu SDN I Argomulyo dengan jumlah peserta didik sebanyak 26 peserta didik .
Untuk mengukur validitas soal dengan menggunakan rumus Product Moment
dengan rumus :

=

N ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

{N ∑ X − ( ∑ X) }{N ∑ Y − (∑ Y) }
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Keterangan:
= Koefisien antara variabel X dan Y
N
= Jumlah Sampel yang diteliti
X
= Skor total X
Y
= Skor total Y
Sugiyono (2015: 241)
Dengan kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,3
maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika korelasi antar butir
dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid
dan jika rhitung ≥ rtabel dengan α ≤ 0,05 maka koefisien korelasi tersebut signifikan.

2. Uji Reliabilitas
Syarat lainnya yang juga penting bagi seorang peneliti adalah reliabilitas. Menurut
Sukardi (2008:127 ) semakin reliabel suatu tes memiliki persyaratan maka makin
yakin kita dapat menyatakan bahwa dalam hasil suatu tes mempunyai hasil yang
sama ketika dilakukan tes kembali. Uji reliabilitas instrumen hasil belajar
dilakukan dengan metode Cronbach Alpha dengan rumus:
2
 n    i 
r11  
1


 t2 
 n  1  

Keterangan:
: Reliabilitas instrumen
∑
: Skor tiap – tiap item
n
: Banyaknya butir soal
: Varians total
Sugiyono (2015: 90)

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat
pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas instrumen diperlukan
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untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal
tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan model Alpha Cronbach’s yang diukur
berdasarkan skala Alpha Cronbach’s 0 sampai 1. Kriteria uji reliabilitas dengan
rumus alpha adalah apabila rhitung > rtabel, maka alat ukur tersebut reliabel
sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka alat ukur tidak reliabel.
Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks r11
pada Tabel 3.9 berikut :
Tabel 3.9 Daftar Interprestasi Koefisien “r”
Koefisien r

Reliabilitas

0,80-1,00
0.60-0,79
0,40-0,59
0,20-0,39
0,00-0,19
Sumber Sugiyono ( 2011:257 )

Sangat Kuat
Kuat
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

3. Taraf Kesukaran
Untuk menguji tingkat kesukaran soal dalam penelitian ini menggunakan program
Microscof Office Excel. Rumus yang digunakan untuk mengukur taraf kesukaran
yaitu:

P=
Keterangan:
P : tingkat kesukaran
B : jumlah peserta didik yang menjawab pertanyaan benar
JS :jumlah seluruh peserta didik peserta tes
Sumber : Arikunto (2007:208)
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Dalam penelitian ini untuk mengetahui taraf kesukaran soal menggunakan
program Microscof Office Excel 2007. Klasifikasi taraf kesukaran soal dapat
dilihat pada tabel 3.10.
Tabel 3.10 Klasifikasi taraf kesukaran soal
No

Indeks Kesukaran

Tingkat Kesukaran

1

0,00-030

Sukar

2

0,31-0,70

Sedang

3

0,71—1,00

Mudah

Sumber: Arikunto, (2007:210)
4. Uji Daya Pembeda Soal
Menganalisis daya pembeda soal artinya mengkaji soal-soal tes dari segi
kesanggupan tes tersebut dalam kategori tertentu. Menurut Arikunto ( 2007: 211)
daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan antara peserta didik
yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah.
Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda yaitu:

D=

-

= PA - PB

Keterangan:
J
= jumlah peserta tes
JA
= Banyaknya peserta kelompok atas
Jb
= Banyaknya peserta kelompok bawah
BA
= Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar
BB
= Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar
P
= Indeks Kesukaran
PA
=
= proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar
pb

=

= proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan
benar
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Setelah soal dianalisis maka akan ditentukan kategori daya pembeda soal. Adapun
kriteria daya pembeda soal dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut :
Tabel 3.11 Kriteria Daya Pembeda Soal
No

Indeks Daya Pembeda

1
0,00-0,19
2
0,20-0,39
3
0,40-0,69
4
0,70-1,00
5
Negative
Sumber: Arikunto (2007:218)

Klasifikasi
Jelek
Cukup
Baik
Baik Sekali
Tidak Baik

2. Pengujian Hipotesis
1. Uji Normalitas
Untuk mengetahui data sebaran pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak
maka harus melewati uji normalitas data. Noor (2004:174) menggunakan uji
normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data sampel yang akan
dianalisis berditribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas data dengan melihat
nilai di Kolmogorov-smirnov yang akan dilakukan dengan bantuan program SPSS
24 for windows. Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa Ho ditolak apabila nilai
signifikan (sig) < 0,05, berarti berdistribusi sampel tidak normal. Ha diterima
apabila nilai signifikasi (sig) > 0,05 berarti sampel berdistribusi normal.
2. Uji Hipotesis
1. Uji Hipotesis Pertama
Hipotesis pertama berbunyi :
Hi = Terwujudnya produk LKPD matematika berbasis PBL yang layak untuk
meningkatkan kemampuan HOTs peserta didik kelas IV
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H0= Tidak terwujudnya produk LKPD matematika berbasis PBL yang layak
untuk meningkatkan kemampuan HOTs peserta didik kelas IV

2. Uji Hipotesis Kedua:
Hipotesis kedua berbunyi :
Hi = Pemanfaatan LPKD matematika berbasis PBL efektif terhadap peningkatan
kemampuan HOTs peserta didik dalam hasil belajar.
H0 = Pemanfaatan LPKD matematika berbasis PBL tidak efektif terhadap
peningkatan kemampuan HOTs peserta didik dalam hasil belajar.

Dua kelompok yang menjadi sampel dari penelitian ini yaitu kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol dibandingkan rata-rata nilai N-gain-nya. Ngain dijadikan alat ukur efektivitas kemanfaatan dari pengembangan LKPD. Hasil
dari kegiatan pretes dan posttest di analisis perubahan hasil belajar matematika
yang diperoleh peserta didik. Peningkatan kemampuan HOTs peserta didik
terlihat dari kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang
terdapat pada soal. Perubahan hasil belajar yang diperoleh peserta didik di hitung
dengan rumus sebagai berikut :
N-G =
Keterangan :
G

: gain

Hasil perhitungan N-gain kemudian diinterprestasikan dengan menggunakan
klasifikasi Hake (1999:84) seperti pada Tabel 3.12 berikut:
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Tabel 3.12 Kriteria Indeks Gain
Indeks Gain

Kriteria

Tingkat Efektivitas

g >0,7

Tinggi

Sangat Efektif

0,3<g≤0,7

Sedang

Efektif

g≤0,3

Rendah

Kurang Efektif

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat dijelaskan:
a. Apabila nilai gain ternormalisasi berada dalam klasifikasi tinggi, maka tingkat
efektifitasnya adalah sangat efektif.
b. Apabila nilai gain ternormalisasi berada dalam klasifikasi sedang, maka tingkat
efektifitasnya adalah efektif.
c. Apabila nilai gain ternormalisasi berada dalam klasifikasi rendah, maka tingkat
efektifitasnya adalah kurang efektif.
Setelah nilai N-gain didapatkan maka selanjutnya dilakukan uji efektivitas produk
untuk melihat adanya peningkatan yang signifikan pada kemampuan HOTs
peserta didik yang tercermin dari hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah
pembelajaran menggunakan LKPD. Uji yang dilakukan adalah uji t-sample
berpasangan (Paired t-test) dengan pemanfaatan program SPSS 24, dengan
kriteria uji :
1) Jika nilai signifikansi ≤ 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima
2) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak

111

`

V. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat menyimpulkan halhal sebagai berikut :
1. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah LKPD matematika berbasis
PBL untuk kelas IV SD yang didesain dengan kurikulum 2013 layak
digunakan melalui analisis kebutuhan, validasi ahli materi, validasi ahli media,
dan guru sebagai pengguna LKPD. Produk LKPD berisi materi dan latihan
pemecahan masalah yang terdapat di dalam soal sehingga meningkatkan
kemampuan HOTs peserta didik kelas IV SD.
2. Produk LKPD matematika berbasis PBL yang dikembangkan efektif dalam
meningkatkan HOTs peserta didik, hal itu dibuktikan dengan meningkatnya
hasil belajar pada skor pre-test dan post-test dengan gain sebesar 0.51 dengan
kategori sedang. Keefektifan LKPD berbasis PBL juga dapat dilihat dari
peningkatan kemampuan HOTs peserta didik yang tercermin dari hasil belajar
peserta didik yang menggunakan LKPD berbasis PBL lebih tinggi dari pada
peserta didik yang tidak menggunakan LKPD berbasis PBL.
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5.2 Implikasi
Hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan memiliki implikasi :
1. LKPD berbasis PBL dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas sebagai
upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik sekaligus memberikan
stimulus pada peserta didik untuk belajar secara mandiri, aktif dan kreatif.
2. LKPD berbasis PBL yang dikembangkan dapat digunakan sebagai acuan atau
referensi dalam penelitian lain yang sejenis sesuai dengan kurikulum 2013.
3. LKPD berbasis PBL dalam pembelajaran dapat menciptakan peserta didik
yang mandiri, aktif, dan kratif dan membantu guru untuk menghubungkan
materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata peserta didik.
4. LKPD berbasis PBL dapat digunakan oleh guru sebagai salah satu alternatif
bahan ajar di sekolah khususnya dalam mengembangkan kemandirian,
keaktifan dan kreatif belajar peserta didik.

5.3 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka saransaran yang dapat diberikan sebagai berikut.
1. Bagi peserta didik, diharapkan dapat mempersiapkan materi yang akan
disampaikan karena akan dapat membantu dan mempercepat peserta didik
dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan peserta didik dapat mencari
informasi-informasi yang relevan dengan materi dengan bertanya pada orang
tua atau mengumpulkan sendiri informasi yang diperlukan dari lingkungan
sekitar.
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2. Bagi guru, dengan menggunakan LKPD berbasis PBL ini hendaknya dapat
mencapai tujuan khusus pembelajaran, sebaiknya para guru dapat memilih
model/metode pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran dan materi
pelajaran sebagai alternatif dalam pembelajaran untuk menjadikan
pembelajaran yang efektif. Hal ini dapat menumbuhkan antusias peserta didik
dalam pembelajaran sehingga peserta didik lebih aktif, dan meningkatkan
HOTs peserta didik. Guru harus lebih kreatif dan inovatif, karena pada
pembelajaran menggunakan LKPD berbasis PBL peserta didik dituntut untuk
menjadi lebih aktif, sehingga guru harus siap dalam segala kondisi yang akan
terjadi, diantaranya kelas menjadi rebut dan ramai, sehingga guru diharapkan
mampu menjadi fasilitator yang baikbagi peserta didik agar tidak terjadi
kebingungan dan keributan.
3. Bagi sekolah, dapat memberikan fasilitas pembelajaran yang baik kepada
seluruh jajaran guru. Agar guru lebih kreatif dalam melaksanakan
pembelajaran di kelas. Selain itu sekolah juga diharapkan dapat memberikan
keluwesan dalam pembelajaran, karena pembelajaran dengan LKPD berbasis
PBL tidak akan menghasilkan pembelajaran yang monoton, sekolah
diharapkan dapat lebih banyak memberikan fasilitas yang memungkinkan
peserta didik untuk dapat langsung terlibat di dalamnya.
4. Bagi peneliti lain untuk melakukan pengkajian lebih mendalam dan secara luas
terhadap variabel lain terkait dengan implementasi pembelajaran dalam rangka
peningkatan HOTs. Selain itu diharapkan pada peneliti lain dapat membuat
modifikasi pengembangan LKPD berbasis PBL dengan mengaplikasikan
langkah-langkah pembelajaran yang lebih mudah untuk dipahami peserta didik.
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