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ABSTRAK

PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS PENEMUAN TERBIMBING
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF

MATEMATIS DAN SELF EFFICACY PESERTA DIDIK

Oleh

Tripatika Yuliani

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan LKPD berbasis
penemuan terbimbing guna meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis
dan self efficacy peserta didik. Tahap pengembangan dalam penelitian ini yaitu
studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan LKPD, validasi LKPD, dan uji
lapangan. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 10A3 dan 10A5 MAN 1
Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2017/2018. Desain pada tahap uji lapangan
adalah pretest-posttest control group design. Data penelitian ini diperoleh melalui
observasi, wawancara, tes berpikir kreatif matematis dan skala self efficacy. Hasil
validasi oleh ahli materi dan ahli media menunjukkan bahwa LKPD termasuk
dalam kategori sangat baik. Hasil uji coba lapangan awal menunjukkan bahwa
LKPD termasuk dalam kategori baik. Hasil uji lapangan menunjukkan bahwa
(1) kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik efektif dilihat dari rerata
N-Gain sebesar 0,54 dimana masuk dalam kategori peningkatan sedang dan
(2) self efficacy peserta didik efektif dilihat dari rerata N-Gain sebesar 0,36
dimana masuk dalam kategori peningkatan sedang. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa LKPD berbasis penemuan terbimbing efektif untuk
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan self efficacy peserta
didik.

Kata kunci: penemuan terbimbing, berpikir kreatif matematis, self efficacy.



ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF WORKSHEET BASED ON GUIDED
DISCOVERY FOR INCREASING MATHEMATICAL

CREATIVE THINKING ABILITY AND
STUDENT’S SELF EFFICACY

By

Tripatika Yuliani

This research development aimed to develop of worksheet based on guided
discovery for increasing mathematical creative thinking and student’s self
efficacy. Development stage in this study is a preliminary study, planning,
development LKPD, LKPD validation, and field testing. The subject of this
research is the students of class 10A3 and 10A5 MAN 1 Central Lampung in the
Academic of 2017/2018 . The data of this research were obtained by observation,
interview, mathematical creative thinking ability test and self efficacy scale. The
result of the validaty by subject matter expert and media expert showed that the
worksheet is considered excellent. The Initial field testing results indicate that
worksheet is included in either category. The filed testing results showed that (1)
the student’s mathematical creative thinking aspect was effective because seen
from the N-Gain of 0,54 which included in the category of moderate improvement
and (2) the student’s self efficacy was effective because seen from the N-Gain of
0,36 which included in the category of moderate improvement. It can be
concluded that worksheet based on guided discovery effective way to improve the
mathematical creative thinking ability and student’s self efficacy.

Keywords: guided discovery, mathematical creative thinking, self efficacy.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang digunakan saat ini adalah

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diberlakukan untuk

menggantikan kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP). Kurikulum 2013 mulai diujicobakan pada tahun 2013 dengan

menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Saat ini hampir semua

jenjang pendidikan dari dasar hingga menengah atas sudah menggunakan

Kurikulum 2013.

Pada Kurikulum 2013 terdapat perubahan, diantaranya dalam proses penilaian dan

materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran terdapat materi yang

dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Misalkan pada tingkat sekolah

menengah atas, terdapat mata pelajaran wajib dan peminatan. Dari kelas X peserta

didik sudah mengambil jurusan sesuai minat dan bakat mereka yang terdiri dari

IPA, IPS, Bahasa, dan Agama (khusus untuk Madrasah Aliyah). Semua jurusan

mendapatkan pelajaran wajib seperti matematika wajib, sedangkan jurusan IPA

mendapatkan tambahan pelajaran sebagai pelajaran yang diminati seperti

matematika peminatan.
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Matematika merupakan pelajaran yang penting karena sifatnya yang universal

yang mendasari perkembangan teknologi. Matematika juga memiliki peran dalam

meningkatkan kualitas peserta didik setelah lulus dari suatu jenjang pendidikan

dalam bersosialisasi dengan masyarakat agar mampu bertindak secara logis,

rasional, kritis, dan kreatif, sehingga matematika tidak terlepas dari kemampuan

berpikir.

Kemampuan berpikir dalam pembelajaran matematika diantaranya adalah

kemampuan berpikir kreatif. Pendapat beberapa ahli mengatakan bahwa

Kemampuan berpikir kreatif dalam matematika merupakan kombinasi berpikir

logis dan berpikir divergen yang didasarkan intuisi tetapi dalam kesadaran yang

memperhatikan fleksibilitas, kefasihan dan kebaruan (Noer, 2011: 106).

Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik perlu dikembangkan agar

peserta didik mampu mengembangkan kreativitasnya dan pemahaman konsep

matematika menjadi lebih bermakna. Selain kemampuan berpikir kreatif yang

perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika, diperlukan juga

kemandirian peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang disajikan.

Kemandirian belajar ini nantinya akan memunculkan kepercayaan diri pada

peserta didik. Kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah yang disajikan ini

selanjutnya disebut self efficacy.

Menurut Ormrod (2008: 20) bahwa self efficacy merupakan penilaian seseorang

tentang kemampuannya sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu atau

mencapai tujuan tertentu. Lebih sederhana menurut Somakim (2010: 49) bahwa

self efficacy sinonim dengan “Kepercayaan Diri” atau “Keyakinan Diri”.
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut self efficacy adalah kepercayaan diri

seseorang akan kemampuannya dalam melakukan sesuatu untuk suatu tujuan. Self

efficacy dalam pembelajaran matematika berarti kepercayaan diri peserta didik

dalam penyelesaian masalah matematika secara mandiri sehingga ia berhasil

menemukan solusi. Peserta didik dapat memahami materi yang sulit jika ia

memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Hal ini juga berimplikasi pada proses

berpikirnya. Selain prestasi belajar yang meningkat, peserta didik juga akan

mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki ke dalam kehidupan sehari-hari.

Mengingat pentingnya hal ini, peningkatan kemampuan self efficacy siswa juga

perlu diperhatikan sebagai komponen pendukung dalam proses berpikir kreatif.

Kemampuan berpikir kreatif dan self efficacy merupakan hal penting yang harus

dimiliki siswa, namun hal ini tidak didukung oleh fakta yang ada di Indonesia.

Hasil survey dari Trends International Mathematics and Science Study (TIMSS)

(Mullis, 2015) yang menyatakan bahwa prestasi matematika siswa Indonesia

grade 4 pada 50 negara yang mengikuti studi tersebut menempati peringkat ke-45

dari 50 negara. Secara umum siswa Indonesia lemah di semua aspek konten dan

kognitif. Siswa Indonesia perlu penguatan kemampuan mengintegrasikan

informasi, menarik kesimpulan serta menggeneralisir pengetahuan yang dimiliki

ke hal-hal yang lain. Berikut ini contoh soal TIMSS 2015:

Gambar 1.1 Contoh Soal TIMSS 2015

In the circle, draw a triangle with all sides the same length.

What points did you connect?

12
1

2

4

3

11

10

9

8
7 6

5



4

Siswa Indonesia dalam menjawab soal di atas mendapat skor 21, sedangkan rata-

rata skor internasional adalah 58 (Mullis, 2015). Ini artinya bahwa skor siswa

Indonesia dibawah skor rata-rata internasional. Soal di atas menuntut siswa

mampu mencetuskan banyak gagasan dan menyelesaikannya dengan berbagai

sudut pandang yang berbeda yang merupakan indikator-indikator berpikir kreatif.

Selain kemampuan berpikir kreatif matematis, dibutuhkan juga kepercayan diri

dalam menyelesaikan soal tersebut. Pemahaman tentang segitiga membuat siswa

lebih yakin dalam menjawab masalah tersebut. Hal ini adalah pencapaian kinerja

yang merupakan aspek dari self efficacy.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, salah satu upaya untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan self efficacy melalui

pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung, sehingga peserta

didik akan lebih maksimal dalam memaknai suatu pengetahuan yang

diperolehnya. Hal ini sejalan dengan proses pembelajaran pada kurikulum 2013

student centered, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran yang

berpusat pada siswa salah satunya dapat menggunakan model pembelajaran

penemuan terbimbing (discovery learning).

Model pembelajaran penemuan terbimbing merupakan salah satu model

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

mengkontruksi pengetahuannya. Model penemuan terbimbing juga merupakan

cara mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik

memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya, sebagian atau seluruhnya

ditemukan sendiri dengan bimbingan guru. Model pembelajaran penemuan
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terbimbing menekankan pada upaya guru dalam memberikan pengalaman belajar

yang menarik, kreatif dan inovatif yang menjadi bekal dan modal bagi siswa

untuk mendapatkan pengalaman secara optimal sehubungan dengan kompleksitas

dunia nyata. Untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang menggunakan model

pembelajaran penemuan terbimbing diperlukan suatu alat seperti Lembar

Kegiatan Peserta Didik (LKPD).

LKPD merupakan sebuah lembar kerja siswa yang dikerjakan bisa secara mandiri

maupun kelompok yang memuat panduan kegiatan belajar. LKPD ini bertujuan

untuk memaksimalkan kemampuan pemahaman siswa yang sesuai dengan

indikator dalam pembelajaran. Belajar akan lebih mudah jika disertai sumber

belajar berupa LKPD yang dirancang secara khusus. LKPD yang dibuat memiliki

komponen-komponen yang dapat membantu dan menuntun mereka memahami isi

serta mencapai tujuan pembelajaran. Komponen-komponen yang dimaksud terdiri

dari tujuan pembelajaran, petunjuk, tugas-tugas, dan kesimpulan. Dengan

demikian, peserta didik dituntun agar mudah mencapai tujuan pembelajaran.

Fakta menunjukkan bahwa LKPD yang digunakan oleh guru saat ini, seperti

LKPD yang digunakan di MAN 1 Lampung Tengah masih belum menunjang

kegiatan belajar yang mampu mengukur berpikir kreatif dan menumbuhkan

percaya diri. LKPD yang tersedia ini terlihat membosankan dengan banyak

tulisan, titik-titik, dan angka-angka serta penyajiannya tidak berwarna. Soal yang

disajikan tidak ada keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang dapat

membantu siswa lebih memahami konsep materi. Gambar ini menunjukkan

cuplikan LKPD yang digunakan oleh peserta didik kelas X.
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Gambar 1.2 Cuplikan LKPD Materi Persamaan Linear Tiga Variabel

Gambar 1.3 Cuplikan LKPD Materi Persamaan Linear Tiga Variabel

Gambar 1.4 Cuplikan LKPD Materi Persamaan Linear Tiga Variabel

LKPD di atas menyajikan materi secara langsung seperti pengertian dan bentuk

umum SPLTV. Siswa seolah-olah dituntut untuk menghafal. Kemudian disajikan

contoh soal dan siswa diberikan soal yang sama persis dengan contoh. Hal ini

tentu mengakibatkan pola berpikir siswa tidak berkembang. Siswa bisa
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menyelesaikan soal-soal rutin saja dan pemahaman konsep matematika khususnya

SPLTV tersebut tidak tertanam dengan baik.

Kondisi-kondisi tersebut memerlukan adanya pengembangan dalam pembelajaran

berupa LKPD yang bertujuan membuat suasana pembelajaran matematika

menjadi lebih menyenangkan dengan model pembelajaran penemuan terbimbing

yang dapat memfasilitasi kemampuan berpikir kreatif dan menumbuhkan self

efficacy. Salah satu materi dalam matematika yang sesuai dengan model

pembelajaran penemuan terbimbing dan kemampuan berpikir kreatif serta self

efficacy adalah SPLTV, karena materi ini secara kreatif dan percayaan diri dapat

ditemukan konsepnya oleh peserta didik dengan bimbingan guru. Dengan

demikian, untuk mengkontruksi pemahaman matematis yang kokoh, diperlukan

pengembangan LKPD.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, permasalahan dalam penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses dan hasil (produk) pengembangan LKPD berbasis

penemuan terbimbing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif

matematis dan self efficacy peserta didik?

2. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran menggunakan produk LKPD berbasis

penemuan terbimbing dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif

matematis peserta didik?

3. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran menggunakan produk LKPD berbasis

penemuan terbimbing dalam meningkatkan self efficacy peserta didik?



8

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menghasilkan produk berbentuk LKPD berbasis penemuan terbimbing untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan self efficacy peserta

didik.

2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembelajaran menggunakan LKPD

berbasis penemuan terbimbing dalam meningkatkan kemampuan berpikir

kreatif matematis peserta didik.

3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembelajaran menggunakan LKPD

berbasis penemuan terbimbing dalam meningkatkan self efficacy peserta

didik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengembangan LKPD

khususnya pada materi sistem persamaan linear tiga variabel berbasis

penemuan terbimbing.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

berbagai pihak, misalnya:

a. Bagi peserta didik, LKPD diharapkan dapat membantu peserta didik untuk

menemukan konsep secara mandiri dalam pemecahan masalah sehari-hari
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pada materi sistem persamaan linear tiga variabel dengan pembelajaran

yang lebih bermakna dan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik.

b. Bagi guru, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

acuan mengajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis

penemuan terbimbing dan menjadi inspirasi para guru dalam

mengembangkan bahan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang

digunakan di sekolah.

c. Bagi instansi pendidikan dan pusat-pusat penelitian, penelitian ini

diharapkan bermanfaat dalam penyediaan koleksi LKPD yang inovatif,

praktis, dan menyenangkan bagi peserta didik untuk dipelajari.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis

Berpikir kreatif adalah suatu kebiasaan dari pikiran yang dilatih dengan

memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-

kemungkinan baru, membuat sudut pandang yang menakjubkan dan

membangkitkan ide-ide yang tidak terduga (Usman, 2014). Menurut Evans

(Siswono, 2007) bahwa berpikir kreatif adalah suatu aktivitas mental untuk

membuat hubungan-hubungan (connections) yang terus menerus sehingga

ditemukan kombinasi yang “benar” sampai orang menyerah. Senada dengan

Munandar (Purwaningrum, 2016) mengindikasikan kemampuan berpikir kreatif

adalah kemampuan menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu

masalah, dimana penekanannya pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keberagaman

jawaban. Dari pendapat-pendapat tersebut disimpulkan bahwa berpikir kreatif

adalah aktivitas mental atau proses berpikir seseorang untuk mendapatkan

gagasan-gagasan atau ide-ide baru yang belum ada sebelumnya. Sehingga

kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan sesorang mencetuskan ide-ide

baru untuk menemukan kemungkinan solusi dari suatu masalah.

Menurut Mahmudi (2008a: 6), seseorang memerlukan dua keterampilan dalam

berpikir matematis yaitu berpikir kreatif yang diidentikkan dengan intuisi dan
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berpikir analitik yang diidentikkan dengan kemampuan logis. Hal ini senada

dengan pendapat beberapa ahli yang mengatakan bahwa berpikir kreatif dalam

matematika merupakan kombinasi berpikir logis dan divergen yang didasarkan

intuisi tetapi dalam kesadaran yang memperhatikan fleksibilitas, kefasihan dan

kebaruan (Noer, 2011), selanjutnya kemampuan berpikir kreatif dalam matematika

disebut dengan kemampuan berpikir kreatif matematis.

Mann (2005) menyatakan bahwa kemampuan berpikir keatif matematis adalah

kemampuan berpikir yang dapat dirinci sebagai berikut: 1) kemampuan untuk

merumuskan hipotesis matematika yang difokuskan pada sebab dan akibat dari

situasi matematika, 2) kemampuan untuk menentukan pola matematika, 3)

kemampuan untuk memecahkan kebuntuan berpikir dengan mengajukan solusi

baru dari masalah matematika, 4) kemampuan untuk menimbulkan ide-ide

matematika yang tidak biasa, 5) kemampuan untuk mengidentifikasi informasi

yang hilang dari masalah, 6) kemampuan untuk detail masalah umum dalam sub-

masalah yang lebih spesifik.

Menurut para ahli ada berbagai aspek dari berpikir kreatif. Menurut Guilford

dalam Noer (2009: 523) aspek berpikir kreatif ada lima yaitu: 1) kepekaan

(sensivity), kemampuan dalam mendeteksi (mengenali dan memahami) serta

menanggapi suatu pernyataan, situasi dan masalah; 2) kelancaran (fluency),

kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan atau ide; 3) keluwesan

(flexibility), kemampuan untuk mengemukakan bermacam-macam pemecahan

atau pendekatan terhadap masalah; 4) keaslian (originality), kemampuan untuk

mencetuskan gagasan dengan cara-cara asli, dan jarang diberikan kebanyakan
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orang; 5) elaborasi (elaboration), kemampuan menambah situasi atau masalah

sehingga menjadi lengkap dan merincinya secara detail. Sedangkan menurut

Wessels (2014: 6) empat aspek atau kriteria berpikir kreatif adalah kelancaran

(fluency), fleksibilitas (flexibility), kebaruan (novelty), dan kegunaan (usefulness).

Pengertian kelancaran dan fleksibilitas sama dengan yang dikemukakan Guilford

sedangkan kebaruan mengacu pada tingkat orisinalitas dalam pengembangan

solusi baru dan unik. Berdasarkan kajian dari berbagai sumber yaitu Haerudin,

Rohim, Munandar dalam Triana (2016: 231) maka dapat disimpulkan aspek

berpikir kreatif, indikator dan perilaku peserta didik pada setiap aspek berpikir

kreatif yang disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Aspek Kemampuan Berpikir Kreatif

No Aspek Indikator Perilaku Peserta Didik
1 Kepekaan

(Sensivity)
Mampu mendeteksi
(mengenali dan memahami)
serta menanggapi suatu
pernyataan, situasi dan
masalah.

Memiliki kepekaan terhadap masalah
serta langkah-langkah jawaban yang
mengarah kepada tujuan atau hasil
akhir.

2 Kelancaran
(Fluency)

Mampu mencetuskan banyak
gagasan, jawaban atau
penyelesaian suatu masalah

a. Lancar mengungkapkan gagasan-
gagasannya.

b. Menjawab dengan sejumlah
jawaban jika ada pertanyaan.

c. Mempunyai banyak gagasan
mengenai suatu masalah.

3 Keluwesan
(Flexibility)

Mampu menghasilkan
gagasan, jawaban atau
pernyataan yang bervariasi

a. Jika diberikan masalah biasanya
memikirkan bermacam-macam
cara untuk menyelesaikannya.

b. Memberikan macam-macam
penafsiran terhadap suatu masalah.

4 Keaslian
(Originality)

Mampu memberikan gagasan
yang baru dalam
menyelesaikan masalah atau
memberikan jawaban lain dari
yang sudah biasa dalam
menjawab suatu pernyataan

a. Mampu membuat uangkapan baru
dan unik.

b. Memilih cara berpikir lain daripada
yang lain.

5 Keterincian
(Elaboration)

Mampu memperkaya dan
mengembangkan suatu
gagasan atau produk.

a. Mencari arti yang lebih mendalam
terhadap jawaban atau pemecahan
masalah dengan melakukan
langkah-langkah terperinci.

b. Mengembangkan dan memperkaya
gagasan yang telah ada.
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Jadi, kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan memunculkan

atau mengembangkan gagasan atau ide baru dalam menyelesaikan masalah

matematika yang ditandai lima aspek yaitu kepekaan (sensivity), kelancaran

(fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality) dan keterincian

(elaboration).

Pendidikan matematika mempunyai dua arah pengembangan yaitu untuk

memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa yang akan datang.

Kebutuhan masa kini yang dimaksud yaitu mengarahkan pembelajaran

matematika untuk pemahaman konsep dan ide matematika yang kemudian

diperlukan untuk menyelesaikan masalah matematika dan ilmu pengetahuan

lainnya (Noer, 2009). Untuk bisa menyelesaikan suatu masalah, peserta didik

harus peka terhadap permasalahan, mampu mencetuskan gagasan yang bervariasi,

mampu mengemukakan gagasan-gagasannya, serta mampu mengembangkan

gagasannya. Kemampuan-kemampuan ini merupakan indikator perilaku berpikir

kreatif, sehingga berpikir kreatif itu sangat diperlukan. Hal ini berarti kemampuan

berpikir kreatif peserta didik penting untuk dikembangkan guna mencetuskan ide-

ide matematika dalam memecahkan masalah matematika.

Noer (2009) menjelaskan kembali kemampuan berpikir kreatif matematis dapat

berkembang bila tersedia lingkungan pembelajaran yang memberi ruang bagi

pengembangan kemampuan kreatif tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut

Sternberg (La Moma, 2011) mengemukakan bahwa dalam hal mengembangkan

kemampuan berpikir kreatif ada beberapa strategi yang digunakan antara lain : (1)

mendefinisikan kembali masalah; (2) mempertanyakan dan menganalisis asumsi-
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asumsi; (3) menjual ide-ide kreatif; (4) membangkitkan ide-ide; (5) mengenali dua

sisi pengetahuan; (6) mengidentifikasi dan mengatasi hambatan; (7) mengambil

resiko-resiko dengan bijak; (8) menoleransi ambiguitas; (9) membangun

kecakapan diri; (10) menemukan minat sejati; (11) menunda kepuasan; dan (12)

membuat model kreativitas. Dari uraian di atas, beberapa strategi untuk

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif antara lain membangkitkan ide-ide

baru, mendefinisikan kembali masalah, mengidentifikasi dan mengatasi masalah,

membangun kecakapan diri, minat belajar matematika dan membuat model

kreativitas. Selain itu guru perlu memberikan beberapa strategi yang tepat kepada

peserta didik sehingga dapat menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kreatif

matematis peserta didik.

B. Self Efficacy

Self efficacy mengacu pada presepsi tentang kemampuan individu untuk

mengorganisasikan dan mengimplementasikan tindakan untuk menampilkan

kecakapan tertentu (Turgut, 2013: 1). Selanjutnya menurut Bandura (1995) bahwa

self efficacy merupakan kepercayaan seseorang mengenai kemampuannya untuk

mengatur dan memutuskan tindakan tertentu yang dibutuhkan untuk memperoleh

hasil tertentu. Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa self

efficacy merupakan keyakinan diri seseorang terhadap kemampuannya untuk

melakukan tindakan-tindakan dalam penyelesaian suatu masalah.

Dalam konteks pendidikan, self efficacy perlu dimiliki setiap siswa agar mereka

yakin pada kemampuan yang dimiliki sehingga betapapun sulitnya materi maupun
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soal ulangan, mereka yakin bisa menyelesaikannya (Gita, 2015). Peserta didik

yang mempunyai self efficacy yang tinggi terhadap kemampuan dirinya tentu akan

memiliki motivasi yang lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang lain,

sehingga dalam penyelesaian masalah juga lebih baik.

Schunck (Hamidah, 2014) menyebutkan bahwa ada beberapa strategi yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan self efficacy, diantaranya: (a) mengajarkan siswa

suatu strategi khusus sehingga dapat meningkatkan kemampuannya untuk fokus

pada tugas-tugasnya; (b) memandu siswa dalam menetapkan tujuan, khususnya

dalam membuat tujuan jangka pendek setelah mereka membuat tujuan jangka

panjang; (c) memberikan reward untuk performa siswa; (d) mengkombinasikan

strategi training dengan menekankan pada tujuan dan memberi feedback pada

siswa tentang hasil pembelajarannya; (e) memberikan support atau dukungan pada

siswa. Dukungan yang positif dapat berasal dari guru seperti pernyataan “kamu

dapat melakukan ini”, orang tua dan peers; (f) meyakinkan bahwa siswa tidak

terlalu aroused dan cemas karena hal itu justru akan menurunkan self efficacy

siswa; dan (g) menyediakan siswa model yang bersifat positif seperti adult dan

peer.

Indikator self efficacy yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada

pendapat  Bandura (Noer, 2012), yaitu sebagai berikut:

a. Pencapaian kinerja (Authentic mastery experiences)

b. Pengalaman orang Lain (Vicarious experiences)

c. Persuasi verbal (Verbal persuasions)

d. Indeks psikologis (Psysiological indexes)
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Indikator-indikator di atas dijelaskan sebagai berikut:

a. Pencapaian kinerja (Authentic mastery experiences)

Pengalaman pribadi seseorang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap

kepercayaan dirinya. Dari kegiatan yang telah dilakukan seorang peserta didik,

ia dapat menginterpretasikan hasilnya dan menggunakan interpretasi ini untuk

memperkuat keyakinan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya.

Banyaknya keberhasilan mengerjakan dalam tugas menjadikan pengalaman

pribadi ini sebagai cara memperkuat self efficacy peserta didik.

b. Pengalaman orang Lain (Vicarious experiences)

Sumber kedua self efficacy adalah perwakilan pengalaman yang individu alami

ketika mereka mengamati orang lain melakukan tugasnya. Ketika peserta didik

tidak yakin dengan kemampuan mereka sendiri atau pada pengalaman

sebelumnya, mereka menjadi lebih sensitif dalam mengerjakan tugasnya.

Belajar dari pengalaman orang lain membuat peserta didik memiliki acuan

dalam melakukan kegiatan yang serupa. Peserta didik dapat mengumpulkan

informasi yang diperlukan dengan mengamati keberhasilan dan kegagalan

orang lain untuk membuat penilaian tentang kemampuan mereka sendiri

(Zeldin, 2000).

c. Persuasi verbal (Verbal persuasions)

Yaitu meliputi paparan penilaian verbal dan nonverbal yang diberikan kepada

orang lain, juga merupakan sumber informasi yang penting. Seperti halnya

keyakinan positif dapat bekerja untuk mendorong dan memberdayakan,

keyakinan negatif juga dapat bekerja untuk melemahkan self efficacy.
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d. Indeks psikologis (Physiological indexes)

Indeks psikologi peserta didik mengacu pada emosi atau sensasi fisik, misalnya

kecemasan, kelelahan dan ketenangan saat melakukan tugas tertentu. Bandura

(1977) dan Loo (2013) menyatakan bahwa tingkat emosional yang tinggi dapat

melemahkan kinerja seseorang dalam melakukan tugasnya. Emosi peserta

didik berpengaruh pada keberhasilan penyelesaian tugas-tugasnya. Jika gejolak

emosionalnya tinggi, hal tersebut dapat melemahkan self efficacy-nya. Oleh

karena itu penempatan emosi yang tepat akan mempengaruhi besarnya

pencapaian keberhasilan kegiatan yang dilakukan.

C. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Penemuan Terbimbing

Penemuan adalah terjemahan dari discovery. Menurut Jerome Bruner (Markaban,

2006: 9) penemuan adalah proses suatu cara dalam mendekati permasalahan,

bukan suatu hasil atau item pengetahuan tertentu. Belajar dengan penemuan

adalah belajar untuk menemukan, dimana seorang siswa dihadapkan pada masalah

yang tampaknya ganjil sehingga siswa dapat mencari jalan pemecahan.

Sedangkan menurut Sund (Roestiyah, 2001: 20) discovery adalah proses mental

dimana siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip-prinsip. Proses

mental tersebut ialah mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan,

membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya.

Jadi metode penemuan adalah suatu metode dimana siswa dapat menemukan

sendiri suatu konsep.

Proses pembelajaran dengan menggunakan metode discovery dapat melibatkan

bimbingan guru secara penuh ataupun tidak. Menurut Suwangsih dan Tiurlina
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(2006: 204-205) metode penemuan dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 1) penemuan

murni, pada pembelajaran dengan penemuan murni pembelajaran berpusat pada

peserta didik saja. Kegiatan penemuan ini hampir tidak mendapatkan bimbingan

guru; dan 2) penemuan terbimbing, pada pembelajaran dengan penemuan

terbimbing guru mengarahkan tentang materi pelajaran berupa petunjuk, arahan,

pertanyaan atau dialog, sehingga dihadapkan siswa dapat menyimpulkan

(menggeneralisasikan) sesuai dengan rancanagan guru. Pendapat tersebut sejalan

dengan Sapriati (2009: 128) yaitu ada dua jenis pembelajaran penemuan

(discovery), yaitu penemuan murni (free discovery) dan penemuan terbimbing

(guided discovery). Selanjutnya pembelajaran penemuan terbimbing dikatakan

sebagai guided discovery learning.

Metode pembelajaran penemuan terbimbing merupakan metode yang digunakan

untuk membangun konsep di bawah pengawasan guru (Sani, 2013: 221).

Pembelajaran penemuan terbimbing atau guided discovery learning adalah suatu

cara penyampaian topik-topik matematika, sedemikian sehingga proses belajar

memungkinkan siswa menemukan sendiri pokok-pokok atau struktur-struktur

matematika melalui serentetan pengalaman-pengalaman belajar lampau (Hudojo,

2003: 123). Model penemuan terbimbing sebagai suatu metode pembelajaran dari

sekian banyak metode pembelajaran yang ada, menempatkan guru sebagai

fasilitator, guru membimbing siswa dimana guru diperlukan (Roestiyah, 2011:

27). Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa model

pembelajaran penemuan terbimbing adalah suatu metode dalam proses

pembelajaran yang di dalamnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi,
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tetapi peserta didik dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam

menemukan konsep.

Langkah pembelajaran penemuan terbimbing yang digunakan dalam penelitian ini

didasarkan pendapat Markaban (2006: 32). Langkah pembelajaran tersebut terdiri

dari enam langkah.  Berikut dijelaskan enam langkah tersebut sebagai berikut:

1. Guru merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan data

secukupnya. Perumusan masalah harus jelas, hindari pernyataan yang

menimbulkan salah tafsir sehingga arah yang ditempuh peserta didik tidak

salah. Pada pemberian masalah ini guru menggunakan LKPD.

2. Dari data yang diberikan guru, siswa menyusun, memproses, mengorganisir,

dan menganalisis data tersebut. Dalam hal ini bimbingan guru dapat diberikan

sejauh yang diperlukan. Bimbingan ini sebaiknya mengarahkan siswa untuk

melangkah ke arah yang dituju, melalui pertanyaan-pertanyaan atau LKPD.

3. Siswa menyusun konjektur (prakiraan) dari hasil analisis yang dilakukannya.

4. Bila dipandang perlu, konjektur yang telah dibuat siswa tersebut diperiksa

oleh guru. Hal ini penting dilakukan untuk meyakinkan kebenaran prakiraan

siswa sehingga menuju arah yang akan dicapai.

5. Apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur tersebut, maka

verbalisasi konjektur sebaiknya diserahkan juga kepada siswa untuk

menyusunnya.

6. Setelah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru menyediakan soal

tambahan untuk memeriksa apakah hasil penemuan itu benar.
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Menurut Roestiyah (2011: 27), penggunaan teknik pembelajaran penemuan

terbimbing memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan pembelajaran penemuaan

terbimbing dijelaskan sebagai berikut:

1. Teknik ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak

kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif/pengenalan

siswa.

2. Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi sehingga dapat

kokoh atau mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut.

3. Dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa.

4. Teknik ini mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang

dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

5. Mampu mengarahkan cara siswa belajar, sehingga lebih memiliki motivasi

yang kuat untuk belajar lebih giat.

6. Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri

sendiri dengan proses penemuan sendiri.

7. Strategi itu berpusat pada siswa tidak pada guru. Guru hanya sebagai teman

belajar, membantu bila diperlukan.

Departemen Pendidikan Nasional (2008) mendefinisikan 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. Widjajanti (2008) mengatakan LKPD merupakan

salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai

fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan definisi di atas LKPD
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merupakan salah satu sarana berupa lembaran-lembaran kegiatan peserta didik

yang dirancang oleh guru untuk mempermudah tujuan pembelajaran.

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. Senada dengan itu Suyitno (Hidayat, 2013) mengungkapkan manfaat

yang diperoleh dengan penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran adalah: (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; (5) membantu peserta

didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar;

(6) membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.

Selanjutnya Prastowo (2011: 211-215) menjelaskan langkah-langkah penyusunan

LKPD agar sesuai dengan struktur dan format LKPD menurut Departeman

Pendidikan Nasional (2004), yakni:
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1. Melakukan analisis kurikulum

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

dianalisis yakni berkaitan dengan kompetensi dasar, indikator, dan materi

pembelajaran, serta alokasi waktu yang ingin dikembangkan di LKPD.

2. Menyusun Peta Kebutuhan LKPD

Penyusunan ini diperlukan untuk melihat seberapa banyak LKPD yang harus

ditulis. Ini dilakukan setelah menganalisis kurikulum dan materi

pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis

penemuan terbimbing adalah LKPD yang didesain dengan langkah-langkah

kegiatan yang harus dilakukan peserta didik untuk menemukan konsep melalui

tahapan-tahapan yaitu: (1) perumusan masalah; (2) pemprosesan data; (3)

penyusunan konjektur; (4) pemeriksaan konjektur; (5) penarikan kesimpulan

(verbalisasi konjektur); dan (6) penerapan konsep.

D. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti

adalah penelitian dari:

a. Pika Purnama Sari pada tahun 2014 tentang pengembangan LKS  Berbasis

Penemuan Terbimbing pada materi Lingkaran untuk SMP kelas VIII. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa: 1) kualitas LKS termasuk kategori

sangat valid dari aspek materi, konstruksi, dan bahasa dengan skor rata-rata

4,41; 2) kualitas LKS termasuk kategori sangat praktis dengan skor rata-rata
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4,43; dan 3) kualitas LKS dalam kategori efektif dengan skor rata-rata 4,14.

b. Rohisah pada tahun 2014, dengan judul “Pengembangan Perangkat

Pembelajaran Matematika Berbasis Karakter Pada Model Pembelajaran

Penemuan Terbimbing (Guided Discovery) Pokok Bahasan Teorema

Phytagoras”. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa merasa senang dengan

pembelajaran, selain itu perangkat pembelajaran matematika berbasis karakter

pada model pembelajaran penemuan terbimbing (guided discovery) yang

terdiri dari Rencana Program Pembelajaran (RPP), Buku Siswa, Lembar Kerja

Siswa (LKS) dikategorikan baik. Perangkat tersebut dikategorikan baik/layak

untuk digunakan.

c. Nurintasari pada tahun 2015, yang berjudul “Pengembangan Lembar Aktivitas

Siswa (LAS) Matematika Berbasis Metode Penemuan Terbimbing Untuk

Memfasilitasi Pencapaian Pemahaman Konsep dan Keaktifan Belajar Siswa

Kelas VII Pada Pokok Bahasan Segi Empat”. Hasil penelitian menunjukkan

siswa merasa senang dengan pembelajaran, dan LAS matematika dengan

metode penemuan terbimbing pada materi segi empat ini telah layak

digunakan dalam pembelajaran untuk memfasilitasi pencapaian pemahaman

konsep dan keaktifan belajar siswa.

Dari hasil penelitian tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa penggunaan metode

pembelajaran penemuan terbimbing dapat dijadikan sebagai metode untuk

mengembangkan perangkat LKPD siswa, oleh karena itu perlu dilakukan

penelitian yang sama yaitu mengukur sejauh mana kemampuan berpikir kreatif
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matematis dan self efficacy siswa melalui pengembangan model pembelajaran

penemuan terbimbing.

E. Definisi Operasional

Untuk mengindari salam penafsiran istilah dalam penelitian ini, maka terdapat

istilah-istilah yang perlu dijelaskan, diantaranya adalah:

1. LKPD Berbasis penemuan terbimbing adalah LKPD yang didesain dengan

langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan peserta didik untuk

menemukan konsep melalui tahapan-tahapan yaitu: (1) perumusan masalah

(2) pemrosesan data; (3) penyusunan konjektur; (4) pemeriksaan konjektur;

(5) penarikan kesimpulan; dan (6) penerapan konsep.

2. Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan memunculkan atau

mengembangkan gagasan atau ide baru dalam menyelesaikan masalah

matematika yang ditandai lima aspek yaitu kepekaan (sensivity), kelancaran

(fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality) dan keterincian

(elaboration).

3. Self efficacy adalah keyakinan diri seseorang terhadap kemampuannya untuk

melakukan tindakan-tindakan dalam penyelesaian suatu masalah yang

mencakup indikator pencapaian kinerja, pengalaman orang lain, persuasi

verbal, dan indeks psikologis.

4. Efektivitas pembelajaran adalah hasil guna yang diperoleh melalui prosedur

pembelajaran yang tepat. Efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran

yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses

pembelajaran. Adapun indikator keefektivan dalam penelitian ini adalah:
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a. Pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan kemampuan berpikir kreatif

matematis peserta didik apabila secara statistik kemampuan berpikir

kreatif matematis peserta didik menunjukkan perbedaan yang signifikan

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, serta rata-rata N-gain

ternormalisasi berada pada klasifikasi sedang atau tinggi.

b. Pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan self efficacy peserta didik

apabila secara statistik self efficacy peserta didik menunjukkan perbedaan

yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, serta rata-rata

N-gain ternormalisasi berada pada klasifikasi sedang atau tinggi.

F. Kerangka Pikir

Salah satu kemampuan yang penting dalam proses pembelajaran adalah berpikir

kreatif matematis. Pengembangan kemampuan berpikir kreatif matematis

merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan dan perlu dilatihkan kepada

peserta didik. Peserta didik yang berpikir kreatif adalah peserta didik yang mampu

memunculkan ide-ide dan mengemukakan pendapat-pendapatnya untuk mencapai

tujuan dengan penuh keyakinan, tidak tergantung pada orang lain. Jadi orang

kreatif itu harus memiliki keyakinan atau kepercayaan terhadap dirinya agar

mampu memutuskan suatu permasalahan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa keyakinan diri (self

efficacy) juga penting dimiliki oleh peserta didik, karena self efficacy yang

dimiliki oleh peserta didik dapat berpengaruh pada dirinya dalam menghadapi

setiap permasalahan matematika. Dengan adanya keyakinan diri pada peserta
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didik maka peserta didik dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik dan

lebih teliti. Salah satu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan

kemampuan berpikir kreatif matematis dan self efficacy peserta didik adalah

dengan model pembelajaran penemuan terbimbing.

Pembelajaran penemuan terbimbing adalah suatu cara yang digunakan guru dalam

mengajar dimana guru memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik.

Bimbingan dan arahan guru bisa dilakukan melalui modul, LKPD, maupun media

lainnya. Pada pembelajaran penemuan terbimbing ini peserta didik diberikan

masalah yang disajikan dalam LKPD berbasis penemuan terbimbing. Peserta

didik diharuskan berperan aktif untuk mencari tahu secara mandiri terlebih

dahulu dalam menemukan konsep dari materi yang sedang dipelajari. Jika

mengalami kesulitan peserta didik diperbolehkan bertanya dengan guru, sampai

peserta didik menemukan konsep yang dituju. Berdasarkan uraian tersebut,

diharapkan model pembelajaran penemuan terbimbing dapat meningkatkan

kemampuan berpikir kreatif matematis  dan self efficacy peserta didik.

Pembelajaran penemuan terbimbing terdiri dari enam langkah yaitu sebagai

berikut: (1) perumusan masalah; (2) pemrosesan data; (3) penyusunan konjektur;

(4) pemeriksaan konjektur; (5) penarikan kesimpulan (verbalisasi konjektur); dan

(6) penerapan konsep. Langkah pertama dari strategi ini adalah perumusan

masalah. Pada tahap ini guru memberi masalah-masalah kontekstual yang

berkaitan dengan materi pembelajaran. Peserta didik harus mampu menangkap

masalah (sensivity) dan memiliki keyakinan akan kemampuan matematika yang di

dapat sebelumnya. Selain itu, peserta didik akan membentuk kepercayaan dirinya
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dengan memahami garis besar materi. Hal ini akan memandu peserta didik

memperkuat aspek penguasaan pengalaman pribadinya untuk ke tahap

pembelajaran penemuan terbimbing berikutnya.

Langkah kedua adalah pemrosesan data. Pada proses penemuan ini peserta didik

menyusun, memproses, mengorganisir, dan menganalisis permasalahan yang

diberikan oleh guru. Saat peserta didik dalam proses penemuan, peserta didik

harus mampu mencetuskan banyak gagasan, mampu mencetuskan pertanyaan

yang bervariasi, mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang, serta

mampu mengemukakan pendapat atas gagasannya tersebut. Dalam proses ini

bimbingan guru diperlukan ketika peserta didik mengalami kesulitan. Persuasi

verbal yang dilakukan guru juga dapat membangun rasa percaya diri peserta didik.

Peserta didik juga bertambah keyakinan diri akan kemampuan yang dimiliki,

keyakinan diri akan kemampuan dalam diskusi kelompok, kemampuannya

memahami penjelasan teman atau guru.

Langkah ketiga adalah penyusunan konjektur. Pada tahap ini peserta didik

menyusun prakiraan dari hasil analisis yang telah dilakukan peserta didik

sebelumnya. Dalam menyusun prakiraan peserta didik harus berpikir secara

kreatif, yakni mampu mencari banyak alternatif yang berbeda, mampu

mengungkapkan pendapatnya sendiri, serta mampu mengembangkan gagasannya

agar mendapatkan jawaban yang tepat. Kegiatan ini akan membantu peserta didik

mengidentifikasi dan menetapkan kebenaran konsep dari pengetahuan yang

dimiliki sebelumnya dan menumbuhkan keyakinan diri akan kemampuan

matematika yang dimilikinya.



28

Langkah keempat adalah pemeriksaan konjektur. Pada tahap ini peserta didik

mengecek hasil prakiraan apakah sudah tepat. Peserta didik harus mampu

mengembangkan suatu gagasan atau mampu memerinci secara detail gagasannya.

Pada tahap ini juga guru memeriksa prakiraan yang telah dibuat peserta didik. Hal

ini penting dilakukan untuk meyakinkan kebenaran prakiraan peserta didik,

sehingga arah yang ditempuh tidak salah dan menuju arah yang hendak dicapai.

Selain itu, persuasi verbal yang dilakukan guru juga dapat membangun rasa

percaya diri peserta didik, sehingga rasa percaya diri peserta didik dapat

meningkat.

Langkah kelima adalah penarikan kesimpulan (verbalisasi konjektur). Pada tahap

ini peserta didik mampu mencetuskan gagasan, mampu mengungkapkan

pendapatnya sendiri, serta mampu mengembangkan gagasannya untuk menyusun

kebenaran prakiraan. Kegiatan ini membantu peserta didik untuk mengklarifikasi

kesalahan konsep dan menetapkan kesimpulan tentang masalah yang telah

diselesaikan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini peserta didik akan menilai

sejauh mana pencapaian kinerjanya selama proses pembelajaran. Jika selama

proses penemuan peserta didik tersebut berhasil mengerjakan dengan baik, maka

pada tahap ini kepercayaan dirinya akan semakin tinggi. Selain itu kemampuan

menemukan konsep matematika secara sendiri dalam kelompok membangun

kepercayaan diri akan kelebihannya dalam penemuan tersebut (indeks psikologis).

Langkah keenam adalah penerapan konsep. Pada tahap ini peserta didik

mengerjakan soal-soal dalam LKPD bertujuan untuk mengetahui hasil dari proses

berpikir kreatif matematis dalam menerapkan konsep yang telah ditemukan.
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Menyelesaikan soal-soal tersebut dengan baik dan benar akan menambah

kepercayaan diri atas kemampuannya. Dengan demikian, kemampuan berpikir

serta self efficacy peserta didik akan tertanam dengan baik melalui LKPD yang

telah disusun.



III. METODE PENELITIAN

A. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 Lampung Tengah, pada semester ganjil

tahun pelajaran 2017/2018. Subjek penelitian ini dibagi beberapa tahap berikut:

1. Subjek Studi Pendahuluan.

Pada studi pendahuluan dilakukan beberapa langkah sebagai analisis kebutuhan

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

pada saat wawancara adalah seorang guru yang mengajar matematika wajib di

kelas 10 yaitu FZ. Mangga Rani, S.Pd. Subjek pada saat analisis tingkat kesulitan

soal adalah peserta didik kelas 11A1.

2. Subjek Validasi LKPD.

Subjek validasi LKPD adalah dua orang ahli yang terdiri atas satu ahli materi dan

satu ahli media. Ahli materi yaitu Dr. Asmiati, S.Si., M.Si. yang merupakan dosen

pada jurusan matematika fakultas MIPA Universitas Lampung. Ahli media yaitu

Dr. Sugeng Sutiarso, M.Pd. yang merupakan dosen pada prodi magister

pendidikan matematika jurusan PMIPA FKIP Universitas Lampung.
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3. Subjek Uji Lapangan Awal.

Subjek uji lapangan awal adalah enam orang siswa kelas 10 yang belum

menempuh materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel. Keenam orang

tersebut berturut-turut memiliki kemampuan matematis tinggi, sedang, dan

rendah.

4. Subjek Uji Lapangan.

Subjek uji lapangan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10A5

sebanyak 45 orang sebagai kelas eksperimen dan 10A3 sebanyak 45 orang sebagai

kelas kontrol. Kelas eksperimen yaitu kelas yang belajar dengan menggunakan

LKPD berbasis penemuan terbimbing dan pembelajaran berbasis penemuan

terbimbing, dan sebagai kelas kontrol yaitu kelas yang pembelajarannya

konvensional dan tanpa menggunakan LKPD berbasis penemuan terbimbing.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode Research and Development.

Research and Development adalah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan

produk tertentu dan menguji keefektivan produk tersebut (Sugiyono, 2013).

Research and Development menekankan produk yang berguna atau bermanfaat

dalam berbagai bentuk sebagai perluasan, tambahan, dan inovasi dari bentuk-

bentuk yang sudah ada (Putra, 2012). Produk yang dihasilkan dari penelitian ini

adalah Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) berbasis penemuan terbimbing

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan self efficacy

peserta didik. Jenis penelitian ini banyak digunakan untuk memecahkan masalah

pada ranah pendidikan. Menurut Borg & Gall (1989) penelitian dan
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pengembangan (Research & Development) dalam pendidikan adalah

pengembangan dan validasi suatu produk pendidikan, di mana temuan penelitian

digunakan untuk merancang produk dan prosedur baru, yang kemudian secara

sistematik diuji di lapangan, dievaluasi, dan disempurnakan sampai memenuhi

kriteria tertentu, yaitu kefektivan.

C. Prosedur Penelitian

Borg & Gall (1989) meyatakan ada 10 langkah pelaksanaan strategi penelitian dan

pengembangan, yaitu: (1) Pengumpulan Informasi (Research and information

collecting), (2) Perencanaan (Planning), (3) Pengembangan desain/draf produk

awal (Develop preliminary form of product), (4) Uji lapangan awal (Preliminary

field testing), (5) Revisi hasil uji coba lapangan awal (Main product revision), (6)

Uji lapangan (Main field testing), (7) Penyempurnaan produk hasil uji lapangan

(Operasional product revision), (8) Uji lapangan operasional

(Operasional field testing), (9) Penyempurnaan produk akhir (Final product

revision), (10) Diseminasi dan implementasi (Dissemination and implementation).

Karena  keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Penjelasan langkah-langkah

penelitian pengembangan dalam penelitian ini djelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Informasi (Research and Information Collecting)

Pada tahap ini, dilakukan studi pendahuluan dan pengumpulan data (research and

information collecting) yaitu tahapan penelitian pendahuluan yang dilakukan

dengan analisis kebutuhan. Suatu penelitian pengembangan berawal dari adanya

potensi dan masalah, untuk mengetahui bahwa produk hasil penelitian
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pengembangan itu benar-benar dibutuhkan guna mengatasi masalah. Langkah

awal adalah melakukan analisis kebutuhan pada sumber dayanya. Peneliti

melakukan observasi terhadap bahan ajar yang digunakan guru matematika di

kelas X. Setelah itu melakukan wawancara dengan guru matematika mengenai

hasil observasi agar hasil pengamatan yang diperoleh lebih akurat dan

memperjelas beberapa hal mengenai kebutuhan LKPD dalam pembelajaran

matematika.

Memberikan daftar pertanyaan kepada siswa kelas IX untuk mengetahui materi

yang telah mereka pelajari namun belum dikuasai dengan baik dan dianggap sulit

oleh siswa. Selanjutnya mewawancarai guru matematika kelas XI untuk

memperkuat hasil temuan pada daftar pertanyaan siswa. Kemudian

mengumpulkan buku teks kurikulum 2013 dan LKPD yang digunakan guru saat

mengajar kemudian mengkaji buku-buku tersebut dan penelitian yang relevan

sebagai acuan penyusunan LKPD. Analisis terhadap kompetensi inti (KI) dan

kompetensi dasar (KD) matematika, silabus matematika kelas X, dan indikator

kemampuan berpikir kreatif matematis digunakan sebagai bahan pertimbangan

penyusunan materi dan evaluasi.

2. Merencanakan Penelitian (Planning)

Mengkaji bahan yang akan disusun dalam LKPD, langkah yang dilakukan

mengadopsi dari langkah-langkah menurut Depdiknas (2008). Setelah melakukan

analisis kurikulum dan analisis materi, maka selanjutnya adalah menyusun peta

kebutuhan LKPD agar mempermudah penyusunan LKPD secara urut sesuai

kompetensi dasar yang ada. Menentukan judul LKPD disesuaikan dengan
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kompetensi dasar pada materi SPLTV. Struktur LKPD yang digunakan terdiri dari

judul LKPD, tujuan belajar, alat dan bahan yang digunakan, petunjuk pengisian,

dan bahan diskusi peserta didik.

3. Pengembangan Desain (Develop Preliminary of Product)

Berpegang dari hasil studi pendahuluan dan perencanaan penelitian  di atas,

peneliti kemudian menyusun rancangan LKPD berupa draf untuk pembelajaran

berbasis penemuan terbimbing, materi yang akan dituangkan dalam LKPD, serta

susunan dan isi LKPD yang disesuaikan dengan tahapan pembelajaran.

Selanjutnya menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen. Lembar Kerja

Peserta Didik yang telah disusun kemudian divalidasi oleh para ahli, yaitu ahli

materi Dr Asmiati, S.Si, M.Si dan ahli media Dr. Sugeng Sutiarso, M.Pd melalui

lembar validasi. Lembar Kerja Peserta Didik yang telah divalidasi oleh ahli

kemudian direvisi sesuai dengan saran dan masukan dari ahli materi serta ahli

media. Kritik dan saran dari ahli digunakan untuk merevisi LKPD. Revisi

dilakukan satu kali dan dikonsultasikan kembali kepada kedua ahli tersebut untuk

memperbaiki kekurangan dari LKPD tersebut.

Selain melakukan revisi, pada tahap ini juga melakukan analisis terhadap lembar

penilaian Lembar Kerja Peserta Didik yang diberikan kepada ahli materi dan ahli

media. Validasi ahli materi dan ahli media dilakukan untuk mengetahui kebenaran

isi dan format Lembar Kerja Peserta Didik berbasis penemuan terbimbing untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan self efficacy peserta

didik. Hasil dari kedua revisi tersebut digunakan untuk uji coba lapangan awal.
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4. Uji coba lapangan awal (Preliminary Field Testing)

LKPD yang telah dianalisis dan direvisi kemudian diujicobakan di lapangan

dalam skala kecil. LKPD diujicobakan terhadap enam peserta didik MAN 1

Lampung Tengah kelas 10A4. Enam peserta didik tersebut dipilih dari peserta

didik yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini dilakukan agar

LKPD dapat digunakan oleh seluruh peserta didik dari kemampuan tinggi, sedang

maupun rendah. Setelah peserta didik membaca LKPD berbasis penemuan

terbimbing, peserta didik mengisi angket uji keterbacaan. Angket tersebut

kemudian dianalisis dan dijadikan salah satu acuan untuk kembali melakukan

revisi dan penyempurnaan LKPD yang dianggap sudah tepat.

5. Merevisi Hasil Uji Coba (Main Product Revision)

Revisi hasil uji lapangan awal dilakukan setelah pelaksanaan uji coba dengan

mengacu pada hasil analisis angket yang diberikan kepada enam peserta didik uji

coba serta masukan dari enam peserta didik sehingga LKPD siap untuk digunakan

dalam uji lapangan.

6. Uji coba lapangan (Main field testing).

Pada tahap uji lapangan, desain penelitian yang digunakan adalah pretest-postest

control group design sebagaimana yang dikemukakan Fraenkel dan Wallen (1993:

248) sebagai berikut.

Tabel 3.1 Desain Penelitian

Kelompok
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest

E Y1
Menggunakan LKPD berbasis

penemuan terbimbing
Y2

K Y1 Konvensional Y2
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Keterangan:

E    = Kelas eksperimen
K   = Kelas kontrol
Y1 = dilaksanakan pretest instrumen tes dan nontes (skala self efficacy) pada

kelas eksperimen dan kelas kontrol
Y2 = dilaksanakan posttest instrumen tes dan nontes (skala self efficacy) pada

kelas eksperimen dan kelas kontrol

Sebelum melakukan uji lapangan, terlebih dahulu peserta didik pada kelas

eksperimen dan kontrol diberikan pretest dan skala self efficacy yaitu untuk

mengetahui kemampuan awal peserta didik mengenai materi SPLTV. Kemudian

produk yang berupa LKPD diujikan pada kelas eksperimen. Setelah itu peserta

didik pada kedua kelas diberikan posttest untuk mengetahui efektivitas dari LKPD

yang telah dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif  dan

self efficacy peserta didik.

D. Instrumen Penelitian

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

yaitu nontes dan tes. Instrumen-instrumen tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Instrumen Nontes

Instrumen nontes ini terdiri dari beberapa bentuk yang disesuaikan dengan

langkah-langkah dalam penilitian pengembangan. Terdapat dua jenis instrumen

nontes yang digunakan, yaitu wawancara dan angket. Wawancara digunakan saat

studi pendahuluan berupa pedoman wawancara. Instrumen ini digunakan untuk

melakukan wawancara dengan guru saat observasi mengenai kondisi awal peserta

didik dan pemakaian buku teks di sekolah. Angket ini memakai skala likert

dengan empat pilihan jawaban yang disesuaikan dengan tahap penilitian dan
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tujuan pemberian angket. Beberapa jenis angket dan fungsinya dijelaskan sebagai

berikut.

a. Angket Uji Validasi Media

Instrumen ini digunakan untuk menguji kontruksi LKPD yang dikembangkan oleh

ahli media. Aspek yang menjadi penilaian dari ahli media adalah (1) aspek

kontruksi, meliputi identitas dan tujuan, mengacu pada buku standar dan

keterampilan peserta didik pada tingkatnya, serta penggunaan ilustrasi; dan (2)

aspek teknis, meliputi desain cover, sistematika, ketepatan penggunaan tulisan,

gambar, dan simbol, serta keharmonisan tata letak. Pemberian skala ini bertujuan

untuk menilai tampilan LKPD dan kesesuaian antara desain yang digunakan dan

isi LKPD. Adapun kisi-kisi instrumen validasi media disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2  Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Media

Aspek yang
Dinilai Indikator

No.
Pertanyaan

A. Aspek
Kontruksi

1. Memiliki identitas dan tujuan yang jelas
2. Mengacu pada buku standar dalam keterampilan

keterbatasan peserta didik
3. Menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata

1 dan 2
3 dan 4

5, 6, dan 7

B. Aspek
Teknis

1. Desain cover LKPD
2. Sistematika
3. Ketepatan penggunaan tulisan, gambar dan simbol
4. Ukuran LKPD dengan kemenarikan tata letak

8
9 dan 10

11, 12, dan 13
14 dan 15

b. Angket Uji Validasi Materi

Instrumen ini digunakan untuk menguji substansi LKPD yang dikembangkan.

Aspek yang menjadi penilaian dari ahli materi adalah isi/materi yang meliputi

kesesuaian materi dengan KI dan KD, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran,

kesesuaian dengan data/fakta, kebenaran konsep, kelengkapan materi, penyajian

dan penjabaran, serta kedalaman materi. Tujuan pemberian skala ini adalah
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menilai kesesuaian isi LKPD berbasis model penemuan terbimbing dan

kemampuan berpikir kreatif matematis. Adapun kisi-kisi instrumen untuk validasi

materi disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Materi

Aspek yang
Dinilai

Indikator No. Pertanyaan

Isi/ Materi 1.  Kesesuaian materi dalam LKPD dengan KI dan KD
2.  Kesesuaian materi dalam LKPD dengan tujuan

pembelajaran
3. Kesesuaian fakta dan data yang digunakan
4. Kebenaran konsep
5. Kelengkapan materi
6. Penyajian dan penjabaran materi
7. Kedalaman materi

1 dan 2
3 dan 4

5 dan 6
7 dan 8

9 dan 10
11, 12, dan 13

14 dan 15

c. Lembar Uji Coba Peserta Didik

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

berbasis penemuan terbimbing untuk mengetahui bagaimana keterbacaan,

ketertarikan peserta didik, dan tanggapannya terhadap LKPD. Instrumen yang

diberikan berupa pernyataan skala likert dengan empat pilihan jawaban yaitu 4

(sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup baik), dan 1 (kurang baik). Adapun kisi-kisi

angket respon peserta didik disajikan pada Tabel 3.4.
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Respon Peserta Didik

Aspek yang
Dinilai

Indikator Prediktor
No.

Pertanyaan
A. Strategi

Pengorgani-
sasian

1. Kemenarikan
sampul/cover

2. Kemenarikan
layout/wajah

3. Isi LKPD
4. Perpaduan warna
5. Variasi

penggunaan huruf
6. Penyajian gambar
7. Keterkaitan

peristiwa/fenomena
dengan materi

8. Keterkaitan soal
latihan dengan
materi

1. Sampul/cover menarik
2. layout/wajah menarik
3. Isi LKPD membuat media

mudah dipelajari
4. Perpaduan warna baik
5. Variasi penggunaan huruf

membuat LKPD mudah
dipelajari

6. Penyajian gambar membuat
LKPD mudah dipelajari

7. Keterkaitan peristiwa dengan
materi membuat LKPD
mudah dipelajari

8. Keterkaiatan soal latihan
dengan materi membuat
LKPD mudah dipelajari

1
2
3

4
5

6

7

8

9. Strategi
Penyajian
LKPD

1. Kejelasan huruf
2. Kemenarikan

penyajian LKPD
3. Kejelasan

sistematika
penyusunan LKPD

1. Kejelasan huruf membuat
LKPD mudah dipelajari

2. Penyajian LKPD membuat
mudah untuk dipelajari

3. Sistematika yang baik
membuat LKPD mudah
dipelajari

9

10

11

10. Strategi
Pengelolaan
Pembelajaran

1. Kemudahan
pemahaman
kalimat

2. Kemudahan
mengaitkan teori
dengan soal pada
latihan

3. Kemudahan
pembelajaran
menggunakan
LKPD

1. Kalimat yang dipakai
membuat LKPD mudah
dipelajari

2. Teori yang ada berkaitan
dengan soal-soal latihan

3. Penggunaan LKPD membuat
siswa lebih mudah untuk
belajar

12

13

14

d. Skala Self Efficacy

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

mastery experiences, vicarious experiences, verbal persuasions, dan

physiological indexes. Angket self efficacy yang digunakan adalah angket berupa

checklist (daftar cek). Pengukuran skor untuk pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan dilakukan menggunakan skala likert dengan skala 4. Indikator self

efficacy ditunjukkan pada Tabel 3.5.
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Tabel 3.5 Kisi-kisi Skala Self Efficacy

No Aspek Deskripsi Indikator
1 Pencapaian

Kinerja
Indikator kemampuan
yang didasarkan kinerja
pengalaman sebelumnya

- Pandangan siswa terhadap kemampuan
matematika yang dimiliknya

- Pandangan siswa tentang keterampilan
matematika.

2 Pengalaman
Orang Lain

Bukti yang didasarkan
pada kompetensi dan
perbandingan

- Kemampuan siswa membandingkan
kemampuan matematikanya dengan orang
lain

- Pandangan siswa tentang kemampuan
matematika yang dimiliki oleh dirinya dan
orang lain

3 Persuasi
Verbal

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

- Kemampuan siswa memahami makna
kalimat matematis dalam soal-soal
berpikir kreatif matematis

4 Indeks
Psikologis

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

- Pandangan siswa tentang kemampuan
matematika yang dimilikinya

- Pandangan tentang kelemahan dan
kelebihan yang dimiliki siswa pada
matematika

(Diambil dari Noer, 2012)

Sedangkan skala self efficacy disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Skala Self Efficacy

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif
Skala Nilai Skala Nilai
Selalu (SL) 4 Selalu (SL) 1
Sering (SR) 3 Sering (SR) 2
Jarang (JR) 2 Jarang (JR) 3
Tidak Pernah (TP) 1 Tidak Pernah (TP) 4

Sebelum digunakan pada uji lapangan skala self efficacy ini divalidasi oleh ahli

psikolog Yohana Oktariana, M.Pd, yaitu Dosen Bimbingan Konseling Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Tujuan dari validasi ini

adalah melihat kesesuaian isi dengan indikator dan tujuan pembuatan skala.

Kriteria yang menjadi penilaian dari ahli adalah: 1) keterkaitan indikator dengan

tujuan; 2) kesesuaian pernyataan dengan indikator yang diukur; 3) kesesuaian

antara pernyataan dengan tujuan; serta 4) penggunaan bahasa yang baik dan

benar. Berdasarkan penilaian tiap kriteria tersebut, skala self efficacy telah
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memenuhi kriteria baik dan dinyatakan layak untuk digunakan pada uji lapangan.

Secara lengkap, kisi-kisi dan instrumen skala self efficacy dapat dilihat pada

Lampiran B.3 dan lampiran B.4 halaman 191 dan 195.

Setelah dilakukan validasi, skala tersebut diujicobakan untuk mengetahui

reliabilitas dan validitas secara empiris. Uji coba dilakukan pada siswa kelas 11A1

dengan 35 responden. Hasil perhitungan validitas dan reliabilitas butir pernyataan

dapat dilihat pada Tabel 3.7, sedangkan data selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.10 dan C.11 halaman 223 dan 227.

Tabel 3.7 Hasil Uji Coba Validitas Skala Self Efficacy Peserta Didik

No.
rxy Kriteria

No.
rxy Kriteria

Pernyataan Pernyataan

1 0,77 Valid 20 0,60 Valid

2 0,99 Valid 21 0,80 Valid

3 0,50 Valid 22 0,96 Valid

4 0,69 Valid 23 0,72 Valid

5 0,76 Valid 24 0,64 Valid

6 0,62 Valid 25 0,75 Valid

7 0,60 Valid 26 0,90 Valid

8 0,68 Valid 27 0,48 Valid

9 0,78 Valid 28 0,85 Valid

10 0,64 Valid 29 0,84 Valid

11 0,46 Valid 30 0,95 Valid

12 0,85 Valid 31 0,64 Valid

13 0,69 Valid 32 0,79 Valid

14 0,59 Valid 33 0,82 Valid

15 0,80 Valid 34 0,80 Valid

16 0,71 Valid 35 0,60 Valid

17 0,68 Valid 36 0,87 Valid

18 0,55 Valid 37 0,65 Valid

19 0,62 Valid

Berdasarkan hasil uji validitas, terdapat 37 butir pernyataan dengan indeks

konsistensi lebih dari 0,30. Dari hasil perhitungan (Lampiran C.10 halaman 223)

menunjukkan bahwa angket tersebut memiliki indeks reliabilitas sebesar 0,71,
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dengan demikian angket tersebut memenuhi kriteria angket yang layak digunakan

untuk mengambil data. Maka dapat disimpulkan, terdapat 37 butir pernyataan

yang dapat digunakan.

2. Instrumen Tes

Instrumen ini berupa tes kemampuan berpikir kreatif matematis. Tes ini untuk

melihat efektivitas pembelajaran dengan model penemuan terbimbing dengan

mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis matematis peserta didik. Tes ini

diberikan secara individual dan bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir

kreatif matematis. Penilaian hasil tes dilakukan sesuai dengan pedoman yang

digunakan dalam penskoran kemampuan berpikir kreatif matematis pada Tabel

3.8.
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Tabel 3.8 Pedoman Penilaian Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis

Indikator Berpikir
Kreatif

Reaksi Terhadap Masalah Skor

Sensitivity (Kepekaan)

Tidak Memberikan Jawaban 0
Tidak menggambarkan kepekaan dalam menjawab dan
melakukan kesalahan operasi dan perhitungan

1

Tidak menggambarkan kepekaan dalam menjawab namun
sudah benar melakukan operasi dan perhitungan

2

Menggambarkan kepekaan dalam menjawab tetapi
terdapat kesalahan dalam operasi atau perhitungan

3

Menggambarkan kepekaan dalam menjawab dan
melakukan operasi, perhitungan, serta hasil yang benar

4

Fluency (Kelancaran)

Tidak memberikan jawaban 0
Memberikan ide yang tidak relevan dan mengarah kepada
jawaban salah

1

Memberikan ide yang tidak relevan dan mengarah kepada
jawaban benar

2

Memberikan ide yang relevan dan mengarah kepada
jawaban yang salah

3

Memberikan ide yang relevan dan mengararah kepada
jawaban yang benar

4

Flexibility (Keluwesan)

Tidak memberikan jawaban 0
Tidak memberi jawaban beragam dan hasil akhir
perhitungan salah

1

Tidak memberi jawaban beragam dan hasil akhir
perhitungan benar

2

Memberi jawaban beragam dan hasil akhir perhitungan
salah

3

Memberi jawaban beragam dan hasil akhir perhitungan
benar

4

Originality (Keaslian)

Tidak memberikan jawaban 0
Memberi jawaban tidak dengan caranya sendiri dan
menghasilkan jawaban yang salah

1

Memberi jawaban bukan dengan caranya sendiri dan
menghasilkan jawaban yang benar

2

Memberi jawaban dengan caranya sendiri namun
menghasilkan jawaban yang salah

3

Memberi jawaban dengan caranya sendiri dan memperoleh
jawaban yang benar

4

Elaboration(Elaborasi)

Tidak memberikan jawaban 0
Memberi jawaban yang tidak diperinci dengan hasil akhir
salah

1

Memberi jawaban yang tidak diperinci dan hasil akhir
benar

2

Memberi jawaban dengan diperinci namun melakukan
kesalahan perhitungan atau operasi

3

Memberi jawaban dengan diperinci dan memperoleh hasil
akhir yang benar

4

Sumber: Noer (2010)

Sebelum diberikan di akhir pembelajaran, instrumen ini diujicobakan terlebih dulu

pada kelas lain yang telah menempuh materi sistem persamaan linear tiga variabel



44

untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda

soal. Uji-uji tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Validitas

Validitas yang dilakukan terhadap instrumen tes berpikir kreatif matematis

didasarkan pada validitas isi dan validitas empiris. Validitas isi dari tes

kemampuan berpikir kreatif matematis ini dapat diketahui dengan cara

membandingkan isi yang terkandung dalam tes kemampuan berpikir kreatif

matematis dengan indikator pembelajaran yang telah ditentukan. Tes yang

dikategorikan valid adalah yang telah dinyatakan sesuai dengan kompetensi dasar

dan indikator yang diukur. Diasumsikan bahwa guru sejawat yang mengajar

matematika mengetahui dengan benar kurikulum SMA/MA, maka validitas

instrumen tes ini didasarkan pada penilaian guru tersebut. Teknik yang digunakan

untuk menguji validitas empiris ini dilakukan dengan menggunakan rumus

korelasi product moment (Widoyoko, 2012:137)

= ∑ − (∑ ) (∑ )( ∑ − (∑ ) )( ∑ − (∑ ) )
Keterangan:

= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
N = Banyak Siswa∑ = Jumlah skor siswa pada setiap butir soal∑ = Jumlah total skor siswa∑ = Jumlah hasil perkalian skor siswa pada setiap butir soal dengan total skor

siswa

Penafsiran  harga korelasi dilakukan dengan membandingkan dengan harga

kritik untuk validitas butir instrumen, yaitu 0,361.  Artinya apabila ≥ 0,361,

nomor butir tersebut dikatakan valid dan memuaskan (Widoyoko, 2012: 143).
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Tabel 3.9. menyajikan hasil validitas instrumen tes berpikir kreatif matematis.

Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran C.1 halaman 201.

Tabel 3.9 Validitas Instrumen Tes Berpikir Kreatif Matematis

Nomor Soal rxy Keterangan
1 0,84 Valid
2 0,70 Valid
3 0,74 Valid
4 0,68 Valid

b. Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali

untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

Perhitungan untuk mencari nilai reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat

Arikunto (2008: 109) yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas

dapat digunakan rumus Alpha, yaitu:

= − 1 1 − ∑
Keterangan :

11r : nilai reliabilitas instrumen (tes)
n : banyaknya butir soal

 2
i : jumlah varians dari tiap-tiap butir soal

: varians total

Sudijono (2008: 209) berpendapat bahwa suatu tes dikatakan baik apabila

memiliki nilai reliabilitas ≥ 0,70. Kriteria yang akan digunakan adalah memiliki

nilai reliabilitas ≥ 0,70. Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen berpikir

kreatif, diperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,72. Hal ini menunjukkan

bahwa instrumen yang diujicobakan memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil

2
t
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perhitungan reliabilitas uji coba instrumen dapat dilihat pada Lampiran C.2

halaman 203.

c. Tingkat Kesukaran

Sudijono (2008: 372) menyatakan bahwa suatu tes dikatakan baik jika memiliki

derajat kesukaran sedang, tidak terlalu sukar, dan tidak terlalu mudah. Perhitungan

tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus sebagai berikut:

TK = JI
Keterangan:

TK : tingkat kesukaran suatu butir soal
JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh
IT : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu

butir soal

Menurut Sudijono (2008: 372) klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat dilihat dari

Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Interpretasi Tingkat Kesukaran

Kriteria Indeks Kesukaran Kategori
0,00 – 0,15 Sangat Sukar
0,16 – 0,30 Sukar
0,31 – 0,70 Sedang
0,71 – 0,85 Mudah
0,86 – 1.00 Sangat Mudah

Kriteria soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal dengan tingkat

kesukaran sedang yaitu memiliki nilai tingkat kesukaran 0,31 – 0,70. Hasil

perhitungan tingkat kesukaran uji coba soal disajikan pada Tabel 3.11.
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Tabel 3.11 Tingkat Kesukaran Butir Soal

No. Butir Soal Indeks TK Interpretasi

1 0,61 Sedang
2 0,48 Sedang
3 0,53 Sedang
4 0,44 Sedang

Berdasarkan kriteria tingkat kesukaran butir soal, hasil perhitungan menunjukkan

bahwa soal tes dengan tingkat kesukaran memenuhi indeks kriteria sehingga

semua butir soal dapat digunakan. Hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal

dapat dilihat selengkapnya pada lampiran C.3 halaman 205.

d. Daya Pembeda

Daya beda suatu butir tes adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan

antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah.  Daya

beda butir tes dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya tingkat diskriminasi

atau angka yang menunjukkan besar kecilnya daya beda.  Sudijono (2008: 120)

mengungkapkan bahwa menghitung daya pembeda ditentukan dengan rumus:

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

Tabel 3.12 Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Nilai Interpretasi
Negatif ≤ DP < 0,10 Sangat Buruk

0,10 ≤ DP ≤ 0 ,19 Buruk
0,20 ≤ DP ≤ 0 ,29 Agak baik, perlu revisi
0,30 ≤ DP ≤ 0 ,49 Baik

DP ≥ 0 ,50 Sangat Baik
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Kriteria soal tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki interpretasi baik

dan sangat baik. Hasil perhitungan daya pembeda uji coba soal disajikan pada

Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Daya Pembeda Butir Soal

No. Butir Soal Nilai P Interpretasi

1 0,94 Sangat Baik
2 0,47 Baik
3 0,48 Baik
4 0,53 Baik

Dengan melihat hasil perhitungan daya pembeda butir soal yang diperoleh, maka

instrumen tes yang sudah diujicobakan telah memenuhi kriteria daya pembeda

soal yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Hasil perhitungan daya

pembeda butir soal dapat dilihat pada Lampiran C.4 halaman 207.

E. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif, hal ini

didasarkan pada data-data yang diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif

sebagai berikut.

1. Data Kualitatif

Data kualitatif diperoleh dari data studi pendahuluan berupa hasil observasi dan

wawancara dianalisis secara deskriptif sebagai latar belakang diperlukannya

LKPD. Hasil review berbagai buku teks serta KI dan KD matematika wajib

SMA/MA Kelas X juga dianalisis secara deskriptif sebagai acuan untuk

menyusun silabus, RPP, dan LKPD pembelajaran. Data hasil pemberian angket

tahap validasi silabus, RPP, dan LKPD diperoleh berupa saran dan komentar ahli,



49

yang digunakan sebagai panduan untuk memperbaiki silabus, RPP, dan LKPD.

Analisis data hasil tingkat keterbacaan dan ketertarikan siswa juga dilakukan

secara deskriptif kualitatif.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif diperoleh dari angket self efficacy dan tes kemampuan berpikir

kreatif matematis. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

memberikan angket self efficacy dan tes kemampuan berpikir kreatif matematis

sebelum pembelajaran (pretest) dan setelah pembelajaran (posttest) pada kelas

eksperimen dan kontrol. Data yang diperoleh dari pretest dan posttest dianalisis

menggunakan uji statistik. Sebelum melakukan analisis uji statistik perlu

dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan homogenitas terhadap data yang

akan diuji, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah sebaran data responden

berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan

dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Z (K-S Z) menggunakan software SPPS

versi 16.0 dengan kriteria pengujian yaitu jika nilai probabilitas (sig) dari Z lebih

besar dari = 0,05, maka hipotesis nol diterima (Trihendradi, 2005: 113). Hasil

perhitungan uji normalitas data pretest dan posttest, untuk menguji kemampuan

berpikir kreatif matematis dan self efficacy peserta didik. Dua hal tersebut

dijelaskan sebagai berikut:
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1) Kemampuan berpikir kreatif Matematis

Data uji normalitas diperoleh dari hasil pretest dan hasil posttest kelas 10 A5

sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 A3 sebagai kelas kontrol. Hasil uji

normalitas sebaran data pretest dan posttest pada kelas eksperimen maupun kelas

kontrol disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Hasil Uji Normalitas Berpikir Kreatif Matematis

Perlakuan
Kelompok
Penelitian

Banyaknya
Peserta Didik

Asymp.
Sig (2-tailed)

Posttest Eksperimen 45 0,000
Kontrol 45 0,021

Hasil uji normalitas sebaran data pretest kelas eksperimen diperoleh Signifikansi

kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data pretest kelas eksperimen

berdistribusi tidak normal. Hasil perhitungan normalitas sebaran data posttest

kelas eksperimen diperoleh Signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan

data posttest kelas eksperimen berdistribusi tidak normal.

Hasil uji normalitas sebaran data pretest kelas kontrol diperoleh Signifikansi

kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan data pretest kelas kontrol berdistribusi

tidak normal. Hasil perhitungan normalitas sebaran data posttest kelas kontrol

diperoleh Signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data

posttest kelas kontrol berdistribusi tidak normal.

2) Self Efficacy

Data uji normalitas diperoleh dari hasil pretest dan hasil posttest kelas 10 A5

sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 A3 sebagai kelas kontrol. Hasil uji

normalitas sebaran data pretest dan posttest pada kelas eksperimen maupun kelas



51

kontrol disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Hasil Uji Normalitas Posttest Self Efficacy

Perlakuan
Kelompok
Penelitian

Banyaknya
Peserta Didik

Asymp. Sig
(2-tailed)

Posttest Eksperimen 45 0,026
Kontrol 45 0,002

Hasil perhitungan normalitas sebaran data posttest kelas eksperimen diperoleh

Signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan data posttest kelas

eksperimen berdistribusi tidak normal. Hasil perhitungan normalitas sebaran data

posttest kelas kontrol diperoleh Signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat

disimpulkan data posttest kelas kontrol berdistribusi tidak normal.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok responden

berasal dari populasi yang sama atau tidak. Dengan menggunakan SPSS, peneliti

dapat melakukan perhitungan test of homogenity of variance melalui menu (tool)

(analyze-compare means-one way anova). Uji homogenitas ini menggunakan taraf

signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi (sig) < 0,05, data berasal dari populasi

yang mempunyai varians tidak homogen, sedangkan jika nilai signifikansi

(sig) > 0,05,  data berasal dari populasi yang mempunyai varians homogen.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada data skor akhir kemampuan berpikir kreatif

matematis dan skor akhir self efficacy diketahui bahwa kedua kelas berasal dari

populasi yang berdistribusi tidak normal. Sehingga tidak perlu dilakukan uji

homogenitas terhadap skor akhir kemampuan berpikir kreatif matematis dan skor

akhir self efficacy.
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c. Uji Hipotesis

1) Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis

a) Uji Hipotesis Skor Akhir

Setelah melakukan uji normalitas, diperoleh bahwa skor akhir dari kedua sampel

berasal dari populasi yang tidak normal. Uji non parametrik dalam penelitian ini

adalah uji Mann-Whitney U dengan hipotesis sebagai berikut:: Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang menggunakan

LKPD berbasis penemuan terbimbing sama dengan kemampuan berpikir

kreatif matematis peserta didik yang tidak menggunakan LKPD berbasis

penemuan terbimbing.: Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang menggunakan

LKPD berbasis penemuan terbimbing tidak sama dengan kemampuan

berpikir kreatif matematis peserta didik yang tidak menggunakan LKPD

berbasis penemuan terbimbing.

b) Uji Hipotesis N-Gain

Rata-rata N-Gain kemampuan berpikir kreatif matematis pada kelas eksperimen

selanjutnya dibandingkan dengan kelas kontrol dengan uji kesamaan dua rata-rata

atau uji t-test, dengan hipotesis:: Tidak ada perbedaan rata-rata N-Gain kemampuan berpikir kreatif

matematis kelas eksperimen dan N-Gain kemampuan berpikir kreatif

matematis kelas kontrol
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: Ada perbedaan rata-rata N-Gain kemampuan berpikir kreatif

matematis kelas eksperimen dan N-Gain kemampuan berpikir kreatif

matematis kelas kontrol

Kriteria Uji: Terima Ho jika nilai sign. > 0,05

2) Self Efficacy

a) Uji Hipotesis Skor Akhir

Setelah melakukan uji normalitas, diperoleh bahwa skor akhir dari kedua sampel

berasal dari populasi yang tidak normal. Uji nonparametrik dalam penelitian ini

adalah Mann-Whitney U dengan hipotesis sebagai berikut:: Self efficacy peserta didik yang menggunakan LKPD berbasis penemuan

terbimbing sama dengan self efficacy peserta didik yang tidak menggunakan

LKPD berbasis penemuan terbimbing.: Self efficacy peserta didik yang menggunakan LKPD berbasis penemuan

terbimbing lebih tinggi dari pada self efficacy peserta didik yang tidak

menggunakan LKPD berbasis penemuan terbimbing.

b) Uji Hipotesis N-Gain

Rata-rata N-Gain self efficacy peserta didik pada kelas eksperimen selanjutnya

dibandingkan dengan kelas kontrol dengan uji kesamaan dua rata-rata atau uji t-

test, dengan hipotesis:: Tidak ada perbedaan rata-rata N-Gain self efficacy kelas eksperimen dan N-

Gain self efficacy kelas kontrol: Ada perbedaan rata-rata N-Gain self efficacy kelas eksperimen dan N-Gain

self efficacy kelas kontrol



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, diperoleh kesimpulan:

1. Tahapan pengembangan LKPD berbasis penemuan terbimbing dilakukan

mengikuti tahapan berikut: studi pendahuluan menggunakan pedoman

wawancara dan observasi, merencanakan penelitian yang diawali dengan

mengkaji bahan yang akan disusun dalam LKPD, penyusunan racangan

LKPD berupa draft untuk pembelajaran berbasis penemuan terbimbing, uji

coba lapangan awal, merevisi hasil uji coba lapangan awal, uji coba lapangan,

kemudian penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan. Rumusan

pengembangan LKPD berbasis penemuan terbimbing pada materi SPLTV

terdiri atas penentuan KD dan indikator, penyusunan peta konsep, orientasi

terhadap masalah, identifikasi masalah dan penyelesaian masalah. Pada

penentuan KD didasarkan pada materi belajar SPLTV kemudian disusun

indikator pencapaian kompetensi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Peta konsep disusun berdasarkan pada materi pembelajaran yang akan

disampaikan. Kemudian pada orientasi masalah disajikan permasalahan

kontekstual yang harus diselesaikan. Identifikasi terhadap masalah, dilakukan

berdasarkan masalah yang telah disajikan pada tahapan ini dimuat arahan

kerja dan tahapan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah dilakukan
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setelah melalui proses identifikasi masalah yang telah dilakukan, pada

tahapan ini dimuat prosedur pengambilan kesimpulan terhadap masalah yang

telah disajikan. LKPD dinyatakan valid diperoleh dari penilaian validator

oleh ahli materi dan ahli media terhadap LKPD berbasis penemuan

terbimbing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan

self efficacy peserta didik memperoleh kriteria sangat baik. Sedangkan respon

peserta didik terhadap LKPD berbasis penemuan terbimbing untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan self efficacy

memperoleh kriteria baik. Hasil akhir dari penelitian pengembangan ini

adalah tersusun produk LKPD berbasis penemuan terbimbing yang dapat

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan self efficacy peserta

didik.

2. LKPD berbasis penemuan terbimbing efektif untuk meningkatkan

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang menggunakan

LKPD berbasis penemuan terbimbing lebih tinggi daripada kemampuan

berpikir kreatif matematis siswa yang tidak menggunakan LKPD berbasis

penemuan terbimbing dan peningkatan kemampuan berpikir kreatif

matematis peserta didik yang menggunakan LKPD berbasis penemuan

terbimbing dikategorikan sedang.

3. LKPD berbasis penemuan terbimbing efektif untuk meningkatkan self

efficacy peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari self efficacy peserta didik

yang menggunakan LKPD berbasis penemuan terbimbing lebih tinggi

daripada self efficacy peserta didik yang tidak menggunakan LKPD berbasis
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penemuan terbimbingdan peningkatan self efficacy peserta didik yang

menggunakan LKPD berbasis penemuan terbimbing dikategorikan sedang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, disarankan sebagai berikut:

1. Guru dapat menggunakan LKPD berbasis penemuan terbimbing sebagai

alternatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis

matematis dan self efficacy peserta didik pada materi sistem persamaan linear

tiga variabel.

2. Ketika merancang LKPD berbasis penemuan terbimbing hendaknya Guru

atau Peneliti lain agar memperhatikan materi yang tuangkan sesuai dengan

tahapan penemuan terbimbing.

3. Pembaca dan peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan

mengenai LKPD berbasis penemuan terbimbing hendaknya:

a. Mengembangkan LKPD berbasis penemuan terbimbing pada materi lain.

b. Mengembangkan LKPD berbasis penemuan terbimbing lebih dari satu

materi jika akan melakukan penelitian tentang pengaruh LKPD berbasis

penemuan terbimbing terhadap aspek psikologis siswa khususnya self

efficacy agar peningkatan self efficacy peserta didik dapat lebih baik.

c. Memperhatikan karakteristik peserta didik dalam pembentukan

kelompok diskusi. Selain memperhatikan tingkat kemampuan matematis,

kemampuan interaksi sosial peserta didik juga diperhatikan agar diskusi

berjalan secara aktif dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
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