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ABSTRAK

PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS METODE GUIDED INQUIRY
DITINJAU DARI KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS

DAN SELF EFFICACY SISWA

Oleh

Ayu RahmahPutri

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan respon
peserta didik yang menggunakan LKPD berbasis metode guided inquiry ditinjau
dari kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy siswa. Penelitian
pengembangan ini mengikuti alur Borg and Gall. Subjek penelitian pada uji
lapangan adalah siswa kelas X Perbankan 1 SMK  Yadika Pagelaran. Data
dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket dan tes. Data dianalis
menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil uji
lapangan menunjukkan bahwa (1) LKPD efektif digunakan karena lebih dari 70%
siswa memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan kriteria ketuntasan minimal
pada tes kemampuan komunikasi matematis, (2) self-efficacy siswa setelah
menggunakan LKPD tidak mengalami perubahan yang signifikan, (3) respon
peserta didik terhadap LKPD telah memenuhi kriteria baik dari aspek tampilan,
penyajian materi, dan manfaat.

Kata kunci: LKPD berbasis metode guided inquiry, komunikasi matematis, self-
efficacy



ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF GUIDED INQUIRY METHOD BASED
WORKSHEET IN TERM OF MATHEMATICAL COMMUNICATION

ABILITY AND STUDENT’S SELF EFFICACY

By

Ayu Rahmah Putri

This development research aimed to know effectiveness and response of learners
using guided inquiry method based worksheet in term of mathematical
communication ability and student’s self-efficacy. This study was initiated with
preliminary studies (need analysis), the composing, the validation, preliminary
field testing, and the field trial of worksheet. This development research follows
the paths of Borg and Gall. The subject of this research was student of X
Perbankan 1 class of SMK Yadika Pagelaran. Data collected through
observation, interwiew, questionnaires, and tests. The data analyzed using
quantitative and qualitative descriptive analysis techniques. The field trial results
showed that (1) worksheet is effectively used because more than 70% of the
students score obtain a value greater than or equal to reached minimum criteria
on a mathematical communication skill test, (2) the student’s self-efficacy after
used worksheet did not show any significant changes, (3) the student’s response to
the worksheet has met good criteria of aspects of appearance, presentation of
materials, and benefits.

Keywords: Guided inquiry method based worksheet, mathematical commu-
nication, self-efficacy
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu jenjang pendidikan menengah

dengan kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja. Artinya,

lulusan SMK diharapkan dapat memenuhi tuntutan dunia usaha dalam hal

penyediaan tenaga kerja tingkat menengah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah pasal 3 ayat 2,

yang menyatakan bahwa “Sekolah Menengah Kejuruan mengutamakan penyiapan

siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional”.

Oleh karena itu, struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih

ditekankan terhadap muatan peminatan kejuruan уаng diambil оlеh peserta didik

dan lebih mengedepankan praktek dаrі pada teori pada saat proses belajar

mengajar.

Dalam upaya mengembangkan potensi keterampilannya, peserta didik perlu

dibekali berbagai ilmu yang juga termuat pada pelajaran muatan nasional dan

muatan kewilayahan. Salah satu pelajaran yang terdapat pada muatan nasional

adalah mata pelajaran matematika. Belajar matematika penting bagi siswa supaya

ia memiliki kemampuan atau keterampilan dalam memecahkan masalah atau soal-

soal matematika, sebagai sarana baginya untuk mengasah penalaran yang cermat,

logis, kritis, dan kreatif. Namun pada kenyataannya siswa SMK banyak yang
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mengeluhkan bahwa mata pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sulit

dipahami. Terlebih karena siswa SMK lebih tertarik pada mata pelajaran muatan

peminatan kejuruan yang lebih banyak ditekankan praktik daripada teori.

Permasalahan ini juga ditemui pada peserta didik di SMK Yadika Pagelaran

dimana peserta didiknya tidak menyukai pelajaran matematika. Hal ini

ditunjukkan dengan perolehan nilai rata-rata pada ujian nasional tahun pelajaran

2016/2017 dimana mata pelajaran matematika mendapatkan nilai rata-rata

terendah dari seluruh mata pelajaran yang diujikan, sebaliknya mata pelajaran

kejuruan mendapatkan nilai rata-rata tertinggi.

Tabel 1.1 Nilai Rata-rata Ujian Nasional T.P. 2016/2017 SMK Yadika Pagelaran

No. Mata Pelajaran Nilai Rata-rata
Ujian Nasional

1. Bahasa Indonesia 75,82
2. Bahasa Inggris 63,46
3. Matematika 25,55
4. Mata Pelajaran Kejuruan 85,02

Sumber: Dokumen Waka Kurikukulum SMK Yadika Pagelaran

SMK Yadika Pagelaran memiliki 4 program keahlian yang terbagi dalam 4

jurusan dan terdiri atas 16 kelas untuk tingkat X, XI, dan XII yang tersaji pada

Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2. Jurusan di SMK Yadika Pagelaran

No. Bidang Keahlian Program Keahlian Jurusan Jumlah
Kelas

1. Bisnis dan Manajemen
Akuntansi dan
Keuangan

Perbankan 5

2.
Kesehatan dan Pekerjaan
Sosial

Farmasi Farmasi 5

3. Seni dan Industri Kreatif
Seni Broadcasting
dan Film

Broadcasting 3

4. Pariwisata
Perhotelan dan Jasa
Pariwisata

Akomodasi
Perhotelan

3

Sumber: Dokumen Waka Kurikulum SMK Yadika Pagelaran
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Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan guru

matematika di SMK Yadika Pagelaran, pencapaian kompetensi belajar siswa pada

mata pelajaran matematika belum sesuai dengan yang diharapkan disebabkan oleh

beberapa faktor, antara lain pandangan negatif siswa terhadap mata pelajaran

matematika yang dianggap sulit, sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan

dalam menggambar sketsa grafik pada bidang koordinat Cartesius, serta masih

lemahnya peserta didik dalam penggunaan simbol-simbol matematika. Informasi

ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis peserta didik masih

rendah. Hal ini didukung oleh data hasil Penilaian Harian I pada mata pelajaran

matematika yang disajikan pada Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Data Hasil Penilaian Harian I Mata Pelajaran Matematika Kelas X

No. Kelas N Xmax Xmin Nilai ≥ 75 Nilai ≤ 75
1. X Perbankan 1 26 83,3 12,5 18,2 2 24
2. X Perbankan 2 26 75 8,3 15,7 4 22
3. X Farmasi 1 39 83,3 37,5 44,5 14 25
4. X Farmasi 2 38 83,3 33,3 41,2 11 27
5. X Broadcasting 22 75 29,1 41,8 5 17

6.
X Akomodasi
Perhotelan

39 75 16,6 24,1 10 29

Sumber: Dokumen Guru Matematika Kelas X SMK Yadika Pagelaran

Kemampuan komunikasi matematis sangat penting dimiliki oleh setiap peserta

didik karena dengan komunikasi matematis peserta didik mampu secara lisan dan

tertulis dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan matematika dengan simbol,

tabel, diagram atau media untuk memperjelas masalah. Hal ini sesuai dengan

Agustyaningrum (2011) yang menyatakan bahwa komunikasi matematis

merupakan suatu cara peserta didik untuk mengungkapkan ide-ide matematis baik

secara lisan, tertulis, gambar, diagram, menggunakan benda, menyajikan dalam

bentuk aljabar, atau menggunakan simbol matematika. Permendiknas No. 64
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Tahun 2013 juga menegaskan bahwa tujuan yang harus dicapai pada mata

pelajaran matematika yaitu siswa memiliki kemampuan mengkomunikasikan

gagasan matematis dengan jelas dan efektif.

Selain melakukan wawancara dengan guru matematika, juga dilakukan

wawancara terhadap peserta didik untuk memperoleh informasi tambahan seputar

matematika. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik diperoleh

informasi bahwa sebagian besar peserta didik tidak menyukai mata pelajaran

matematika. Salah satu faktornya adalah rasa bosan peserta didik pada metode

pembelajaran yang digunakan oleh guru matematika. Penyebab lainnya adalah

banyaknya rumus serta simbol-simbol dalam mata pelajaran matematika. Belum

lagi ketika dihadirkan soal yang berbentuk cerita, peserta didik mengaku sangat

kesulitan dalam menerjemahkannya ke dalam ekspresi matematika. Disisi lain,

dalam menyelesaikan soal-soal matematika mereka diharuskan untuk berpikir

keras.

Beberapa peserta didik yang seringkali mendapatkan nilai di bawah Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) mengatakan bahwa ketika bertemu soal-soal

matematika sudah terbayang didalam pikiran mereka pasti akan mendapatkan

hasil yang sama seperti sebelumnya. Mereka tidak serta merta termotivasi ketika

melihat teman lainnya yang mampu dalam menyelesaikan tugas matematika

karena temannya tersebut dianggap pandai dalam mata pelajaran matematika

sehingga sudah hal wajar ketika temannya tersebut berhasil dalam menyelesaikan

tugas matematika. Keyakinan yang kuat bahwa mereka tidak mampu dalam

menyelesaikan tugas matematika ternyata berujung pada perolehan nilai yang
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rendah. Faktor keyakinan dalam diri peserta didik memiliki peranan penting

dalam menyelesaikan suatu tugas. Salah satu bagian dari keyakinan peserta didik

adalah self-efficacy. Betz & Hackett (Yoenanto, 2010) menjelaskan bahwa self-

efficacy mengacu pada keyakinan akan kemampuan individu untuk berhasil

melaksanakan tugas-tugas atau perilaku yang diharapkan. Pada pembelajaran

matematika, self-efficacy matematika dapat diartikan sebagai keyakinan peserta

didik dalam mengatasi tugas matematika secara efektif dengan kemampuan yang

dimilikinya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Bandura seperti yang dikutip

oleh Ormrod (2009) bahwa seseorang lebih mungkin terlibat dalam tugas tertentu

ketika mereka yakin bahwa mereka mampu menjalankan tugas tersebut dengan

berhasil, yaitu ketika mereka memiliki self-efficacy yang tinggi. Untuk itu

diperlukan pembelajaran matematika yang mampu memfasilitasi kemampuan

komunikasi matematis dan self-efficacy peserta didik.

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh informasi bahwa guru matematika di

SMK Yadika Pagelaran belum pernah melakukan variasi dalam pembelajaran

matematika. Misalnya seperti pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar

buatan guru yang dirancang khusus sesuai karakteristik peserta didik. Temuan di

lapangan menunjukkan bahwa guru lebih banyak menggunakan Lembar Kegiatan

Peserta Didik (LKPD) yang dibuat oleh penerbit tertentu sebagai pendamping

sumber belajar dan pemberian tugas kepada peserta didiknya dalam pembelajaran

matematika. Prastowo (2011: 204) menyebutkan bahwa LKPD merupakan bahan

ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi petunjuk-petunjuk pelaksanaan

tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada

kompetensi dasar yang harus dicapai. Salah satu bentuk LKPD ditinjau dari
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tujuannya adalah LKPD yang dapat membantu peserta didik untuk menemukan

suatu konsep (Prastowo, 2011: 208). Pendapat lainnya dikemukakan oleh

Darmodjo dan Kaligis (1992: 40), LKPD merupakan sarana pembelajaran yang

dapat digunakan guru dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas peserta

didik dalam pembelajaran.

LKPD yang baik adalah LKPD yang berisi aktivitas yang menarik dan

menyenangkan serta dapat membantu peserta didik untuk menemukan suatu

konsep. Sedangkan LKPD dari penerbit yang beredar di SMK Yadika Pagelaran

tidak mencantumkan dengan jelas kemampuan peserta didik yang dikembangkan,

materi disajikan secara singkat tanpa disertai penjelasan atau langkah-langkah

yang terstruktur dalam menemukan konsep, di dalamnya lebih banyak berisi

tentang latihan soal-soal sehingga peserta didik hanya terbiasa mengerjakan soal-

soal tanpa mengetahui konsepnya sehingga pemanfaatan LKPD dalam proses

pembelajaran menjadi kurang efisien. Tampilan LKPD buatan penerbit dapat

dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

(a) (b)

Gambar 1.1 Gambar LKPD buatan penerbit (a) dan (b)
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Permasalahan ini seharusnya dapat diatasi dengan inovasi guru dalam

menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi peserta didik. Salah satunya

adalah dengan membuat LKPD yang didalamnya memuat aktivitas-aktivitas yang

menyenangkan dan menarik bagi peserta didik sehingga mampu mengembangkan

kemampuan komunikasi matematis dan membangun self-efficacy positif dalam

diri peserta didik.

Teori konstruktivisme menyebutkan bahwa pengetahuan tidak dapat diperoleh

secara pasif tetapi harus dilakukan secara aktif dimana peserta didik membangun

ide-ide atau konsep baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah

ada sebelumnya. Oleh karena itu, metode pembelajaran dalam matematika

sebaiknya mengacu pada teori konstruktivisme. Salah satu metode pembelajaran

yang sesuai dengan teori konstruktivisme adalah metode guided inquiry (inkuiri

terbimbing). Metode guided inquiry menekankan pada aktivitas penyelidikan

yang mengarah pada penemuan konsep. Melalui aktivitas penemuan konsep  yang

dilakukan oleh peserta didik, daya ingatnya akan konsep tersebut lebih melekat

dibandingkan dengan orang lain yang menemukannya.

Pembelajaran inkuiri terbimbing (guided inquiry) menekankan pada kemampuan

peserta didik dalam mempergunakan atau mengkomunikasikan ide-ide

matematikanya, konsep dan keterampilan yang sudah dipelajari peserta didik

untuk menemukan suatu pengetahuan atau konsep baru. Selain itu, guided inquiry

menjadikan aktivitas penyelidikan yang dilakukan oleh peserta didik sebagai

penggerak dalam pembelajaran. Melalui penyelidikan yang dilakukan, peserta

didik akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai matematika,



8

berani menyampaikan gagasan atau ide-ide matematikanya, dapat meningkatkan

keterampilan proses berpikir ilmiah, serta untuk mencari dan menggunakan

informasi melalui sumber pembelajaran yang sesuai. Disisi lain, dalam

menerapkan metode pembelajaran juga harus disesuaikan dengan karakteristik

peserta didik serta pokok bahasan yang akan disampaikan. Karena tidak semua

pokok bahasan matematika cocok dengan menggunakan metode guided inquiry.

Salah satu pokok bahasan matematika yang cocok dipadukan dengan metode

guided inquiry adalah transformasi geometri. Di dalam pokok bahasan

transformasi geometri terdapat banyak rumus atau konsep yang membutuhkan

visualisasi untuk membantu peserta didik mengerti konsep-konsep tersebut. Hal

ini yang menyebabkan peserta didik menjadi kesulitan memahami materi dalam

pokok bahasan transformasi geometri. Kenyataan menunjukkan bahwa rata-rata

peserta didik hanya sekedar hafal rumus saja, tetapi tidak memahaminya. Untuk

itu dibutuhkan sebuah inovasi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman

langsung kepada peserta didik. Salah satu inovasi tersebut adalah dengan

penggunaan LKPD berbasis metode guided inquiry yang dikemas secara menarik

untuk menemukan konsep-konsep dalam pokok bahasan transformasi geometri.

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan, diperlukan suatu penelitian mengenai

“Pengembangan LKPD Berbasis Metode Guided Inquiry Ditinjau dari

Kemampuan Komunikasi Matematis dan Self-Efficacy Siswa”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses dan hasil pengembangan LKPD berbasis metode guided

inquiry ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy

siswa?

2. Bagaimanakah respon siswa terhadap LKPD berbasis metode guided inquiry?

3. Bagaimanakah efektivitas LKPD berbasis metode guided inquiry jika ditinjau

dari kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy siswa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menghasilkan proses dan hasil pengembangan LKPD berbasis metode guided

inquiry yang ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy

siswa.

2. Mengetahui respon siswa terhadap LKPD berbasis metode guided inquiry.

3. Mengetahui efektivitas LKPD berbasis metode guided inquiry jika ditinjau dari

kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy siswa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat secara Teoritis

1. Mengembangkan konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan matematika

dalam hal pengembangan produk bahan ajar yaitu Lembar Kerja Peserta Didik

(LKPD).

2. Menjadi sumbangan pengetahuan pada desain bahan ajar.
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1.4.2 Manfaat secara Praktis

1. Produk hasil penelitian yang dikembangkan yaitu LKPD dapat menjadi salah

satu bahan ajar yang menarik dan bermanfaat dalam mengaitkan antar konsep

pada matematika.

2. LKPD yang dikembangkan dapat memotivasi pendidik untuk lebih kreatif dan

inovatif dalam mengembangkan LKPD matematika pada materi-materi yang

lain.

3. LKPD diharapkan dapat menjadi media alternatif untuk memudahkan siswa

dalam memahami materi matematika.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Metode Guided Inquiry

Ketika kita menemukan sesuatu, daya ingat kita akan lebih melekat dibandingkan

dengan orang lain yang menemukannya. Demikian pula dalam memperoleh

pengetahuan dan pengalaman belajar, pikiran, perasaan, dan gerak motorik kita

akan secara terpadu dan seimbang dalam merespons sesuatu yang diperoleh dari

usaha belajar melalui menemukan. Pembelajaran inquiry adalah pembelajaran

yang menekankan kepada proses mencari dan menemukan. National Research

Council’s Standards (Sutman, dkk, 2008: 21) menyebutkan terdapat enam

kemampuan mendasar yang perlu ditekankan pada  saat bekerja ilmiah yang harus

dimiliki oleh peserta didik tingkat SMP dan SMA, yaitu:

1) Identify questions and concepts that guide scientific investigations.
2) Design and conduct scientific investigations.
3) Use technology and mathematics to improve investigations and

communications.
4) Formulate and revise scientific explanations and models using logic and

evidence.
5) Recognize and analyze alternative explanations and models.
6) Communicate and defend a scientific argument.

Hal ini bermakna 1) mengidentifikasi pertanyaan dan konsep merupakan pemandu

penyelidikan ilmiah, 2) mendesain dan memimpin penyeldikan ilmiah,

3) menggunakan teknologi dan matematika untuk meningkatkan hasil

penyelidikan dan komunikasi, 4) memformulasikan  dan meninjau kembali
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penjelasan ilmiah serta contoh-contoh berdasarkan logika dan fakta-fakta, 5)

mengenali dan menganalisis penjelasan dan contoh lain, dan 6)

mengkomunikasikan dan mempertahankan penjelasan ilmiah. Sementara itu

Hamzah (Indahwati, dkk, 2012) menyebutkan bahwa inquiry juga sangat penting

untuk mengembangkan nilai dan sikap dalam berpikir ilmiah. Ini tergambar dalam

lima tahapannya yang terdiri dari (1) menyampaikan masalah; (2) mengumpulkan

data dan verifikasi; (3) mengumpulkan data dan eksperimen; (4) merumuskan

penjelasan, dan (5) menganalisa proses inquiry.

Bruner (Trianto, 2007: 26) menganggap, bahwa belajar penemuan sesuai dengan

pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan sendirinya memberi

hasil yang paling baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta

pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar

bermakna. Hosnan (2014) menyatakan pembelajaran inquiry merupakan

rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan

analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang

dipertanyakan.

Bruner seperti dikutip oleh Hosnan (2014: 346) mengenalkan pembelajaran

inquiry yang menekankan pada pentingnya anak belajar menemukan dan

memecahkan masalah sehingga menemukan konsep sendiri. Sejalan dengan

pendapat sebelumnya, Gagne (Hosnan, 2014: 346) juga menekankan pentingnya

peserta didik memecahkan masalah dan menemukan konsep melalui kegiatan

terpadu untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang mereka hadapi.



13

Tujuan umum dari pembelajaran sains dengan pembelajaran inquiry adalah untuk

membantu peserta didik mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk

membangkitkan pertanyaan yang muncul dari rasa keingintahuannya dan upaya

mencari jawabannya (Susetyo, 2008: 21). Inquiry tidak hanya diterapkan pada

pembelajaran sains tetapi juga dapat diterapkan pada pembelajaran matematika.

Hal ini sesuai dengan yang diutarakan Sutman, dkk (2008: 33):

“Although inquiry and discovery skills are best developed through science
instruction during which students collect evidence and draw conclusions,
these same skills should also be strengthened through appropriately
designed experiences in other academic areas, such as language and
mathematics.”

Rafaella Borasi (Jarrett, 1997: 12) merekomendasikan strategi untuk menciptakan

lingkungan yang kondusif dalam memulai dan mendukung peserta didik ber-

inquiry dalam matematika sebagai berikut.

1) Use the complexity of real life problems.
2) Focus on nontraditional mathematical topics where uncertainty and

limitations are most evident.
3) Use errors as “springboards for inquiry”.
4) Create ambiguity and conflict that compels students to ask, “what would

happen if things where different?” or “what would happen if we changed
some of the traditional assumptions, definitions, goals, in mathematics?”
Encourage students to pursue such questions, and to have sense of the
significance of the results of their inquiry.

5) Generate reading activities to sustain inquiry and to teach students to use
sources of information other than the teacher.

6) Provide students with opportunities to reflect on the significance of their
inquiry

7) Promote exchanges among students.

Dalam mendesain aktivitas yang mengarahkan peserta didik kepada proses

menemukan perlu memperhatikan (1) menggugah peserta didik menemukan

jawaban pada proses penemuan itu sendiri, (2) peserta didik terlibat dalam

penyelidikan sejak awal, (3) guru menghindari menjawab pertanyaan peserta didik
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secara langsung, dan (4) guru mengarahkan peserta didik untuk mengumpulkan

informasi dari berbagai sumber yang digunakan untuk menjawab atau

memberikan kesimpulan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sutman, dkk (2008: 16).

“In designing activities with a goal of encouraging student inquiry/discovery,
the following assumptions are essential:
1. Student inquiries also generate student answers on discoveries.
2. Students are significantly involved in investigations from the outset.
3. The teacher avoids personally or directly answering most student

inquiries.
4. The teacher directs students to varied discovery resources for answers or

conclusions related to students’ inquiries.”

Pada guided inquiry permasalahan dipilih atau diberikan oleh guru untuk diteliti

oleh peserta didik. Peserta didik menentukan sendiri langkah-langkah percobaan

dan penyelesaian masalahnya, tidak lagi diberikan oleh guru. Guru bertindak

sebagai pembimbing dalam proses belajar. Guru tetap memberikan pengarahan

dan bimbingan kepada peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehingga

peserta didik yang mempunyai kemampuan berpikir rendah tetap mampu

mengikuti kegiatan yang sedang dilaksanakan dan peserta didik yang mempunyai

kemampuan berpikir tinggi tidak memonopoli kegiatan. Hal ini sejalan dengan

Colburn (Spiess, 2004: 8) yang mendefinisikan guided inquiry sebagai berikut.

“An inquiry activity where the teacher provides only the materials and
problem to investigate, and students devise their own procedure to solve
the problem.”

Massialas (Matthew dan Kenneth, 2013: 136) menjelaskan bahwa metode guided

inquiry merupakan metode mengajar yang memungkinkan peserta didiknya untuk

berpindah langkah demi langkah mulai dari langkah identifikasi masalah,

menyusun hipotesis, mengumpulkan data, memverifikasi hasil, dan membuat
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kesimpulan. Guided inquiry merupakan sebuah proses beragam yang melibatkan

observasi, pengamatan, mengajukan pertanyaan, menelaah buku dan sumber lain

untuk mengetahui apa yang sudah diketahui, merencanakan penyelidikan,

mengkaji ulang apa yang sudah diketahui dari hasil percobaan, menggunakan alat

untuk mengumpulkan, menganalisis dan meginterpretasi data, mengajukan

jawaban, penjelasan dan mengkomunikasikan hasil. Pada metode guided inquiry,

guru dan peserta didik memainkan peran penting dalam mengajukan pertanyaan,

mengembangkan jawaban, dan menyusun informasi dan menyelesaikan masalah.

Aktivitas-aktivitas pada guided inquiry membantu peserta didik untuk

mengembangkan rasa tanggung jawab, metode berpikir kognitif, membuat

laporan, menyelesaikan masalah, dan kemampuan memahami konsep.

Pada dasarnya langkah-langkah guided inquiry serupa dengan langkah-langkah

inquiry yakni memuat orientasi masalah, merumuskan masalah, merumuskan

hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan dan

generalisasi (Hosnan, 2014; Gialamas, dkk, 2000). Pada pelaksanaannya, guru

harus menciptakan suasana kelas yang mendukung sehingga peserta didik dapat

memunculkan pertanyaan dan hipotesis terkait masalah yang diberikan (Gialamas,

dkk, 2000). Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah inquiry.

1. Orientasi

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana pembelajaran yang

responsif. Pada langkah ini, pendidik mengondisikan agar peserta didik siap

melaksanakan proses pembelajaran serta merangsang dan mengajak peserta didik

untuk berpikir memecahkan masalah.
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2. Merumuskan masalah

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa peserta didik pada suatu

persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan

yang menantang peserta didik untuk berpikir memecahkan teka-teki itu.

3. Merumuskan hipotesis

Hipotesis sebagai jawaban sementara, perlu diuji kebenarannya. Hipotesis yang

dibuat bukan sembarang hipotesis, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang

kokoh sehingga hipotesis yang muncul bersifat rasional dan logis.

4. Mengumpulkan data

Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang

sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan

hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, tetapi juga membutuhkan

ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya.

5. Menguji hipotesis

Menguji hipotesis berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya,

kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi tetapi

harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Merumuskan kesimpulan

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh

berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat

sebaiknya pendidik mampu menunjukkan pada peserta didik data mana yang

relevan.

Gialamas, dkk (2000) juga memaparkan langkah-langkah metode guided inquiry

dalam mengajarkan konsep matematika pada Tabel 2.1. berikut ini.
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Tabel 2.1 Metode Guided Inquiry dalam Mengajarkan Konsep Matematika

Sebelum Aktivitas Setelah Aktivitas

(1) Apa yang akan terjadi jika diberikan
sekumpulan kondisi dan sekumpulan
prosedur untuk diikuti? (Pada langkah
ini peserta didik seharusnya membuat
hipotesis terkait apa yang akan
terjadi.)

(2) Pilih hipotesis mana yang dirasa dapat
untuk dilanjutkan?

(3) Apa hasil dari melengkapi prosedur?
(4) Hipotesis manakah yang layak?
(5) Untuk mencapai kesimpulan, apa saja

langkah yang dibutuhkan dalam
melengkapi prosedur?

(6) Dimana Anda dapat mengidentifikasi
hubungan antara konsep matematika
yang sedang dipelajari dengan
aktivitas kehidupan sehari-hari?

(7) Dapatkah Anda menggeneralisasi
hasil dari melengkapi prosedur?

Eruce dan Weil (Hosnan, 2014: 346) menyebutkan bahwa latihan inquiry dapat

menambah pengetahuan sains, menghasilkan kemampuan berpikir kreatif,

keterampilan dalam memperoleh dan menganalisis suatu data.

Hosnan (2014: 346) menyajikan tahapan-tahapan yang dilalui dalam latihan

inquiry adalah sebagai berikut.

a. Pada tahap pertama, peserta didik dibingungkan oleh suatu teka-teki. Pengajar

sebaiknya menyajikan suatu permasalahan dan menjelaskan prosedur inquiry.

b. Pada tahap kedua adalah pengumpulan data, proses penyelidikan dan

pengujian. Peserta didik mengajukan serangkaian pertanyaan yang

memungkinkan guru untuk hanya menjawabnya dengan ya atau tidak,

melakukan serangkaian kegiatan atau eksperimen yang berkaitan dengan

permasalahan.

c. Pada tahap ketiga, peserta didik mengorganisasikan informasi yang diperoleh

selama proses pengumpulan data dan mencoba menjelaskan gejala-gejala yang

dianggap tak sesuai.
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d. Pada tahap keempat, peserta didik menganalisis pola pikir yang mereka

gunakan dalam menyelesaikan permasalahan selama proses inquiry secara

sistematis dan mengungkapkannya (interaksi sosial di dalam kelas).

Pembelajaran melalui inquiry selalu melibatkan peserta didik dalam kegiatan

bertukar pendapat, salah satunya melalui diskusi kelompok. Hal ini seperti yang

diungkapkan Sutman, dkk (2008: 28) sebagai berikut:

“Teamwork is considered essential to the development of student
inquiry/discovery during instruction, and it’s often advisable that the class
be grouped into teams before a lesson begins. When students function
alone, they are less likely to raise questions.Other factors include optimum
team sizes—usually three to four members. (With fewer members there can
be problems completing expected work efficiently. With greater numbers,
some members become idle, allowing a few to do the work for all.)”

Hal ini bermakna kerjasama dalam kelompok merupakan hal yang penting untuk

mengembangkan peserta didik dalam kegiatan inquiry sehingga sebaiknya di

kelas dibentuk kelompok-kelompok kecil selama pembelajaran berlangsung.

Ketika peserta didik tidak berada dalam kelompok maka ia kurang berani

berpendapat maupun bertanya. Faktor lainnya adalah jumlah ideal dalam suatu

kelompok minimal 3 sampai 4 anggota. Jumlah anggota yang lebih sedikit

diharapkan mampu bekerja memecahkan masalah secara efisien sedangkan

jumlah anggota kelompok yang lebih banyak membuat beberapa anggotanya

bermalas-malasan atau tidak bekerja karena telah mengandalkan anggota

kelompok yang lainnya. Wulandari, dkk (2013) menambahkan partisipasi aktif

peserta didik dalam pembelajaran menambah minat dan motivasi belajar peserta

didik dalam menemukan konsep sendiri, sehingga peserta didik lebih memahami

konsep.
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Hosnan (2014: 348) memaparkan keuntungan melaksanakan pembelajaran dengan

menggunakan model inquiry adalah sebagai berikut:

a. Membangun pemahaman konsep dan gagasan yang baik.
b. Membantu dalam menggunakan daya ingat dan transfer pada situasi-

situasi proses belajar yang baru.
c. Mendorong peserta didik untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif

sendiri.
d. Membantu peserta didik untuk berpikir inisiatif dan merumuskan

hipotesisnya sendiri.
e. Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik.
f. Mendorong terjadinya proses belajar yang lebih menantang.

Dalam prosesnya, pembelajaran inquiry tentunya memiliki banyak keunggulan

yang dapat diperoleh peserta didik maupun gurunya. Susetyo (2008: 20)

memaparkan keunggulan pembelajaran inquiry bagi peserta didik sebagai berikut:

(1) peserta didik dapat berpikir secara kritis dan sistematis; (2) meningkatkan

keterampilan secara ilmiah; (3) meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan

diri peserta didik dan minat belajar secara intrinsik; (4) mengkondisikan peserta

didik sebagai petualang dan penemu baru; (5) peserta didik dapat lebih aktif dan

berprestasi; (6) pembelajaran akan lebih terasa menyenangkan dan menantang;

lebih jujur, teliti, ulet dan kerjasama. Sedangkan keunggulan pembelajaran inquiry

bagi guru sebagai berikut: (1) menjadi lebih kreatif; (2) terjalin kerjasama yang

baik antara murid dan guru sehingga akan sama-sama berkembang bersamaan

dengan perkembangan peserta didik; (3) dapat memahami teori dan konsep secara

menyeluruh.

Hosnan (2014: 344) menambahkan keunggulan  pembelajaran inquiry bagi

peserta didik antara lain sebagai berikut:

1. Pembelajaran inquiry menekankan pada pengembangan aspek kognitif,
afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran
inquiry ini dianggap lebih bermakna.
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2. Memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan
gaya belajar mereka.

3. Inquiry dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar
modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah
laku berkat adanya pengalaman.

4. Melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas
rata-rata.

Sebaik-baiknya teori pembelajaran selain memiliki keunggulan tentunya memiliki

kelemahan pada praktiknya. Susetyo (2008: 21) memaparkan kelemahan dari

pembelajaran inquiry sebagai berikut: (1) waktu dan energi yang diperlukan

dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan inquiry lebih banyak; (2)

pembelajaran inquiry butuh waktu lebih banyak daripada metode ceramah; (3)

peserta didik/guru memiliki kelemahan dalam menerapkan pengetahuan di buku

kedalam kegiatan inquiry; (4) kemampuan dan kebiasaan guru dalam menerapkan

pembelajaran inquiry rendah; (5) biaya yang dibutuhkan lebih banyak; (6)

kurikulum yang memuat materi terlalu banyak sehingga guru susah

mengalokasikan waktu untuk pembelajaran inquiry.

Hosnan (2014: 344) juga memaparkan kelemahan pendidik dalan menerapkan

pembelajaran inquiry diantaranya sebagai berikut:

1. Pendidik sulit dalam merencanakan pembelajarannya disebabkan
terbentur oleh kebiasaan peserta didik dalam belajar.

2. Dalam penerapannya memerlukan waktu yang lama sehingga sering
pendidik sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode guided inquiry

merupakan kegiatan pembelajaran yang alat dan bahan serta permasalahan

diberikan oleh guru, sementara peserta didik menyelesaikan masalah tersebut

dengan langkah-langkahnya sendiri yang berpedoman pada rangkaian berpikir
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ilmiah. Guru tetap memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peserta didik

dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehingga peserta didik yang mempunyai

kemampuan berpikir rendah tetap mampu mengikuti kegiatan yang sedang

dilaksanakan dan peserta didik yang mempunyai kemampuan berpikir tinggi tidak

memonopoli kegiatan.

2.2 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

2.2.1 Pengertian LKPD

Prastowo (2011: 204) menyebutkan bahwa LKPD merupakan bahan ajar cetak

berupa lembar-lembar kertas yang berisi petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas

pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada

kompetensi dasar yang harus dicapai. Salah satu bentuk LKPD ditinjau dari

tujuannya adalah LKPD yang dapat membantu peserta didik untuk menemukan

suatu konsep (Prastowo, 2011: 208). Pendapat lainnya dikemukakan oleh

Darmodjo dan Kaligis (1992: 40), LKPD merupakan sarana pembelajaran yang

dapat digunakan guru dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas peserta

didik dalam pembelajaran. Senada dengan pendapat sebelumnya, Surachman

(Widjajanti, 2008) menyatakan bahwa LKPD sebagai jenis hand out dimaksudkan

untuk membantu peserta didik belajar secara lebih terarah. Hal ini berarti melalui

LKPD peserta didik dapat melakukan aktivitas menemukan konsep dari materi

yang menjadi dasar aktivitas tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan LKPD merupakan

suatu bahan ajar cetak yang dibuat oleh guru yang berisi aktivitas dan masalah

sebagai  salah satu sarana pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas peserta
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didik dalam proses belajar mengajar dan membantu peserta didik belajar lebih

terarah.

2.2.2 Manfaat LKPD

Mengajar dengan menggunakan LKPD ternyata semakin populer terutama pada

masa dekade terakhir ini. Darmodjo dan Kaligis (1992: 40) mengutarakan manfaat

yang diperoleh dengan menggunakan LKPD sebagai media pembelajaran antara

lain sebagai berikut:

1. memudahkan guru dalam mengelola proses belajar, misalnya mengubah

kondisi belajar dari suasana teacher centered menjadi student centered,

2. membantu guru mengarahkan peserta didiknya untuk dapat menemukan

konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja,

3. dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses,

mengembangkan sikap ilmiah serta membangkitkan minat peserta didik

terhadap alam sekitarnya, dan

4. memudahkan guru memantau keberhasilan peserta didik untuk mencapai

sasaran belajar.

Pendapat lainnya mengenai manfaat LKPD juga diungkapkan oleh Widjajanti

(2008) sebagai berikut:

1. merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan belajar mengajar,

2. dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan menghemat waktu

penyajian suatu topik,
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3. dapat untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah dikuasai peserta

didik,

4. dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran yang terbatas,

5. membantu peserta didik dapat lebih aktif dalam pembelajaran,

6. dapat membangkitkan minat peserta didik jika LKPD disusun secara rapi,

sistematis mudah dipahami oleh peserta didik sehingga mudah menarik

perhatian peserta didik,

7. dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri peserta didik dan meningkatkan

motivasi belajar dan rasa ingin tahu,

8. dapat mempermudah penyelesaian tugas perorangan, kelompok atau klasikal

karena peserta didik dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan kecepatan

belajarnya,

9. dapat digunakan untuk melatih peserta didik menggunakan waktu seefektif

mungkin, dan

10. dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan manfaat LKPD antara

lain: (1) memudahkan guru dalam mengelola pembelajaran, (2) membantu guru

mengarahkan peserta didiknya untuk dapat menemukan konsep-konsep melalui

aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja sehingga peserta didik lebih aktif

dalam pembelajaran, (3) dapat membangkitkan minat peserta didik jika LKPD

dikemas secara menarik, (4) dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri peserta

didik dan meningkatkan motivasi belajar serta rasa ingin tahu, dan (5)

memudahkan guru memantau keberhasilan peserta didik untuk mencapai sasaran

belajar.
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2.2.3 Kriteria Kualitas Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Penggunaan LKPD sangat besar peranannya dalam proses pembelajaran, sehingga

seolah-olah penggunaan LKPD dapat menggantikan kedudukan seorang guru. Hal

ini dapat dibenarkan, apabila LKPD yang digunakan tersebut merupakan LKPD

yang berkualitas baik.

Kriteria LKPD yang baik menurut Darmodjo dan Kaligis (1992: 41-46) harus

memuat syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknik. Belawati (Prastowo,

2011) memberikan penjelasan terkait manfaat penyusunan LKPD, yaitu (1)

memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi; (2) meningkatkan

penguasaan materi peserta didik; (3) melatih kemandirian belajar peserta didik;

dan (4) memudahkan dalam pemberian tugas. Bulu dan Batjo (Shobirin, dkk.,

2013) mengusulkan bahwa salah satu kriteria LKPD harus dapat menarik dan bila

diperlukan dicantumkan gambar, tabel ataupun grafik. Hal yang harus

diperhatikan dalam penyusunan LKPD adalah komponen yang ada di dalam

LKPD itu sendiri. LKPD yang berkualitas disusun berdasarkan strukturnya agar

diperoleh susunan yang teratur dan sistematis. Secara umum, menurut Depdiknas

tahun 2008 (Shobirin, dkk, 2013) komponen LKPD terdiri atas (1) judul; (2)

petunjuk belajar; (3) kompetensi yang akan dicapai; (4) materi pokok; (5)

informasi pendukung; (6) tugas dan langkah kerja; dan (7) penilaian. Penyusunan

LKPD yang sudah memenuhi komponen tersebut, maka sudah dapat

dikategorikan sebagai LKPD yang berkualitas. Kualitas LKPD juga banyak

dipengaruhi oleh proses penyusunannya. Menurut Depdiknas tahun 2005

(Wibowo, 2013) langkah-langkah penyusunan LKPD melalui tahapan sebagai



25

berikut; (1) melakukan analisis kurikulum; (2) menyusun kebutuhan LKPD; (3)

menetapkan judul; dan (4) proses penyusunan LKPD.

Darmodjo dan Kaligis (1992:41-46) memaparkan LKPD dikatakan berkualitas

baik bila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Syarat-syarat Didaktik

Syarat didaktik mengatur tentang penggunaan LKPD yang bersifat universal dapat

digunakan dengan baik untuk peserta didik yang lamban atau yang pandai. LKPD

lebih menekankan pada proses untuk menemukan konsep, dan yang terpenting

dalam LKPD ada variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta

didik. LKPD diharapkan mengutamakan pada pengembangan kemampuan

komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri peserta didik.

Pengalaman belajar yang dialami peserta didik ditentukan oleh pengembangan

pribadi peserta didik dan bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran.

b. Syarat-syarat Konstruksi

Syarat konstruksi ialah 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 pengguna yaitu

peserta didik. Syarat konstruksi antara lain meliputi:

1) menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta didik,

dan

2) menggunakan struktur kalimat yang jelas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar kalimat menjadi jelas maksudnya, yaitu:

1) hindarkan kalimat kompleks,

2) hindarkan “kata-kata tak jelas” misalnya “mungkin”, “kira-kira”,
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3) hindarkan kalimat negatif, apalagi kalimat negatif ganda,

4) menggunakan kalimat positif lebih jelas daripada kalimat negatif,

5) memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta

didik,

6) hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka,

7) tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan keterbacaan

peserta didik,

8) menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada peserta

didik untuk menuliskan jawaban atau menggambar pada LKPD,

9) menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek,

10) menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata,

11) dapat digunakan untuk semua peserta didik, baik yang lamban maupun yang

cepat,

12) memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber motivasi,

dan

13) mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya.

c. Syarat-syarat Teknis

Syarat teknis menekankan penyajian LKPD yaitu berupa tulisan, gambar, dan

penampilannya dalam LKPD sebagai berikut:

1. Tulisan

Teknis menyajikan tulisan yang baik pada LKPD meliputi:

a) Gunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf Latin atau Romawi.

b) Gunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan huruf biasa yang

diberi garis bawah.
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c) Gunakan kalimat pendek, tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris.

d) Gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban peserta

didik.

e) Usahakan perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar serasi.

2. Gambar

Gambar yang baik untuk LKPD adalah yang dapat menyampaikan pesan atau isi

dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKPD. Gambar fotografi

yang berkualitas tinggi belum tentu dapat dijadikan gambar LKPD yang efektif.

Oleh karena itu, yang lebih penting adalah kejelasan pesan atau isi dari gambar itu

secara keseluruhan.

3. Penampilan

Penampilan adalah sangat penting dalam LKPD. Pertama-tama peserta didik akan

tertarik pada penampilan LKPD, bukan isinya. Apabila suatu LKPD ditampilkan

dengan penuh kata-kata, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab

oleh peserta didik, hal ini menimbulkan kesan jenuh sehingga membosankan dan

tidak menarik. Apabila ditampilkan dengan gambar saja, itu tidak mungkin karena

pesan atau isinya tidak akan sampai. Jadi yang baik adalah LKPD yang memiliki

kombinasi antara gambar dan tulisan.

Sedangkan Hermawan (Darmodjo dan Kaligis, 1992) menyebutkan bahwa

kualitas LKPD harus memenuhi aspek-aspek penilaian pengembangan LKPD

yang meliputi (1) aspek pendekatan penulisan, (2) aspek kebenaran konsep, (3)

aspek kedalaman konsep, (4) aspek keluasan konsep, (5) aspek kejelasan kalimat,
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(6) aspek kebahasaan, (7) aspek penilaian hasil belajar, (9) aspek kegiatan peserta

didik, (10) aspek keterlaksanaan, dan (11) aspek penampilan fisik.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa

kriteria LKPD yang baik harus memenuhi syarat didaktik, syarat konstruksi, dan

syarat teknis.

2.3 Kemampuan Komunikasi Matematis

Komunikasi merupakan istilah yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari.

Komunikasi merupakan suatu hubungan, dimana dalam berkomunikasi tersirat

adanya interaksi. Interaksi tersebut terjadi karena ada sesuatu yang dapat berupa

informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Komunikasi merupakan cara

berbagi gagasan dan mengklasifikasikan pemahaman. Melalui komunikasi,

gagasan menjadi objek-objek refleksi, penghalusan, diskusi, dan perombakan

(Wahyudin, 2008). Pentingnya komunikasi sebagai penanda adanya interaksi

sehingga komunikasi dijadikan inti dari proses belajar mengajar. Clarke,

Waywood, dan Stephens (Schwanke dan Lincoln, 2008) mengemukakan bahwa:

“Communication is at the heart of classroom experiences which stimulate
learning.”

Pernyataan tersebut bermakna bahwa komunikasi merupakan inti dari aktivitas di

kelas selama pembelajaran. Pendapat lainnya diungkapkan oleh Beni (2012: 111),

komunikasi adalah penyampaian dan memahami pesan dari satu orang kepada

orang lain. Senada dengan Beni, Effendy (Sunyoto dan Fitriaten, 2011)

menyatakan bahwa komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara

untuk menyampaikan informasi dari pembawa pesan ke penerima pesan  dalam
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suatu komunitas. Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara

untuk menyampaikan suatu pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk

memberitahu, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan, maupun tak

langsung melalui media (Herdian, 2010). Menurut Abdulhak (Elida, 2012),

komunikasi dimaknai sebagai proses penyampaian pesan dari pengirim pesan

kepada penerima pesan melalui saluran tertentu untuk tujuan tertentu. Sedangkan

Berelson dan Steiner (Vardiansyah, 2005) mengemukakan bahwa komunikasi

adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-

lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-

angka, dan lain-lain. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan

bahwa pengertian komunikasi merupakan kemampuan dalam penyampaian pesan

atau informasi tentang pikiran yang mencakup kemampuan berbicara, menulis,

menggambar, dan berdiskusi.

Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran

matematika. Turmudi (2008: 55) mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan

bagian esensial dalam matematika dan pendidikan matematis. Pernyataan

Turmudi ini didukung dengan pendapat Asikin (Harahap, dkk, 2012) bahwa peran

komunikasi dalam pembelajaran matematika adalah: (1) komunikasi matematis

dapat dieksploitasi dalam berbagai perspektif, membantu mempertajam cara

berpikir peserta didik dan mempertajam kemampuan peserta didik dalam melihat

berbagai keterkaitan materi matematika. (2) komunikasi merupakan alat untuk

“mengukur” pertumbuhan pemahaman dan merefleksikan pemahaman

matematika para peserta didik. (3) melalui komunikasi, peserta didik dapat

mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan pemikiran matematika mereka. (4)
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komunikasi antar peserta didik dalam pembelajaran matematika sangat penting

untuk pengkonstruksian pengetahuan matematika, pengembangan pemecahan

masalah dan peningkatan penalaran, menumbuhkan rasa percaya diri, serta

peningkatan keterampilan sosial. (5) “writing and talking” dapat menjadikan alat

yang sangat bermakna (powerfull) untuk membentuk komunitas matematika yang

inklusif. Salah satu fungsi matematika yaitu sebagai bahasa sehingga dapat

digunakan untuk mengkomunikasikan ide-ide matematis baik secara lisan maupun

tulisan (Sunyoto dan Fitriaten, 2011).

Agustyaningrum (2011) menyatakan bahwa komunikasi matematis merupakan

suatu cara peserta didik untuk mengungkapkan ide-ide matematis baik secara

lisan, tertulis, gambar, diagram, menggunakan benda, menyajikan dalam bentuk

aljabar, atau menggunakan simbol matematika. Depdiknas tahun 2004

(Agustyaningrum, 2011) juga menyebutkan bahwa komunikasi matematis

merupakan kesanggupan atau kecakapan peserta didik untuk menyatakan dan

menafsirkan gagasan matematis secara lisan, tertulis, atau mendemonstrasikan apa

yang ada dalam persoalan matematika. Peserta didik yang memperoleh

kesempatan dan dorongan untuk berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan

dalam pembelajaran matematika mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu

berkomunikasi untuk mempelajari matematika (communicate to learn

mathematics) dan belajar untuk berkomunikasi secara matematis (learn to

communicate mathematically). Greenes dan Schulman (Zulkarnaen, 2012)

menjelaskan bahwa komunikasi matematis merupakan kekuatan sentral bagi

peserta didik dalam merumuskan konsep dan strategi matematika, sebagai modal

keberhasilan peserta didik terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi



31

dan investigasi matematika, dan komunikasi sebagai wadah bagi peserta didik

untuk memperoleh informasi atau berbagi pikiran, menilai dan mempertajam ide

untuk meyakinkan orang lain.

Clarke, Waywood, dan Stephens (Schwanke dan Lincoln, 2008) mengemukakan

bahwa :

“Classroom environments that place particular communication demands
on the students can facilitate the construction and sharing of mathematical
meaning and promote student reflection on the nature of the mathematical
meanings they are required to communicate.”

Pernyataan tersebut bermakna komunikasi matematis dapat diartikan sebagai

suatu dialog yang terjadi dalam suatu lingkungan kelas yang menghubungkan

pemikiran peserta didik dengan guru atau peserta didik dengan peserta didik,

sehingga transfer pesan tentang materi matematika yang dipelajari antara guru dan

peserta didik atau antar peserta didik di kelas dapat terwujud. Ansari (2003: 61)

mendefinisikan komunikasi matematis secara tulisan (writing) adalah kemampuan

dan keterampilan peserta didik menggunakan kosa kata (vocabulary), notasi, dan

struktur matematik untuk menyatakan hubungan dan gagasan serta memahaminya

dalam memecahkan masalah. Sementara itu, Schoen, Bean, dan Ziebarth (Elida,

2012) mengemukakan bahwa kemampuan komunikasi matematik adalah

kemampuan peserta didik dalam hal menjelaskan suatu algoritma dan cara unik

untuk pemecahan masalah, kemampuan peserta didik mengkonstruksi dan

menjelaskan sajian fenomena dunia nyata secara grafik, kata-kata atau kalimat,

persamaan, tabel dan sajian secara fisik. Berdasarkan beberapa pendapat yang

telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi

matematis adalah kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan ide-ide
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matematis baik secara lisan maupun tertulis, mengasah keterampilan peserta didik

menggunakan kosa kata, notasi, dan  struktur matematika untuk menyatakan dan

menafsirkan gagasan matematis, mendemonstrasikan dalam bentuk gambar, tabel,

maupun diagram serta mendeskripsikan hubungan-hubungan.

Berikut ini juga merupakan bentuk‐bentuk kemampuan komunikasi matematika

(LACOE, 2004) yaitu:

1. Merefleksi dan mengklarifikasi pemikiran tentang ide‐ide matematika.

2. Menghubungkan bahasa sehari‐hari dengan bahasa matematika yang

menggunakan simbol‐simbol.

3. Menggunakan keterampilan membaca, mendengarkan, menginterpretasikan,

dan mengevaluasi ide‐ide matematika.

4. Menggunakan ide‐ide matematika untuk membuat dugaan (conjecture) dan

membuat argumen yang meyakinkan.

Baroody (1993) mengemukakan lima aspek komunikasi antara lain representing,

listening, reading, discussing, dan writing. Berikut ini penjelasan mengenai

kelima aspek tersebut.

1. Representasi  (representing)

Membuat  representasi  berarti  membuat bentuk yang lain dari ide atau

permasalahan, misalkan suatu bentuk table direpresentasikan   ke  dalam  bentuk

diagram  atau  sebaiknya.

2. Mendengar (listening)

Aspek  mendengar  merupakan  salah  satu  aspek  yang sangat  penting  dalam

diskusi.  Kemampuan   dalam  mendengarkan  topik-topik yang   sedang
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didiskusikan    akan  berpengaruh  pada  kemampuan peserta didik dalam

memberikan pendapat   atau  komentar.

3. Membaca  (reading)

Proses  membaca  merupakan  kegiatan  yang kompleks, karena  di   dalamnya

terkait   aspek  mengingat,  memahami,   membandingkan, menganalisis,  serta

mengorganisasikan   apa   yang terkandung  dalam  bacaan.

4. Diskusi  (discussing)

Saat diskusi peserta didik dapat mengungkapkan dan merefleksikan  pikiran-

pikirannya   berkaitan   dengan   materi yang sedang dipelajari.

5. Menulis (writing)

Menulis merupakan kegiatan yang  dilakukan dengan sadar untuk

mengungkapkan dan merefleksikan pikiran, yang dituangkan dalam media, baik

kertas, komputer maupun media lainnya.

Ansari (2003: 61) mengungkapkan indikator-indikator komunikasi matematis

sebagai berikut:

1. Kemampuan menggambar (drawing), yaitu meliputi kemampuan siswa

mengungkap ide-ide matematik ke dalam bentuk gambar, diagram atau

grafik.

2. Kemampuan menulis (written text), yaitu berupa kemampuan memberikan

penjelasan dan alasan secara matematika dengan bahasa yang benar dan

mudah dipahami.

3. Kemampuan ekspresi matematika (mathematical expression), yaitu

kemampuan membuat model matematika.
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Pendapat yang hampir sama dengan Ansari juga diungkapkan oleh Soemarmo

(Hendriana dan Soemarmo, 2014) yang mengidentifikasi indikator komunikasi

matematik meliputi kemampuan peserta didik antara lain: (1) melukiskan atau

mempresentasikan benda nyata, gambar, dan diagram dalam bentuk ide dan atau

simbol matematika; (2) menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik, secara lisan

dan tulisan dengan menggunakan benda nyata, gambar, grafik dan ekspresi

aljabar; (3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol

matematika atau menyusun model matematika suatu peristiwa; (4) mendengarkan,

berdiskusi, dan menulis tentang matematika; (5) membaca dengan pemahaman

suatu presentasi matematika; (6) menyusun konjektur, menyusun argumen,

merumuskan definisi dan generalisasi; (7) mengungkapkan kembali suatu uraian

atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri.

Kemampuan komunikasi matematis secara tertulis dapat diungkap melalui

representasi matematis. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Lim dan Pugalee

(2004):

“Writing in mathematics engages students as they manipulate, integrate,
and restructure knowledge through using and reflecting on prior
knowledge, concepts, and beliefs. Such cognitive engagement facilitates
the development of meaningful understanding.”

Pernyataan ini bermakna bahwa menulis dalam bahasa matematika melibatkan

peserta didik dalam memanipulasi, memadukan, dan menyusun kembali

pengetahuan dengan menggunakan dan merefleksi pengetahuan, konsep, dan

keyakinan yang telah dimiliki sebelumnya. Misalnya seperti melibatkan aspek

kognitif yang memfasilitasi perkembangan pemahaman yang bermakna.
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan indikator-indikator

terkait kemampuan komunikasi matematis meliputi kemampuan menggambar,

menulis, dan membuat ekspresi matematis.

2.4 Self-Efficacy

2.4.1 Pengertian Self-Efficacy

Istilah self-efficacy pertama kali diciptakan oleh Albert Bandura pada tahun 1977.

Bandura seperti dikutip oleh Pajares dan Graham (1999) memaparkan self-

efficacy sebagai berikut:

“......students’ self-efficacy beliefs—their judgments of confidence to
perform academic tasks or succeed in academic activities—predict their
subsequent capability to accomplish such tasks or succeed in the
activities.”

Hal ini bermakna self-efficacy sebagai penilaian seseorang atas kemampuannya

untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian

tujuan tertentu atau berhasil dalam suatu aktivitas. Robbins (Arsanti, 2009)

menjelaskan bahwa self-efficacy merupakan kepercayaan seseorang terhadap

kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Semakin seseorang

mempunyai self-efficacy yang tinggi, maka individu tersebut semakin mempunyai

kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuannya untuk dapat menyelesaikan

tugas dengan baik dan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Bandura

seperti yang dikutip oleh Ormrod (2009) bahwa seseorang lebih mungkin terlibat

dalam perilaku atau tugas tertentu ketika mereka yakin bahwa mereka akan

mampu menjalankan perilaku atau tugas tersebut dengan sukses, yaitu ketika

mereka memiliki self-efficacy yang tinggi.
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Menurut Ormrod (2009:20) self-efficacy adalah penilaian seseorang tentang

kemampuannya sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu atau untuk mencapai

tujuan tertentu. Senada dengan Ormrod dan Bandura, Schunk (2000)

menyebutkan bahwa self-efficacy merujuk pada keyakinan seseorang akan

kemampuan yang dimilikinya dalam belajar maupun melaksanakan kinerja sesuai

dengan tingkatan kemampuan yang dimilikinya. Sementara itu Betz & Hackett

(Yoenanto, 2010) menambahkan self-efficacy mengacu pada keyakinan akan

kemampuan dari individu untuk berhasil melaksanakan tugas-tugas atau perilaku

yang diharapkan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa self-

efficacy adalah penilaian seseorang akan kemampuan yang dimilikinya dalam

melakukan aktivitas tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan.

2.4.2 Sumber-Sumber yang Mempengaruhi Pembentukan Self-Efficacy

Keyakinan setiap individu terkait efficacy mereka dapat dibentuk dan

dikembangkan oleh empat hal utama antara lain mastery experience, vicarious

experience, social persuasion, dan physiological and emotional states (Bandura,

1999; Sewell dan George, 2000; Ormrod, 2009:23-27).

1. Pengalaman Keberhasilan (Mastery Experience)

Pengalaman keberhasilan merupakan cara yang paling efektif untuk menciptakan

perasaan self-efficacy yang kuat. Keberhasilan akan membangun keyakinan self-

efficacy yang kuat dalam pribadi seseorang. Namun kegagalan dapat merusak

keyakinan self-efficacy tersebut, apabila kegagalan terjadi lebih dulu sebelum

keberhasilan. Mengembangkan perasaan efficacy melalui pengalaman
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keberhasilan tidak semudah seperti melakukan kebiasaan sehari-hari. Sebaliknya,

pengalaman keberhasilan melibatkan proses kognitif, perilaku, dan self-regulation

untuk menciptakan dan melaksanakan tindakan yang tepat dalam mengelola

situasi kehidupan yang terus berubah. Seseorang yang mendapatkan keberhasilan

dengan mudah, ia mengharapkan keberhasilan selanjutnya mampu diperoleh

dengan cara serupa, sehingga ia akan mudah kecewa jika menemui kegagalan.

Untuk memiliki perasaan efficacy yang tangguh diperlukan pengalaman dalam

mengatasi masalah melalui kegigihan usaha. Keberhasilan biasanya memerlukan

upaya yang berkelanjutan. Setelah seseorang meyakini kemampuan yang

diperlukan untuk membuatnya berhasil, seseorang tersebut akan bertahan dalam

kesulitan dan cepat pulih kembali dari kegagalan. Ketika seseorang berhasil

melalui kesulitan atau pulih dari kegagalan, maka ia mampu menghadapi

kesulitan yang lebih besar dari sebelumnya.

2. Pengalaman Orang lain (Vicarious Experience)

Bandura (1999: 3) mengatakan bahwa vicarious experience merupakan cara kedua

yang berpengaruh dalam menciptakan dan memperkuat efektivitas keyakinan

efficacy. Vicarious experiences disediakan oleh model sosial. Bandura dan

Schunk seperti yang dikutip oleh Bandura (1999) mengatakan bahwa dengan

melihat dan mengamati orang-orang lain yang mirip dengan pribadi individu

berhasil dengan kegigihan usaha yang dilakukan, maka pengamat pun memiliki

keyakinan yang kuat  bahwa ia juga memiliki kemampuan untuk menguasai

kegiatan sejenis. Sebaliknya, mengamati orang lain mengalami kegagalan,

meskipun usahanya keras, akan menurunkan keyakinan pengamat tentang

efficacy-nya sendiri dan motivasinya pun akan menjadi lemah. Dampak dari
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pemodelan pada keyakinan self-efficacy sangat kuat dipengaruhi oleh perasaan

memiliki kesamaan dengan model. Kesamaan yang diasumsikan pengamat lebih

kepada keberhasilan atau kegagalan dari model. Jika seseorang melihat model

yang sangat berbeda dengan pribadi mereka, maka keyakinan self-efficacy tidak

banyak dipengaruhi oleh perilaku dan pencapaian seorang model. Pemodelan

memberikan pengaruh lebih dari sekedar menyediakan standar sosial untuk

menilai kemampuannya sendiri. Model yang kompeten akan mentransmisikan

pengetahuan dan mengajarkan kepada pengamat keterampilan dan strategi yang

efektif untuk mengatasi berbagai tuntutan lingkungan. Dengan belajar

keterampilan yang lebih baik, keyakinan orang tentang self-efficacy-nya akan

meningkat.

3. Persuasi Sosial atau Verbal (Social Persuasion)

Persuasi verbal adalah cara ketiga untuk memperkuat keyakinan seseorang terkait

apa yang mereka miliki untuk mencapai keberhasilan. Persuasi verbal merujuk

pada penilaian, umpan balik, dan dukungan dari pihak lain (AWE, 2008). Persuasi

verbal, seperti saran dan nasihat, dapat mempengaruhi self-efficacy. Umpan balik

dan dukungan, terutama yang berasal dari pihak-pihak berpengaruh seperti

orangtua dan guru, akan mempertinggi self-efficacy. Beberapa penelitian

sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Deci dan Rya, 1985; Parsons, Kaczala,

dan Meece, 1982; Pintrich dan Schunk, 2002 (Ormrod, 2009: 25) telah

menemukan bahwa pemberian umpan balik negatif dapat meningkatkan performa

apabila umpan balik tersebut mengandung saran-saran perbaikan yang konkret.

Salah satu cara untuk meningkatkan self-efficacy peserta didik adalah dengan
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memberikan mereka alasan-alasan untuk percaya bahwa mereka dapat sukses di

masa depan (Ormrod, 2009: 25).

4. Keadaan Fisiologis dan Emosional  (Physiological and Emotional States)

Orang mengandalkan keadaan fisiologis dan emosional mereka dalam menilai

kemampuan mereka (Bandura, 1999: 5). Mereka menafsirkan reaksi stres dan

ketegangan sebagai tanda-tanda kerentanan terhadap kinerja yang buruk. Ewart

(Bandura, 1999) menyebutkan bahwa dalam kegiatan yang melibatkan kekuatan

dan stamina, orang menilai kelelahan mereka, pegal-pegal, dan nyeri sebagai

tanda-tanda melemahnya fisik. Suasana hati (mood) juga mempengaruhi penilaian

orang lain terhadap self-efficacy mereka. Kavanagh & Bower (Bandura, 1999)

menjelaskan bahwa mood positif dapat meningkatkan perasaan self-efficacy;

sebaliknya mood negatif salah satunya seperti perasaan putus asa akan

melemahkan perasaan self-efficacy. Bandura (1999: 5) menyarankan empat cara

mengubah keyakinan self-efficacy antara lain adalah meningkatkan status fisik,

mengurangi stres, mengurangi kecenderungan emosional yang negatif, dan

mengurangi salah tafsir yang benar dari kondisi tubuh. Hal ini tidak semata-mata

intensitas reaksi emosional dan fisik yang penting melainkan bagaimana reaksi

emosional dan fisik dirasakan dan ditafsirkan. Sebagai contoh, orang-orang yang

memiliki rasa keberhasilan yang tinggi cenderung melihat keadaan semangat

afektif mereka sebagai fasilitator energi dalam melakukan kinerja, sedangkan

mereka yang dilanda keraguan diri menganggap semangat mereka sebagai

debilitator. Keadaan fisiologis self-efficacy memainkan peran utama yang

berpengaruh di fungsi kesehatan dan kegiatan yang membutuhkan kekuatan fisik

dan stamina.
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Schunk (1990) memaparkan terkait penilaian untuk mengukur self-efficacy

seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh sumber-sumbernya tetapi juga menilai

secara kognitif sebagai berikut:

“Information acquired from these sources does not influence efficacy
automatically but is cognitively appraised. Efficacy appraisal is an
inferential process; persons weigh and combine the contributions of
personal and situational factors. In assessing self-efficacy, students take
into account such factors as perceived ability, expended effort, task
difficulty, teacher assistance, other situational factors, and patterns of
successes and failures.”

Hal ini bermakna dalam menilai self-efficacy peserta didik, diperlukan  faktor-

faktor terkait kemampuan yang dimiliki, usaha yang dilakukan, kesulitan tugas,

bantuan guru, faktor situasi lainnya, dan pola keberhasilan dan kegagalan.

2.4.3 Self-Efficacy sebagai Indikator Kesuksesan

Self-efficacy dalam beberapa hasil studi menunjukkan adanya hubungan dengan

prestasi akademik di sekolah (Pajares, Miller, dan Johnson, 1999). Peserta didik

yang memiliki self-efficacy rendah untuk belajar mungkin menghindari tugas,

sedangkan peserta didik yang menilai keyakinan dirinya tinggi lebih mungkin

berpartisipasi (Schunk, 1990). Keyakinan self-efficacy dapat mempengaruhi

seorang individu menjadi melakukan dengan sukses perilaku yang diperlukan

untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Teori self-efficacy Bandura (1999) menyatakan bahwa tingkatan dan kekuatan

self-efficacy akan menentukan: (1) apakah perilaku itu akan dilakukan atau tidak,

(2) seberapa banyak usaha yang akan dihasilkan, dan (3) seberapa lama usaha

yang akan didukung dalam menghadapi tantangan.  Ketika manusia memiliki

perasaan yang kuat atas self-efficacy, mereka akan maju meraih usaha yang lebih
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besar untuk memenuhi atau menyelesaikan tugas dan mengenyampingkan

rintangan yang mereka hadapi dibanding orang yang memiliki perasaan lemah

self-efficacy-nya. Dengan demikian, pembelajar yang memiliki tingkat self-

efficacy yang lebih tinggi akan memiliki niat yang lebih tinggi pula dan lebih

mungkin untuk tetap mengerjakan tugas, meski menghadapi rintangan dari luar.

Schunk (1990) menjelaskan bahwa individu yang efficacy-nya tinggi, lebih

mungkin berpartisipasi dalam tugas atau pelajaran, sementara individu yang

efficacy-nya rendah, lebih mungkin meninggalkan pelajaran atau tugas.

2.4.4 Proses Pengaktifan Self-Efficacy

Keyakinan self-efficacy menentukan bagaimana orang merasa, berpikir, bertindak,

dan memotivasi diri sendiri. Bandura dan Locke (Arsanti, 2009) menjelaskan

bagaimana self-efficacy mengatur fungsi di dalam diri manusia melalui empat

proses antara lain proses kognitif, proses motivasional, proses afektif, dan proses

seleksi sehingga dapat mempengaruhi perilaku individu dalam meningkatkan atau

menurunkan usaha serta bagaimana memotivasi diri mereka dan gigih dalam

menghadapi kesulitan. Berikut ini penjelasan terkait proses kognitif, proses

motivasional, proses afektif, dan proses seleksi.

1. Proses Kognitif

Proses kognitif merupakan proses berfikir, didalamya termasuk pemerolehan,

pengorganisasian, dan penggunaan informasi. Self-efficacy mempengaruhi

bagaimana pola pikir dapat mendorong atau menghambat perilaku seseorang.

Sebagian besar individu akan berfikir dahulu sebelum melakukan suatu tindakan,

seseorang dengan self-efficacy yang tinggi akan cenderung berperilaku sesuai

dengan yang diharapkan dan memiliki komitmen untuk mempertahankan perilaku
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tersebut. Individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi juga lebih senang

membayangkan tentang kesuksesan. Sebaliknya individu yang self-efficacy-nya

rendah lebih banyak membayangkan kegagalan dan hal-hal yang dapat

menghambat tercapainya kesuksesan (Bandura, 1999:6). Bentuk tujuan personal

juga dipengaruhi oleh penilaian akan kemampuan diri. Semakin seseorang

mempersepsikan dirinya mampu maka individu akan semakin membentuk usaha-

usaha dalam mencapai tujuannnya dan semakin kuat komitmen individu terhadap

tujuannya.

2. Proses Motivasional

Keyakinan efficacy memainkan peran penting dalam motivasi untuk pengaturan

diri (self-regulation). Sebagian besar motivasi manusia dihasilkan melalui proses

kognitif. Orang-orang memotivasi dan memandu diri mereka sendiri melalui

latihan pemikiran. Misalnya memikirkan tentang keyakinan apa yang dapat

mereka lakukan. Mereka juga akan mengantisipasi kemungkinan hasil dari

tindakan yang akan mereka lakukan. Mereka menetapkan tujuan dan rencana

untuk tindakan yang akan diwujudkan di masa depan. Mereka mengerahkan

sumber perintah mereka dan tingkat usaha yang dibutuhkan untuk mencapai

keberhasilan. Menurut Bandura (1999:7), ada tiga motivator kognitif antara lain,

atribusi penyebab (causal attribution), harapan akan hasil (outcome experience),

dan teori tujuan (goal theory). Teori pertama, atribusi penyebab fokus pada sebab-

sebab yang mempengaruhi motivasi, usaha, dan reaksi-reaksi individu. Individu

yang self-efficacy-nya tinggi, bila mengahadapi kegagalan cenderung menganggap

kegagalan tersebut diakibatkan usaha-usaha yang tidak cukup memadai.

Sebaliknya, individu yang self-efficacy-nya rendah, cenderung menganggap
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kegagalanya diakibatkan kemampuan mereka yang terbatas. Teori kedua, harapan

akan hasil, yang menyatakan bahwa motivasi dibentuk melalui harapan-harapan.

Biasanya individu akan berperilaku sesuai dengan keyakinan mereka tentang apa

yang dapat mereka lakukan. Teori ketiga, teori tujuan, dimana dengan membentuk

tujuan terlebih dahulu dapat meningkatkan motivasi.

3. Proses Afektif

Proses afeksi merupakan proses pengaturan kondisi emosi dan reaksi emosional.

Menurut Bandura (1999: 8), keyakinan individu akan kemampuan mereka turut

mempengaruhi level stres dan depresi seseorang saat mereka menghadapi situasi

yang sulit. Persepsi self-efficacy tentang kemampuannya mengontrol sumber stres,

memiliki peranan penting dalam timbulnya kecemasaan. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Schunk (Mukhid, 2009) keyakinan efficacy juga mempengaruhi

sejumlah stress dan pengalaman kecemasan individu seperti ketika mereka

menyibukkan diri dalam suatu aktivitas. Individu yang percaya akan

kemampuannya untuk mengontrol situasi cenderung tidak memikirkan hal-hal

yang negatif. Individu yang merasa tidak mampu mengontrol situasi cenderung

mengalami level kecemasan yang tinggi, selalu memikirkan kekurangan mereka,

memandang lingkungan sekitar penuh dengan ancaman, membesar-besarkan

masalah kecil, dan terlalu cemas pada hal-hal kecil yang sebenarnya jarang terjadi.

4. Proses Seleksi

Kemampuan individu untuk memilih aktivitas dan situasi tertentu turut

mempengaruhi efek dari suatu kejadian. Individu cenderung menghindari

aktivitas dan situasi diluar batas kemampuan mereka. Bila individu merasa yakin

bahwa mereka mampu menangani suatu situasi, maka mereka cenderung tidak
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menghindari situasi tersebut. Dengan adanya pilihan yang dibuat, individu

kemudian dapat meningkatkan kemampuan, minat, dan hubungan sosial mereka

(Bandura, 1999:10).

2.4.5 Self-Efficacy Matematika

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang seharusnya

dapat mengembangkan kepercayaan diri peserta didik terhadap matematika. Para

peneliti terdahulu telah menunjukkan bahwa keyakinan self-efficacy merupakan

salah satu faktor dari kinerja matematika peserta didik (Zhou, 2011). Hasil

penelitian Randhawa, Beamer, dan Lundberg (Pajares dan Miller, 1994) juga

menunjukkan self-efficacy matematika mempengaruhi berbagai sikap matematika

pada pembelajaran matematika. Beberapa penelitian sebelumnya juga menemukan

hubungan positif antara pembelajaran matematika dengan tingkat self-efficacy

mereka (Hackett dan Betz dalam Lloyd, dkk., 2005), ketertarikan dalam

matematika dan sains, pemilihan sains menjadi pilihan program dan karir, dan

kinerja dalam matematika (Lent, Lopez, dan Bieschke dalam Llyoyd, dkk., 2005).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pajares dan Kranzler (Zhou, 2011) sebagai

berikut:

“..... the influence of self-efficacy on math performance was as strong as
was the influence of general mental ability. Across ability levels, students
whose self-efficacy is higher are more accurate in their mathematics
computation and show greater persistence on difficult items than do
students whose self-efficacy is low.”

Pernyataan tersebut bermakna pengaruh self-efficacy pada kinerja matematika

sangat kuat sehingga mempengaruhi kemampuan mental secara umum. Selain

tingkat kemampuan, peserta didik yang memiliki self-efficacy tinggi lebih teliti
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dalam perhitungan matematika dan menunjukkan kegigihan yang lebih besar

ketika menemui soal yang sulit, sementara itu peserta didik yang memiliki self-

efficacy rendah melakukan hal sebaliknya. Sewell dan George (2000)

berpandangan bahwa seff-efficacy berperan dalam membangkitkan motivasi

peserta didik dalam memilih tugas, mengerjakan tugas, menyenangi tugas yang

diembannya, dan menggunakan strategi yang sangat berperan dalam mengerjakan

tugas-tugas yang diberi guru.

Self-efficacy matematika didefinisikan sebagai suatu penilaian situasional dari

suatu keyakinan individu dalam kemampuannya untuk berhasil membentuk atau

menyelesaikan tugas-tugas atau masalah-masalah matematis tertentu (Pajares dan

Kranzler dalam Zhou, 2011). Artinya ketika kepada peserta didik diberikan suatu

masalah matematika ia dapat menyatakan atau meyakini dirinya tentang

kemampuannya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Keyakinan ini akan

timbul jika peserta didik menguasai konsep yang berkaitan dengan masalah yang

diajukan. Senada dengan Pajares dan Kranzler, Betz dan Hackett (Pajares dan

Miller, 1994) memaparkan sebagai berikut:

“Math self-efficacy has more recently been assessed as individuals'
judgments of their capabilities to solve specific math problems, perform
math-related tasks, or succeed in math-related courses”

Hal ini bermakna self-efficacy matematika dipandang sebagai penilaian individu

akan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang

berkaitan dengan matematika, kinerja yang berhubungan dengan tugas

matematika, atau berhasil dalam mata pelajaran matematika. Pajares dan Miller

(1994) menambahkan sebagai berikut:
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“.... the role of self‐efficacy in mathematical problem solving and found
that mathematics self‐efficacy was more predictive of problem solving than
was mathematics self-concept, perceived usefulness of mathematics, prior
experience with mathematics.”

Hal ini bermakna peran self-efficacy dalam pemecahan masalah matematika dan

menemukan self-efficacy matematika sebagai alat penentu pemecahan masalah

daripada self-concept matematika, merasa menggunakan matematika, dan

memiliki pengalaman matematika.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa self-efficacy matematika

adalah penilaian individu akan kemampuan yang dimilikinya untuk

menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan matematika, kinerja yang

berhubungan dengan tugas matematika, atau berhasil dalam mata pelajaran

matematika.

2.5 Penelitian Yang Relevan

Bilgin (2009) memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah ia lakukan

bahwa partisipasi peserta didik yang diberikan pembelajaran guided inquiry

dengan kelompok kecil membantu peserta didik untuk memperoleh pembelajaran

bermakna dengan membuat hubungan antar konsep dan mendiskusikan konsep

membantu peserta didik untuk mengenali ide mereka, membagi ide mereka dan

memfasilitasi pemahaman mereka maupun dukungan untuk membangun kembali

konsep mereka dan memiliki sikap yang positif pada pembelajaran guided

inquiry. Penelitian yang dilakukan oleh Matthew dan Kenneth (2013) menemukan

fakta bahwa metode guided inquiry menyediakan instruksi dan aktivitas sehingga

memberikan peluang bagi peserta didik untuk melakukan penyelidikan pada
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proses pembelajaran melalui interaksi dengan alat dan bahan serta teman sekelas.

Penyelidikan yang dilakukan memfasilitasi pemahaman serta ingatan mereka

tentang apa yang telah dipelajari. Penelitian yang dilakukan Matthew dan Kenneth

(2013) memberikan kesimpulan bahwa metode guided inquiry lebih signifikan

daripada metode konvensional dalam meningkatkan hasil belajar pada materi

logika matematika. Penelitian lainnya yang serupa dengan hasil penelitian

Matthew dan Kenneth adalah Villagonzalo (2014).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Douglas (2009) justru memberikan hasil

mengejutkan bahwa guided inquiry tidak memberikan keuntungan pada performa

peserta didik dan peserta didik kurang yakin dengan kelasnya seperti saat peserta

didik bekerja dalam kelompok kecilnya, peserta didik tidak nyaman dengan hasil

yang mereka dapatkan tanpa ada sosok yang menyediakan jawaban yang benar

untuk mereka.

Disisi lain LKPD yang digunakan oleh guru dalam memfasilitasi peserta didik

harus berorientasikan pada proses ilmiah untuk menemukan atau membuktikan

suatu konsep. Hal ini sesuai dengan Katriani (2014) dalam artikelnya yang

berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)”. Katriani

memberikan contoh rancangan LKPD materi tegangan permukan dengan tahapan

inquiry.

Lindawati (2011) menuangkan hasil penelitiannya ke dalam artikel yang

membahas tentang peningkatan kemampuan komunikasi matematis peserta didik

yang belajar dengan menggunakan inkuiri terbimbing (guided inquiry) secara

signifikan lebih baik daripada peserta didik yang memperoleh pembelajaran
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dengan pendekatan konvensional. Selain itu Lindawati juga menyimpulkan bahwa

peningkatan kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang mendapat

pembelajaran dengan pendekatan inkuiri terbimbing pada kategori tinggi, sedang,

dan rendah cenderung lebih baik atau tinggi jika dibandingkan dengan peserta

didik yang mendapat pembelajaran konvensional dengan kategori yang sama.

Sebaliknya, Dewi (2013) mengungkapkan hasil penelitiannya terkait keefektivan

inquiry dengan kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang ditulis

dalam sebuah artikel. Pada hasil penelitiannya terlihat bahwa kemampuan

komunikasi peserta didik yang mengikuti pembelajaran inquiry mendapat hasil

lebih rendah dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Sehingga Dewi

menyimpulkan bahwa waktu yang singkat dalam pembelajaran matematika

dengan pembelajaran inquiry tidak efektif jika keberhasilan pembelajarannya

ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis peserta didik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Alamanda dan Novita (2015) menunjukkan

bahwa terdapat hubungan positif antara self-efficacy dan hasil belajar setelah

diterapkan pembelajaran dengan metode guided inquiry.

2.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran dan istilah-istilah yang perlu dijelaskan

dalam penelitian ini adalah:

1. LKPD adalah suatu bahan ajar cetak yang dibuat oleh guru yang berisi aktivitas

dan masalah sebagai  salah satu sarana pembelajaran untuk meningkatkan

aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar dan membantu peserta

didik belajar lebih terarah.
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2. Metode Guided Inquiry adalah kegiatan pembelajaran yang alat dan bahan

serta permasalahan diberikan oleh guru, sementara peserta didik menyelesaikan

masalah tersebut dengan langkah-langkahnya sendiri yang berpedoman pada

rangkaian berpikir ilmiah. Guru tetap memberikan pengarahan dan bimbingan

kepada peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehingga peserta

didik yang mempunyai kemampuan berpikir rendah tetap mampu mengikuti

kegiatan yang sedang dilaksanakan dan peserta didik yang mempunyai

kemampuan berpikir tinggi tidak memonopoli kegiatan.

3. LKPD berbasis Metode Guided Inquiry merupakan LKPD yang digunakan

pada penelitian ini. LKPD berbasis metode guided inquiry merupakan

lembaran-lembaran yang berisi aktivitas dan masalah untuk memandu peserta

didik dalam menemukan konsep matematika. Dalam pengerjaan LKPD

berbasis metode guided inquirypeserta didik diberikan arahan dan bimbingan

oleh guru.

4. Kemampuan komunikasi matematika adalah kemampuan peserta didikuntuk

mengungkapkan ide-ide matematis baik secara lisan maupun tertulis, mengasah

keterampilan peserta didik menggunakan  kosa kata, notasi, dan  struktur

matematika untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan matematis,

mendemonstrasikan dalam bentuk gambar, tabel, maupun diagram serta

mendeskripsikan hubungan-hubungan.

5. Self-efficacy adalah penilaian seseorang akan kemampuan yang dimilikinya

dalam melakukan aktivitas tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan.

6. Self-efficacy matematika adalah penilaian individu akan kemampuan yang

dimilikinya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan
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matematika, kinerja yang berhubungan dengan tugas matematika, atau berhasil

dalam mata pelajaran matematika.

2.7 Kerangka Pikir

Mata pelajaran matematika masih dianggap sulit oleh sebagian besar peserta

didik. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya kemampuan komunikasi

matematis peserta didik. Padahal kemampuan matematis penting dimiliki oleh

peserta didik, karena dengan memiliki kemampuan komunikasi matematis peserta

didik dapat secara lisan dan tertulis dalam mengkomunikasikan gagasan

matematika untuk memperjelas masalah. Disisi lain, faktor keyakinan dalam diri

peserta didik juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan suatu tugas yang

berkaitan dengan soal-soal komunikasi matematis. Salah satu bagian dari

keyakinan peserta didik adalah self-efficacy. Pada pembelajaran matematika, self-

efficacy matematika diartikan sebagai kemampuan peserta didik dalam

menyelesaikan tugas matematika secara efektif dengan kemampuan yang

dimilikinya.

Untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis dan self-efficacy siswa

maka diperlukan bahan ajar sebagai pendamping sumber belajar dalam proses

belajar mengajar. Bahan ajar diperlukan bagi peserta didik untuk mempermudah

memahami ide-ide atau konsep baru. Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan

adalah Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD). Namun LKPD yang tersedia di

sekolah-sekolah biasanya hanya mengandalkan LKPD buatan penerbit yang

sering kita sebut sebagai Lembar Kerja Siswa (LKS). Pada LKPD buatan penerbit

tidak mencantumkan dengan jelas kompetensi yang akan dicapai oleh peserta
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didik, materi yang disajikan singkat dan tidak berisi langkah-langkah dalam

menemukan suatu konsep, serta lebih banyak berisi soal-soal latihan saja,

sehingga pemanfaatan LKPD menjadi kurang efisien.

Permasalahan ini dapat diatasi dengan guru mencipta suatu bahan ajar seperti

LKPD yang dapat bermaanfaat bagi peserta didik. LKPD buatan guru sebaiknya

memuat aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada penemuan konsep dan juga

menyenangkan serta menarik minat belajar peserta didik sehingga mampu

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis dan membangun self-

efficacy positif dalam diri peserta didik.

Salah satu metode pembelajaran yang juga mengarah kepada penemuan konsep

adalah metode guided inquiry. Metode guided inquiry menekankan pada aktivitas

penyelidikan yang mengarah kepada penemuan konsep sehingga daya ingat siswa

akan konsep tersebut lebih melekat dibandingkan dengan orang lain yang

menemukannya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan LKPD berbasis

metode guided inquiry yang ditinjau dari kemampuan komunikasi matematis dan

self-efficacy siswa.

2.8 Desain Hipotetik

Ada beberapa tahap dalam merancang LKPD dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menenetukan materi yang memerlukan bahan ajar.  Materi yang digunakan

dalam penelitian yaitu transformasi geometri.

2. Menyusun peta kebutuhan LKPD untuk mengetahui jumlah LKPD yang

harus ditulis dan urutan LKPD dapat dilihat.  Peta kebutuhan LKPD dapat

dilihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 2.2 Peta Kebutuhan LKPD Transformasi Geometri

Berdasarkan peta kebutuhan LKPD tersebut, jumlah LKPD pada penelitian

yaitu 5 LKPD.

3. Menentukkan judul-judul LKPD berdasarkan kompetensi dasar (KD), materi-

materi pokok atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum.

4. Menulis LKPDdengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan KD yang harus dikuasai; KD yang harus dikuasai pada

materi program linear yaitu:

 peserta didikdapat menentukan koordinat bayangan dari translasi

 peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan dari jenis-jenis

refleksi

 peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan dari jenis-jenis

rotasi

 peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan dari jenis-jenis

dilatasi

 peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan dari komposisi

transformasi

Materi Prasyarat:
1. Sudut
2. Objek

Geometri
3. Sistem

koordinat
4. Matriks

Transformasi
Geometri

Komposisi Transformasi

Translasi Refleksi Rotasi Dilatasi
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b. Menentukan alat penilaian terhadap proses kerja dan hasil kerja peserta

didik. Alat penilaian berupa tes uraian untuk mengukur kemampuan

komunikasi matematis peserta didik.

c. Struktur LKPD: judul, kompetensi yang akan dicapai, petunjuk pengisian

LKPD, tugas-tugas, lembar penyelesaian peserta didik dan penilaian.

Tugas-tugas berupa gambar, diagram dan tabel berwarna yang dapat

menarik perhatian peserta didik.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian  pengembangan (Research and Development).

Penelitian ini mengikuti alur Borg and Gall (Tim Puslitjaknov, 2008) dengan

langkah–langkah (1) melakukan penelitian pendahuluan (prasurvei), (2)

melakukan perencanaan, (3) mengembangkan jenis/bentuk produk awal, (4)

Melakukan uji coba tahap awal, (5) melakukan revisi terhadap produk  utama, (6)

Melakukan uji coba lapangan, (7)  melakukan revisi terhadap produk operasional,

(8) melakukan uji lapangan operasional, (9) melakukan revisi terhadap produk

akhir, (10) melakukan desiminasi dan implementasi produk. Produk yang

dikembangkan oleh peneliti adalah LKPD matematika berbasis metode guided

inquiry untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis dan self-

efficacy peserta didik. Prosedur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini

mengambil tujuh langkah penelitian yang dikembangkan oleh Borg & Gall.

3.2 Tempat dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X Perbankan 1 SMK Yadika Pagelaran

Kabupaten Pringsewu pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Alasan

pemilihan lokasi ini agar penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisiensi terutama dalam hal waktu penelitian yang ditetapkan dan kondisi tempat

penelitian. Peserta didik kelas X Perbankan 1 berjumlah 26 peserta didik dengan
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kemampuan yang heterogen. Alasan lain pemilihan sekolah tersebut sebagai

tempat penelitian dikarenakan guru matematikanya belum pernah

mengembangkan LKPD secara maksimal dan masih menggunakan LKPD dari

penerbit. Kemampuan yang dikembangkan yaitu kemampuan  komunikasi

matematis dan self-effcacy peserta didik. Materi pelajaran dalam penelitian ini

adalah transformasi geometri.

3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian pengembangan menurut Borg and Gall dapat dilakukan sesuai

dengan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan. Ada tujuh prosedur penelitian

yang dilakukan dari sepuluh prosedur yang ada, seperti pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Prosedur Penelitian Pengembangan LKPD Berbasis Metode
Guided Inquiry

Prosedur Penelitian Keterangan
1. Penelitian

Pendahuluan
Analisis kebutuhan dengan studi lapangan dan studi
literatur

2. Perencanaan
Pembelajaran

Pembelajaran dilakukan dengan metode Guided
Inquiry

3. Desain Produk
Awal

Desain produk dan instrumen:
(a) Pembuatan LKPD berbasis metode guided

inquiry
(b) Penyusunan instrumen pembelajaran (silabus,

RPP, dan intrumen penilaian)
(c) Instrumen validasi produk
(d) Penyusunan instrumen skala self-efficacy

4. Uji Tahap Awal

Uji tahap awal meliputi:
(a) Uji ahli yang dilakukan oleh  dua orang ahli

yaitu ahli media dan ahli materi
(b) Uji keterbacaan dilakukan pada peserta didik

yang telah menempuh materi pelajaran yang
akan digunakan pada penelitian (dipilih enam
peserta didik dengan kemampuan rendah,
sedang, dan tinggi)

(c) Uji kelompok terbatas dilakukan pada peserta
didik yang belum menempuh materi pelajaran
yang akan digunakan pada penelitian
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5. Revisi Produk Awal
Revisi dilakukan berdasarkan masukan dari uji ahli,
uji keterbacaan, dan uji kelompok terbatas.

6. Uji Coba Lapangan

Uji coba lapangan dilakukan pada kelas yang
menjadi subyek penelitian untuk melihat efektivitas
dan respon peserta didik pada LKPD yang
diberikan.

7. Penyempurnaan
Produk Akhir

Revisi dilakukan berdasarkan hasil uji coba
lapangan yang telah dilakukan untuk mendapatkan
produk akhir.

3.4 Instrumen Penelitian

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

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

penelitian pengembangan.

(1) Instrumen Studi Pendahuluan

Instrumen yang digunakan pada saat studi pendahuluan berupa lembar

observasi dan pedoman wawancara yang digunakan untuk melakukan

wawancara dengan guru pada saat obeservasi mengenai kondisi awal dari

sekolah, guru, dan peserta didik, serta pembelajaran yang telah dilaksanakan

di kelas.

(2) Lembar Validasi Kelayakan LKPD

Instrumen ini diserahkan kepada ahli materi dan ahli media. Tujuan validasi

oleh ahli materi adalah untuk menilai kesesuaian isi LKPD dengan metode

pembelajaran guided inquiry dan kemampuan komunikasi matematis.

Sedangkan tujuan validasi oleh ahli media adalah untuk menilai tampilan

LKPD dan kesesuaian antara desain yang digunakan dengan isi LKPD.

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai pendapat para ahli

(validator) terhadap perangkat pembelajaran yang disusun sehingga menjadi

acuan atau pedoman dalam merevisi produk yang dikembangkan.
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(3) Lembar Catatan Lapangan

Lembar  ini digunakan guru untuk mencatat kejadian-kejadian yang dianggap

penting dan di luar skenario yang telah disusun.

(4) Lembar Angket Respon Peserta Didik

Lembar angket respon peserta didik disusun untuk mengukur respon peserta

didik terhadap LKPD berbasis metode guided inquiry yang digunakan. Angket

respon peserta didik diberikan pada tahap uji keterbacaan dan uji coba

lapangan.

(5) Lembar Skala Self-Efficacy

Instrumen ini disusun untuk mengukur self-efficacy peserta didik terhadap

kemampuannya dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk

menyelesaikan soal yang melibatkan kemampuan komunikasi matematis.

Pengukuran aspek self-efficacy mengacu pada sumber–sumber pembentukan

self-efficacy yaitu mastery experience, vicarious experience, social

persuasion, dan physiological and emotional states. Keempat sumber tersebut

kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator dan selanjutnya dibuat

pernyataan-pernyataan untuk mengukur self-efficacy peserta didik.

Tabel 3.2. Indikator Self-Efficacy yang Diukur

No Aspek Deskripsi Indikator
1 Authentic

mastery
experiences

Indikator
kemampuan yang
didasarkan kinerja
pengalaman
sebelumnya

1. Pandangan peserta didik
terhadap kemampuan
matematika yang
dimilikinya.

2. Pandangan peserta didik
tentang keterampilan
matematika

2 Vicarious
experiences

Bukti yang
didasarkan pada
kompetensi dan

1. Kemampuan peserta didik
membandingkan
kemampuan
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perbandingan matematikanya dengan
orang lain

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

3 Verbal
persuasions

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

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

4 Physiological
indexes

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

1. Pandangan peserta didik
tentang kemampuan
matematika yang
dimilikinya

2. Pandangan tentang
kelemahan dan kelebihan
yang dimiliki peserta didik
pada matematika

(Noer, 2012)

(6) Tes Kemampuan Komunikasi Matematis

Tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik dalam penelitian ini

diukur melalui kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal

komunikasi matematis. Tes kemampuan komunikasi matematis yang

digunakan adalah tes berbentuk uraian. Dalam penyusunan tes, diawali dengan

penyusunan kisi-kisi tes yang mencakup kemampuan, materi transformasi

geometri, indikator serta banyaknya butir soal. Setelah membuat kisi-kisi tes,

dilanjutkan dengan menyusun tes beserta kunci jawaban dan aturan pemberian

skor pada masing-masing butir soal. Sedangkan untuk pedoman penskoran tes

kemampuan komunikasi matematis menggunakan rubrik seperti pada Tabel

3.3 berikut ini.
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Tabel 3.3. Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Komunikasi Matematis

Skor Menulis
(Written Texts)

Menggambar
(Drawing)

Ekspresi
Matematik

(Mathematical
Expression)

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

1

Hanya sedikit
dari penjelasan
yang benar

Hanya sedikit dari
gambar, diagram
atau tabel yang
bernilai benar

Hanya sedikit dari
ekspresi matematika
yang dibuat bernilai
benar

2

Penjelasan secara
matematis masuk
akal, namun
hanya sebagian
yang lengkap dan
benar

Melukiskan
gambar, diagram,
atau tabel namun
kurang lengkap
dan benar

Membuat ekspresi
matematika dengan
benar, namun salah
dalam melakukan
perhitungan

3

Penjelasan secara
matematis tidak
tersusun secara
logis atau
terdapat sedikit
kesalahan bahasa

Melukiskan
gambar, diagram,
atau tabel secara
lengkap dan benar

Membuat ekspresi
matematika dengan
benar, kemudian
melakukan
perhitungan dengan
tepat, dan
mendapatkan solusi
secara lengkap dan
benar

4

Penjelasan secara
matematis masuk
akal dan jelas
serta tersusun
secara logis

Skor maks = 4 Skor maks = 3 Skor maks = 3

(Ansari, 2003)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai

berikut:

(1) Observasi dan Wawancara

Hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif sebagai

latar belakang diperlukannya LKPD.
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(2) Angket dan Skala

Angket lembar validasi ahli dan angket respon peserta didik digunakan

sebagai masukan untuk merevisi atau menyempurnakan LKPD berbasis

metode guided inquiry, skala self-efficacy diberikan kepada peserta didik

setelah pembelajaran (saat posttest) untuk melihat self-efficacy peserta didik

setelah menggunakan LKPD berbasis metode guided inquiry.

(3) Tes Kemampuan Komunikasi Matematis

Tes kemampuan komunikasi matematis dalam penelitian ini digunakan untuk

memperoleh data kuantitatif setelah pembelajaran dengan LKPD (posttest).

Data tersebut akan dianalisis untuk melihat efektivitas penggunaan LKPD

dalam pembelajaran.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dijelaskan berdasarkan jenis instrumen

yang digunakan dalam setiap tahapan penelitian pengembangan.

1) Teknik Analisis Instrumen Studi Pendahuluan

Data studi pendahuluan berupa hasil observasi, wawancara dianalisis secara

deskriptif sebagai latar belakang diperlukannya LKPD. Hasil review berbagai

buku teks serta SK dan KD matematika SMK juga dianalisis secara deskriptif

sebagai acuan untuk menyusun LKPD.

2) Analisis Kelayakan LKPD

Data yang diperoleh saat validasi LKPD adalah hasil penilaian validator terhadap

LKPD melalui skala kelayakan. Analisis yang dilakukan berupa deskriptif

kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif berupa komentar dan saran dari validator
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dideskripsikan secara kualitatif sebagai acuan untuk memperbaiki LKPD. Data

kuantitatif berupa skor penilaian ahli materi dan ahli media dideskripsikan secara

kuantitatif menggunakan skala likert dengan 4 skala kemudian dijelaskan secara

kualitatif.

Skala yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 5 skala,

yaitu:

1) Tidak sesuai dengan skor 1.

2) Kurang sesuai dengan skor 2.

3) Cukup sesuai dengan skor 3.

3) Sesuai dengan skor 4.

4) Sangat sesuai dengan skor 5.

Langkah-langkah menyusun kriteria penilaian adalah:

1) Menentukan jumlah interval, yaitu 5,

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

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

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

Kategori penilaian dan interval nilai untuk masing-masing kategori ditunjukkan

pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4 Interval Nilai Tiap Kategori Penilaian

No Kategori Penilaian Interval Nilai
1 Sangat sesuai (S min + 4p)  < S ≤ S maks
2 Sesuai (S min + 3p)  < S <  (S min + 4p – 1)
3 Cukup sesuai (S min + 2p)  < S <  (S min + 3p – 1)
4 Kurang sesuai (S min + p) < S < (S min + 2p – 1)
5 Tidak sesuai (S min)  < S <  (S min + p – 1)
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Keterangan :

S : Skor responden
S min : Skor terendah
S max : Skor tertinggi
p : Panjang interval kelas

3) Analisis Angket Respon Peserta Didik Terhadap LKPD

Teknik analisis data pada saat uji coba produk yaitu LKPD dilakukan dengan

menganalisis respon peserta didik melalui lembar angket yang diberikan pada

peserta didik setelah uji coba LKPD selesai dilakukan. Teknik Analisis ini

digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan dan ketertarikan peserta didik

dalam menggunakan LKPD. Angket respon peserta didik dianalisis menggunakan

skala likert dengan empat kriteria. Interval nilai dan kriteria penilaian yang

digunakan sama dengan analisis saat tahap validasi ahli.

4) Analisis Skala Self-Efficacy Peserta didik

Skala self-efficacy peserta didik dibuat dalam bentuk pernyataan menggunakan

skala Likert dengan empat pilihan yaitu, sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak

sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Hal ini dimaksudkan untuk

menghindari sikap ragu-ragu peserta didik untuk memilih suatu pernyataan yang

diajukan. Selain itu skala self-efficacy ini berisi pernyataan positif dan negatif.

Skala self-efficacy peserta didik diberikan setelah pembelajaran dilakukan.

Tabel 3.5 Skala Likert Self-Efficacy Peserta Didik

PilihanJawaban
BobotNilai

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif
Sangat sesuai (SS) 4 1
Sesuai (S) 3 2
Tidak sesuai (TS) 2 3
Sangat tidak sesuai (STS) 1 4
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Sebelum digunakan pada uji lapangan, skala self-efficacy ini divalidasi oleh ahli,

yaitu Ibu Yohana Oktariana, S.Pd., M.Pd.. Beliau adalah dosen bimbingan

konseling di FKIP Universitas Lampung. Tujuan dari validasi ini adalah untuk

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 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.5 dan Lampiran B.6.

Setelah dilakukan validasi, skala tersebut diujicobakan untuk mengetahui

reliabilitas dan validitas secara empiris. Uji coba dilakukan pada peserta didik

kelas X Perbankan 2 dengan 22 responden. Proses perhitungannya menggunakan

uji Pearson Correlation dan melalui Sofware Microsoft Excel. Hasil perhitungan

reliabilitas dan validitas butir pernyataan dapat dilihat pada Tabel 3.6, sedangkan

data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.6 dan C.7.

Berikut ini adalah hasil validitas butir item pernyataan skala self-efficacy pada

Tabel 3.6 berikut ini.
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Tabel 3.6. Hasil Uji Coba Validitas Skala Self-Efficacy Peserta Didik

Nomor
Pernyataan

Koefisien
Korelasi

Kategori
Nomor

Pernyataan
Koefisien
Korelasi

Kategori

1 0,478 Valid 15 0,455 Valid
2 0,500 Valid 16 0,536 Valid
3 0,534 Valid 17 0,483 Valid
4 0,536 Valid 18 0,475 Valid
5 0,510 Valid 19 0,544 Valid
6 0,537 Valid 20 0,462 Valid
7 0,600 Valid 21 0,474 Valid
8 0,614 Valid 22 0,507 Valid
9 0,542 Valid 23 0,525 Valid
10 0,556 Valid 24 0,487 Valid
11 0,625 Valid 25 0,530 Valid
12 0,645 Valid 26 0,546 Valid
13 0,542 Valid 27 0,569 Valid
14 0,528 Valid 28 0,449 Valid

Pengambilan data dilakukan melalui pemberian lembaran skala kepada peserta

didik setelah pembelajaran (saat posttest). Perhitungan dilakukan menggunakan

software Microsoft Excel 2010. Langkah-langkah untuk menghitung

kecenderungan sikap peserta didik menurut Noer (2007) sebagai berikut.

1) Mengklasifikasikan butir pernyataan dengan tiap aspek.

2) Menjumlahkan skor yang diperoleh pada masing-masing kategori.

3) Mencari rata-rata skor masing-masing kategori hasil uji coba sebagai skor

netral.

4) Mencari rata-rata butir skor netral pada tiap aspek sebagai kelas skor

netral.
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5) Menjumlahan hasil kali antara skor tiap kategori dengan skor hasil uji

coba, kemudian membaginya dengan jumlah peserta didik sebagai butir

skor SKL.

6) Mencari rata-rata butir pernyataan pada tiap aspek sebagai skor SKL.

7) Membandingkan skor netral dengan skor SKL

Setelah melakukan pembelajaran menggunakan LKPD, skala ini diberikan kepada

siswa untuk melihat kecenderungan sikapnya.

5) Analisis Tes Kemampuan Komunikasi Matematis

Sebelum tes kemampuan komunikasi matematis digunakan pada saat uji lapangan,

terlebih dahulu tes tersebut divalidasi dan kemudian diujicobakan pada kelas lain

(kelas uji coba) untuk diketahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya

pembeda soal. Berikut pemaparan mengenai tahapan dari uji validitas sampai uji

reliabilitas tes kemampuan komunikasi matematis:

1) Uji validitas isi

Validitas yang dilakukan terhadap instrumen tes kemampuan komunikasi

matematis didasarkan pada validitas isi dan validitas empiris. Validitas isi

dari tes kemampuan komunikasi matematis ini dapat diketahui dengan cara

membandingkan isi yang terkandung dalam tes kemampuan komunikasi

matematis dengan indikator pembelajaran yang telah ditentukan. Tes yang

dikategorikan valid adalah yang telah dinyatakan sesuai dengan kompetensi

dasar dan indikator yang diukur.

Validitas empiris dilakukan pada peserta didik kelas XI Perbankan. Teknik

yang digunakan untuk menguji validitas empiris ini dilakukan dengan

menggunakan rumus korelasi product moment (Widoyoko, 2012: 137)
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= ∑ − (∑ ) (∑ )( ∑ − (∑ ) )( ∑ − (∑ ) )
Keterangan:

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

dengan total skor peserta didik

Distribusi (Tabel r) untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n – 2)

Kaidah keputusan : Jika > berarti valid, sebaliknya

Jika < berarti tidak valid

Penafsiran  harga korelasi dilakukan dengan membandingkan dengan harga

= 0,344 Tabel 3.7. menyajikan hasil validitas instrumen tes komunikasi

matematis. Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran C.1.

Tabel 3.7 Validitas Instrumen Komunikasi Matematis

Nomor Soal
Koefisien

Korelasi r(xy)
Keterangan

1a 0.846 Valid
1b 0.802 Valid
1c 0.805 Valid
1d 0.842 Valid
2a 0.492 Valid
2b 0.606 Valid
3a 0.762 Valid
3b 0.555 Valid

2) Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali

untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.
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Perhitungan untuk mencari nilai reliabilitas instrumen didasarkan pada

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

reliabilitas dapat digunakan rumus Alpha, yaitu:
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Keterangan:

11r : nilai reliabilitas instrumen (tes)

n : banyaknya butir soal

 2
i : jumlah varians dari tiap-tiap butir soal

: varians total

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

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

instrumen komunikasi matematis, diperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar

0,779. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang diujicobakan memiliki

reliabilitas yang tinggi sehingga instrumen tes ini dapat digunakan untuk

mengukur kemampuan komunikasi matematis. Hasil perhitungan reliabilitas

uji coba instrumen dapat dilihat pada Lampiran C.2.

3) 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

2
t
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Keterangan :
DP : indeks daya pembeda satu butir soal tertentu
JA  : jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB  : jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA  : jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah)

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang

tertera dalam Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8 Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Nilai Interpretasi
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

Sudijono (2008: 121)

Kriteria soal tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki interpretasi

baik, yaitu memiliki nilai daya pembeda ≥ 0,30. Hasil perhitungan daya

pembeda butir soal yang telah diujicobakan disajikan pada Tabel 3.9 berikut

ini.

Tabel 3.9 Daya Pembeda Butir Soal

Nomor Butir Soal
Nilai Daya
Pembeda

Interpretasi

1a 0.69 Sangat Baik
1b 0.50 Sangat Baik
1c 0.44 Baik
1d 0.58 Sangat Baik
2a 0.39 Baik
2b 0.50 Sangat Baik
3a 0.50 Sangat Baik
3b 0.44 Baik
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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.3.

4) 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:

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

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

suatu butir soal

Untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan

kriteria indeks kesukaran yang  disajikan pada tabel 3.10. Kriteria soal yang

digunakan dalam penelitian ini adalah soal dengan interpretasi sedang, yaitu

memiliki nilai tingkat kesukaran 0,31 ≤ TK ≤ 0,70.

Tabel 3.10 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi
0,00 ≤ TK ≤ 0,15 Sangat sukar
0,16 ≤ TK ≤ 0,30 Sukar
0,31 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang
0,71 ≤ TK ≤ 0,85 Mudah
0,86 ≤ TK ≤ 1,00 Sangat mudah

Sudijono (2008: 372)
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Hasil perhitungan tingkat kesukaran uji coba soal disajikan pada Tabel 3.11

Tabel 3.11 Tingkat Kesukaran Butir Soal

Nomor Butir Soal
Indeks Tingkat

Kesukaran
Interpretasi

1a 0.54 Sedang
1b 0.51 Sedang
1c 0.60 Sedang
1d 0.60 Sedang
2a 0.70 Sedang
2b 0.55 Sedang
3a 0.69 Sedang
3b 0.45 Sedang

Dengan melihat hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal yang diperoleh,

maka instrumen tes komunikasi matematis yang sudah diujicobakan telah

memenuhi kriteria tingkat kesukaran soal yang sesuai dengan kriteria yang

diharapkan. Hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat pada

Lampiran C.3. Setelah instrumen tes komunikasi matematis dinyatakan valid,

reliabel, memiliki tingkat kesukaran sedang, dan daya pembeda yang baik,

selanjutnya instrumen tes komunikasi matematis dapat digunakan pada kelas uji

lapangan. Data hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang diperoleh

masing-masing peserta didik akan dihitung persentase peserta didik yang

mendapat nilai lebih dari atau sama dengan KKM Standar Kompetensi.

Efektivitas pembelajaran dengan LKPD matematika berbasis metode guided

inquiry ditunjukkan dengan 70% dari jumlah sampel mendapatkan nilai lebih dari

atau sama dengan KKM (KKM = 75) pada tes kemampuan komunikasi

matematis.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai

berikut.

1. Penelitian ini telah menghasilkan LKPD pada pokok bahasan transformasi

geometri kelas X Perbankan SMK Yadika Pagelaran yang dikembangkan dan

didesain berdasarkan langkah-langkah yang terdapat pada guided inquiry.

2. Hasil validasi ahli menunjukkan bahwa LKPD berbasis metode guided inquiry

telah memenuhi standar kelayakan materi dan media.

3. Hasil respon peserta didik terhadap LKPD berbasis metode guided inquiry

telah memenuhi kriteria baik dari segi aspek tampilan, penyajian materi, dan

manfaat.

4. LKPD berbasis metode guided inquiry efektif digunakan. Hal ini ditunjukkan

dengan lebih dari 70% peserta didik memperoleh nilai lebih dari atau sama

dengan KKM (KKM = 75) pada tes kemampuan komunikasi matematis. Di

sisi lain, self-efficacy peserta didik setelah menggunakan LKPD matematika

berbasis metode guided inquiry tidak memiliki perubahan yang signifikan.

Pemakaian LKPD tidak serta merta membuat self-efficacy peserta didik

menjadi tinggi.



101

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan penelitian, dikemukakan saran-saran sebagai

berikut.

1. Guru dapat menggunakan LKPD matematika berbasis metode guided inquiry

sebagai alternatif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan

self-efficacy peserta didik pada materi transformasi geometri.

2. Pembaca dan peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan

mengenai LKPD matematika berbasis metode guided inquiry pada materi

transformasi geometri hendaknya melakukan hal sebagai berikut.

a. Melakukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih lama.

b. Melakukan perhitungan kemampuan awal peserta didik.

c. Melakukan pengamatan sikap awal peserta didik.

d. Mempertimbangkan karakter peserta didik dalam menerapkan metode

pembelajaran yang sesuai.

e. Melakukan validasi terhadap semua instrumen yang digunakan.

f. Mengujicobakan kembali LKPD dalam jangka waktu yang lebih lama dan

dilakukan lebih dari sekali uji coba.
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