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Bab 1 

PENDAHULUAN 

 

 

Pendidikan dalam situasi masyarakat yang selalu 

berubah, idealnya tidak hanya berorientasi pada masa lalu 

dan masa kini, tetapi sudah seharusnya merupakan proses 

yang mengantisipasi dan membicarakan masa depan. 

Pendidikan hendaknya melihat jauh ke depan dan 

memikirkan apa yang akan dihadapi peserta didik di masa 

yang akan datang. Menurut Buchori (dalam Trianto, 2007: 1), 

bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak 

hanya mempersiapkan para siswanya untuk sesuatu profesi 

atau jabatan, tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah 

yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan yang 

diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki 

kemampuan atau keterampilan menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa disiplin ilmu 

diajarkan untuk menunjang hal tersebut. Salah satu disiplin 

ilmu yang diajarkan adalah matematika.  

Matematika adalah suatu cabang ilmu yang membekali 

siswa dengan kemampuan memecahkan masalah. 

Sebagaimana yang termuat dalam PERMENDIKNAS No. 22 

Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), bahwa tujuan umum matematika 

diajarkan, agar peserta didik memiliki kemampuan: (1) 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 
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antarkonsep dan mengaplikasikan konsep secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) 

menggunakan penalaran pada pola pikir dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah yang 

meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh, (4) mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas 

masalah, dan (5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan. 

Selanjutnya menurut teori belajar yang dikemukakan 

Gagne (dalam Suherman, 2003: 89) bahwa keterampilan 

intelektual tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui 

pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan tipe belajar yang 

dikemukakan oleh Gagne yaitu (1) signal learning, (2) stimulus 

respons learning, (3) chaining, (4) verbal association, (5) 

discrimination learning, (6) concept learning, (7) rule learning, dan 

(8) problem solving, yang menempatkan pemecahan masalah 

(problem solving) sebagai tipe belajar yang paling tinggi.  

Namun, hasil belajar siswa sebagai tolok ukur 

keberhasilan di dunia pendidikan masih menunjukkan 

kurangnya peningkatan, salah satunya adalah masih 

rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. 

Khususnya untuk bidang studi matematika yang diajarkan 

di sekolah. Hal ini didukung oleh hasil studi yang dilakukan 

oleh Suryanto dan Soemerset terhadap 16 SLTP pada 

beberapa propinsi di Indonesia menemukan bahwa hasil tes 

mata pelajaran matematika siswa sangat rendah, utamanya 

pada soal cerita matematika (Upu, 2003). 
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Fenomena kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah yang masih rendah didukung karena kondisi 

pembelajaran yang bersifat konvensional dan tradisional 

yang tidak menyentuh ranah dimensi peserta didik itu 

sendiri, yaitu bagaimana sebenarnya belajar itu (belajar 

untuk belajar). Dalam arti yang lebih substansial, bahwa 

proses pembelajaran hingga dewasa ini masih memberikan 

dominasi guru (teacher-centered) dan tidak memberikan akses 

bagi anak didik untuk berkembang secara mandiri melalui 

penemuan dan proses berpikirnya.  

Weistein dan Meyer (dalam Trianto, 2007: 86) 

mengatakan bahwa “Pada dasarnya mengajar itu meliputi: 

mengajari siswa bagaimana belajar, bagaimana mengingat, 

bagaimana berfikir dan bagaimana memotivasi diri sendiri.” 

Kenyataannya, guru hanya mengharapkan siswa belajar tapi 

sangat jarang guru mengajarkan mereka tentang belajar. 

Guru mengharapkan siswa untuk memecahkan masalah tapi 

tidak mengajarkan mereka tentang pemecahan masalah. 

Atau dengan kata lain strategi-strategi kognitif (belajar 

bagaimana belajar) sangat jarang diajarkan, sehingga 

sebagian besar siswa mesti belajar secara otodidak. Dimana 

hal ini hanya mungkin dilakukan oleh siswa dengan 

kemampuan intelektual dan kreativitas yang tinggi namun 

sangat sulit dilakukan oleh siswa dengan kemampuan 

rendah.  

Lebih lanjut, menurut Gagne (dalam Nurdin, 2007) 

bahwa strategi belajar (strategi kognitif) merupakan salah 

satu tujuan pembelajaran yang harus diajarkan dan 

dilatihkan kepada siswa. Semakin banyak strategi yang 

dipelajari, siswa akan semakin menjadi pembelajar mandiri 

dan pemikir yang independen. Bahkan para ahli sepakat 
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bahwa sangatlah bermanfaat jika kita memberi kesempatan 

kepada setiap siswa untuk mempelajari strategi kognitif.  

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi kognitif terutama 

strategi-strategi dalam memecahkan masalah perlu diajarkan 

kepada siswa agar dapat membentuk siswa menjadi 

pebelajar yang mandiri (self regulated learner) yang mampu 

menghadapi masalah yang merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, 

penulis merasa perlu mengembangkan suatu perangkat 

pembelajaran dengan menerapkan strategi kognitif dalam 

pemecahan masalah matematika. 

 

↜oOo↝ 
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Bab 2 

MATEMATIKA SEKOLAH 

 

 

A. Pengertian Matematika Sekolah 

Suherman dkk. (2003: 55), mengemukakan bahwa 

“Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di 

sekolah, yaitu matematika yang diajarkan di jenjang 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.”  

Matematika sekolah sering juga dikatakan sebagai 

unsur-unsur atau bagian-bagian dari matematika yang 

dipilih berdasarkan atau berorientasi pada kepentingan 

kependidikan dan perkembangan IPTEK. Hal ini berarti, 

bahwa yang dimaksud dengan kurikulum matematika 

adalah kurikulum pelajaran matematika yang diberikan di 

jenjang pendidikan menengah ke bawah, bukan diberikan di 

jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, matematika 

sekolah tetap memiliki ciri-ciri yang dimiliki matematika, 

yaitu memiliki objek kajian yang abstrak serta berpola pikir 

deduktif konsisten. 

 

B. Fungsi Matematika Sekolah 

Fungsi mata pelajaran matematika dan sekaligus 

dijadikan acuan dalam pembelajaran matematika sekolah 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai Alat 

Matematika sebagai alat berfungsi untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi, baik itu masalah 

dalam mata pelajaran yang lain maupun masalah dalam 
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kehidupan sehari-hari dan dalam dunia kerja. Secara 

ringkasnya, matematika sebagai alat, berfungsi sebagai: 

(1) alat komunikasi (yaitu penggunaan bahasa 

matematika), (2) alat penyelesaian masalah, dan (3) alat 

bantu untuk pengembangan ilmu lain, contohnya teknik, 

ekonomi, kimia, fisika, dan sebagainya. 

2. Sebagai Pola Pikir 

Pelajaran matematika yang berfungsi sebagai alat 

pola pikir, yaitu pembentukan pola pikir dalam 

pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran 

suatu hubungan di antara pengertian-pengertian itu. 

Dalam pembelajaran matematika, siswa dibiasakan 

untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman 

tentang sifat-sifat yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh 

sekumpulan objek (abstraksi).  

3. Sebagai Ilmu 

Fungsi terakhir dari matematika sekolah adalah 

sebagai ilmu atau pengetahuan. Dalam hal ini, guru 

harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu 

mencari kebenaran dan bersedia meralat kebenaran yang 

sementara diterima, bila ditemukan kesempatan untuk 

mencoba mengembangkan penemuan-penemuan 

sepanjang mengikuti pola pikir yang sah. 

Dari ketiga fungsi matematika sekolah di atas, 

dapat disimpulkan bahwa matematika sekolah berfungsi 

membentuk pola pikir siswa dalam memecahkan suatu 

masalah untuk mencapai keputusan yang sah. 

 

C. Tujuan Pembelajaran Matematika Sekolah 

Tujuan pembelajaran matematika sekolah terdiri atas 

tujuan umum dan tujuan khusus. Menurut Suherman dkk. 
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(2003: 58) tujuan umum matematika diajarkan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah, meliputi dua hal yaitu: 

1. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi 

perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia 

yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas 

dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, 

jujur, efektif, dan efisien. 

2. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan 

matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan 

sehari-hari, dan dalam mempelajari berbagai ilmu 

pengetahuan. 

 

Tujuan khusus pembelajaran matematika pada masing-

masing satuan pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan pembelajaran matematika di SMP adalah agar: 

(1) Siswa memiliki kemampuan yang dapat 

dialihgunakan melalui kegiatan matematika, (2) Siswa 

memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk 

melanjutkan ke pendidikan menengah, (3) Siswa 

memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan 

dan perluasan dari matematika sekolah dasar untuk 

dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan (4) 

Siswa memiliki pandangan yang cukup luas dan 

memiliki sikap logis, kritis, cermat, dan disiplin serta 

menghargai kegunaan matematika. 

2. Tujuan pembelajaran matematika di SMA adalah agar: 

(1) Siswa memiliki pengetahuan matematika sebagai 

bekal untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, (2) Siswa 

memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan 

matematika Pendidikan Dasar untuk dapat digunakan 

dalam kehidupan yang lebih luas (di dunia kerja) 
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maupun dalam kehidupan sehari-hari, (3) Siswa 

memiliki pandangan yang lebih luas serta memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika, sikap kritis, logis, 

objektif, kreatif, serta inovatif, dan (4) Siswa memiliki 

kemampuan yang dapat dialihgunakan (transferable) 

melalui kegiatan matematika di SMA. 

 

D. Peranan Matematika Sekolah 

Matematika sekolah mempunyai peranan sangat 

penting baik bagi siswa supaya mempunyai bekal 

pengetahuan dan untuk pembentukan sikap serta pola 

pikirnya, warga negara pada umumnya supaya dapat hidup 

layak, untuk kemajuan negaranya, dan matematika itu sendiri 

dalam rangka melestarikan dan mengembangkannya. 

Jadi peranan diajarkan matematika sekolah secara 

umum adalah untuk memenuhi kebutuhan praktis dan 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, yang 

ditujukan bagi siswa yang mempelajarinya. 

 

E. Faktor-faktor yang Memengaruhi Matematika Sekolah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi matematika 

sekolah adalah faktor yang berkaitan dengan tujuan 

matematika diajarkan di sekolah dan peranan matematika 

sekolah. Faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sangat mempengaruhi matematika yang diajarkan di 

sekolah atau matematika sekolah. Untuk dapat 

memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tersebut, matematika yang diajarkan di 

sekolah pun harus sejalan dengan perkembangan 
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tersebut. Sehingga, matematika yang diajarkan sekarang 

adalah matematika modern.  

2. Perkembangan Intelektual dan Kognitif Siswa 

Sejalan dengan perkembangan intelektual dan 

kognitif siswa, maka pengajaran matematika sekolah 

pun harus mengalami perkembangan. Hal ini ditujukan 

agar siswa dapat memenuhi peranan dari matematika 

sekolah tersebut. 

 

↜oOo↝ 
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Bab 3 

BELAJAR 

 

 

Belajar merupakan kegiatan mental yang berlangsung 

dalam pikiran seseorang sehingga terjadi perubahan tingkah 

laku. Kegiatan dalam mental sehingga terjadi perubahan 

tingkah laku itu tergantung kepada perolehan pengalaman 

seseorang.  

Menurut Ernest, perolehan pengalaman seseorang itu 

dari proses asimilasi dan akomodasi sehingga pengalaman 

yang lebih khusus ialah pengetahuan tertanam dalam benak 

sesuai dengan skemata yang dimiliki seseorang. Skemata itu 

tersusun dengan upaya individu siswa yang sangat 

bergantung kepada skemata yang sudah dimiliki 

sebelumnya. Karena itu belajar merupakan proses aktif 

untuk mengembangkan skemata, sehingga pengetahuan 

(dalam hal ini matematika) yang terdiri dari konsep-konsep 

dan prinsip-prinsip terkait satu sama lain bagaikan “jaringan 

laba-laba” dan tidak sekedar tersusun hirarkis.  

Slameto (2003: 2) mendefinisikan “Belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.” Perubahan yang terjadi dalam diri 

seseorang banyak sekali baik sifat maupun jenisnya karena 

itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang 

merupakan perubahan dalam arti belajar. Perubahan itu pun 

terjadi disebabkan oleh berbagai pengalaman yang 
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disengaja, bukan karena faktor kebetulan atau tiba-tiba 

terjadi pada diri individu.  

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh 

Muhibbin (2006: 92) bahwa, belajar merupakan tahapan 

perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif 

menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Perubahan 

tingkah laku yang timbul akibat proses kematangan, 

keadaan gila, mabuk, lelah, dan jenuh tidak dapat 

dipandang sebagai proses belajar. 

Selanjutnya Ormord (dalam Ratumanan, 2004) 

menggambarkan dua definisi belajar yang berbeda yaitu 

”Learning is a relatively permanent change in behavior due to 

experience” (belajar adalah perubahan perilaku yang relatif 

permanen karena pengalaman). Kedua ”Learning is a relatively 

permanent change in mental associations due to experience” 

(belajar merupakan perubahan mental yang relatif permanen 

karena pengalaman).  

Dari beberapa kutipan-kutipan terlihat bahwa belajar 

itu harus melalui suatu proses menemukan, proses 

membangun/mengkonstruksi konsep-konsep dan prinsip-

prinsip, proses pemahaman, tidak sekedar pengkopian yang 

terkesan pasif dan statis, namun belajar itu harus aktif dan 

dinamis, sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu kegiatan mental/psikis yang berlangsung untuk 

mencapai perubahan tingkah laku.  

 

↜oOo↝ 
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Bab 4 

TEORI-TEORI BELAJAR 

 

 

A. Belajar Kognitif Menurut A. De Block 

Ciri khas belajar kognitif menurut De Block (dalam 

Winkel, 2004: 64) adalah terletak dalam belajar memperoleh 

dan menggunakan bentuk-bentuk representasi yang mewakili 

objek-objek yang dihadapi, entah objek itu orang, benda atau 

kejadian. Objek-objek itu direpresentasikan atau dihadirkan 

dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau 

lambang yang semuanya bersifat mental. 

Ada dua aktivitas kognitif penting dalam belajar 

kognitif menurut De Block, yaitu mengingat dan berpikir. 

Mengingat adalah suatu aktivitas kognitif, dimana orang 

menyadari bahwa pengetahuannya berasal dari masa yang 

lampau atau berdasarkan kesan-kesan yang diperoleh di 

masa yang lampau. Ada dua bentuk mengingat yang paling 

menarik perhatian, yaitu mengenal kembali (rekognisi) dan 

mengingat kembali (reproduksi). Dalam mengenal kembali, 

seseorang berhadapan dengan suatu objek dan pada saat itu 

dia menyadari bahwa objek itu pernah dijumpai di masa 

yang lampau, sedangkan dalam mengingat kembali, orang 

mereproduksikan apa yang pernah dijumpai tanpa 

berkontak kembali dengan hal yang pernah dijumpai itu. 

Sedangkan dalam berpikir, objek hadir dalam bentuk suatu 

representasi yang dapat berupa: (1) tanggapan, yaitu suatu 

gambaran sensorik atau suatu representasi berperaga, (2) 

pengertian/konsep, yaitu suatu satuan arti yang mewakili 
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sejumlah objek yang bercirikan sama dalam bentuk lambang 

mental yang penuh gagasan, (3) lambang verbal, yaitu suatu 

kata yang menunjuk pada suatu objek. 

Orang dapat berpikir dengan menggunakan tanggapan-

tanggapan saja, cara berpikir semacam ini disebut berpikir 

berperaga. Sedangkan jika seseorang berpikir dengan hanya 

menggunakan konsep dan lambang verbal maka cara berpikir 

semacam ini disebut berpikir tidak berperaga. 

Faktanya, semua bidang ilmu dikembangkan dengan 

menciptakan konsep-konsep, relasi-relasi antarkonsep, 

relasi-relasi yang dikembangkan itu semakin kompleks dan 

rumit, sehingga akhirnya lahirlah suatu bangunan mental 

bidang ilmu tertentu yang mempunyai struktur yang jelas. 

Semua itu terjadi dalam pikiran orang dan mewakili dan 

merepresentasikan kompleksitas kenyataan hidup, namun 

kenyataan hidup tidak perlu dihadapi secara fisik. Maka, 

dalam berpikir tidak berperaga, sangat menonjollah apa 

yang disebut kemahiran intelektual atau berpikir intelektual 

yaitu berpikir dengan mencari dan menggunakan pemahaman 

melalui penguasaan konsep dan relasi-relasi antarkonsep. 

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa aktivitas kognitif 

itu penting terutama aktivitas berpikir. Orang itu harus 

belajar yaitu belajar berpikir terutama melalui pendidikan di 

sekolah. Di sekolah orang belajar berpikir berperaga dan 

juga berpikir tidak berperaga, dimana berpikir tidak 

berperaga merupakan bekal yang amat berguna untuk 

seumur hidup karena dalam kehidupan bukan hanya 

masalah yang simpel yang kita hadapi namun juga masalah 

yang lebih kompleks yang membutuhkan kemampuan 

seseorang untuk berpikir dalam memahami konsep maupun 

pengaitan/relasi antarkonsep.  
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B. Belajar Berpikir, Belajar untuk Belajar, dan Belajar 

Memecahkan Problem oleh C. Van Parreren 

Belajar berpikir menurut Parreren yakni seseorang 

dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan, 

namun tanpa melalui pengamatan dan reorganisasi dalam 

pengamatan. Masalah yang dihadapi harus diselesaikan 

dengan operasi mental, khususnya menggunakan konsep 

dan kaidah serta metode-metode kerja tertentu. Dalam 

belajar di sekolah, siswa kerap membutuhkan metode-

metode bekerja tertentu supaya masalah yang dihadapi 

dapat dipecahkan, yang dikenal dengan nama algoritma. 

Namun, dalam menghadapi berbagai persoalan, terkadang 

siswa tidak dapat menemukan pemecahan dengan hanya 

mengikuti metode kerja dalam bentuk algoritma saja, tetapi 

masih diperlukan metode kerja lain yang dapat 

mempermudah dalam mencari pemecahan, yang dikenal 

dengan nama heuristik. Penggunaan heuristik akan 

menyalurkan pikiran siswa, sehingga dia tidak bekerja 

secara membabi buta atau mencoba-coba saja tanpa arah. 

Pembuatan gambar merupakan salah satu bentuk heuristik 

yang sering ditemukan dalam menyelesaikan masalah-

masalah matematika. 

Belajar untuk belajar memiliki makna yang jauh lebih 

luas dari belajar berpikir maupun bentuk belajar yang 

lainnya yang dikemukakan oleh Parreren. Bentuk belajar 

untuk belajar tampak jelas dalam belajar di sekolah, dengan 

mengamati perbedaan-perbedaan siswa dalam kemajuan 

belajar. Perbedaan intelegensi bukanlah satu-satunya alasan 

untuk menjelaskan perbedaan kemajuan belajar siswa. 

Biarpun ada perbedaan intelegensi, namun yang perlu 

diperhatikan adalah apa yang dibuat oleh siswa yang lebih 
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pandai dalam belajar, sehingga mereka pun dapat belajar 

dengan lebih cepat dan lebih baik. Semua siswa dapat 

menemukan sejumlah ciri belajar yang baik, sehingga 

mereka dapat meningkatkan mutu belajarnya sendiri. Proses 

seperti inilah yang disebut belajar untuk belajar. 

Selanjutnya dalam belajar memecahkan masalah 

melalui pengamatan, orang dihadapkan pada masalah yang 

harus dipecahkan dengan mengamati baik-baik. Pemecahan 

masalah adalah tujuan yang harus dicapai, tetapi tindakan 

yang harus diambil supaya masalah terpecahkan belumlah 

diketahui. Tindakan atau perbuatan itu masih harus 

ditemukan, dengan mengadakan pengamatan yang teliti dan 

reorgananisasi terhadap unsur-unsur di dalam masalah. Dari 

reorganisasi melalui perubahan dalam pengamatan, lahirlah 

suatu pemahaman yang membawa ke pemecahan masalah. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

menghadapi suatu masalah diperlukan aktivitas kognitif 

berupa kegiatan berpikir yang dilakukan melalui operasi 

mental menggunakan konsep-konsep yang dimiliki dan 

mampu untuk mereorganisasinya terhadap unsur-unsur 

yang ada dalam masalah.  

 

C. Belajar Pengaturan Kegiatan Kognitif oleh Robert M. 

Gagne 

Pengaturan kegiatan kognitif (strategi kognitif) 

merupakan salah satu dari lima kemampuan internal dalam 

belajar yang dikemukakan oleh Gagne. Semakin banyak 

strategi yang dipelajari (dalam mengikuti, mengkode, 

menyimpan, mentransfer, dan memecahkan masalah) siswa 

semakin menjadi pebelajar mandiri (self-learner) dan pemikir 

yang independen.  



16| Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika berbasis ... 
 

 

Selanjutnya Gagne mengemukakan bahwa strategi 

kognitif dengan mana seseorang mengatur perilakunya 

sendiri dalam memperhatikan, belajar, mengingat dan 

berpikir, tidaklah dipelajari dalam sekali jadi, melainkan 

melalui perbaikan dalam jangka waktu yang lama. Oleh 

karena itu Gagne memberikan penekanan pada pentingnya 

peranan strategi kognitif sebagai salah satu tujuan 

pengajaran di sekolah.  

Tujuan utama pengajaran strategi adalah untuk 

menghasilkan pembelajar yang dapat mengendalikan diri 

sendiri, yakni individu yang dapat: (1) secara teliti 

mendiagnosa suatu situasi pembelajaran tertentu, (2) 

memilih suatu strategi belajar untuk memecahkan suatu 

masalah belajar yang dihadapi, (3) memonitor keefektifan 

strategi tersebut, (4) cukup termotivasi untuk terlibat dalam 

situasi pembelajaran sampai pembelajaran itu tuntas. 

Dukungan teoritis untuk strategi-strategi belajar terutama 

berasal dari teori belajar kognitif dan pemrosesan informasi. 

Teori-teori tersebut menekankan pentingnya pengetahuan 

awal dalam belajar dan membagi pengetahuan ke dalam tiga 

kategori: deklaratif, prosedural, dan kondisional. 

Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang 

sesuatu (misalnya fakta, konsep, dan generalisasi tentang 

pendapat umum), sedangkan pengetahuan prosedural 

adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. 

Pengetahuan kondisional adalah mengetahui kapan dan 

mengapa menggunakan pengetahuan deklaratif dan 

prosedural tertentu. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan jika seseorang 

dihadapkan pada masalah baru, maka untuk memecahkannya 

selain dia harus menghubung-hubungkannya dengan hasil-
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hasil belajar sebelumnya, yakni informasi dan keterampilan 

intelektual yang telah dipelajari, dia juga harus punya strategi 

untuk memecahkan masalah tersebut. Strategi yang 

terorganisasi secara internal memungkinkan siswa untuk 

mengatur proses berpikirnya. 

 

↜oOo↝ 
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Bab 5 

STRATEGI KOGNITIF (STRATEGI BELAJAR) 

 

 

A. Pengertian Strategi Kognitif 

Menurut Pressley (dalam Nur, 2004: 6) stretegi-strategi 

belajar adalah: 

 

Operator-operator kognitif meliputi dan di atas proses-
proses yang secara langsung terlibat dalam 
menyelesaikan suatu tugas [belajar]. Strategi-strategi 
tersebut merupakan strategi-strategi yang digunakan 
siswa untuk memecahkan masalah belajar tertentu. 

 

Sedangkan Mohamad Nur (2004: 6) mengemukakan 

bahwa “strategi-strategi belajar (strategi kognitif) mengacu 

pada perilaku dan proses-proses berfikir yang digunakan 

oleh siswa yang mempengaruhi apa yang dipelajari, 

termasuk proses memori dan metakognitif.” 

Lebih lanjut Gagne mengemukakan bahwa strategi 

kognitif adalah kapabilitas-kapabilitas yang secara internal 

terorganisasi yang memungkinkan siswa menggunakannya 

untuk mengatur cara dia belajar, mengingat, dan berpikir. 

Berbeda dengan keterampilan intelektual yang memungkinkan 

siswa untuk menggunakan angka-angka, kata-kata, atau 

simbol-simbol yang berada di luar (di lingkungan), maka 

strategi kognitif memungkinkan siswa mengendalikan 

perilakunya sendiri dalam menghadapi lingkungannya. Siswa 

menggunakan strategi kognitif ketika ia mengikuti berbagai 
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uraian dari apa yang sedang dibaca atau apa yang sedang 

dipelajari. Siswa menggunakan beberapa strategi kognitif 

dalam memikirkan apa yang telah ia pelajari dan dalam 

memecahkan masalah.  

Strategi kognitif dalam banyak tulisan mengenai 

pendidikan sering diasosiasikan dengan “belajar untuk 

belajar” atau “belajar bagaimana berpikir”. Strategi kognitif 

merupakan tujuan pendidikan yang prioritasnya tinggi 

karena pengetahuan siswa tentang strategi kognitif dalam 

belajar dan berpikir merupakan salah satu komponen 

penting pembangun metakognisi. Sejalan dengan itu, Winkel 

(1996) menjelaskan bahwa siswa yang pandai menemukan 

sendiri siasat-siasat belajar, seakan-akan belajarnya menjadi 

lebih baik karena memiliki intelegensi yang lebih baik, 

padahal hasil yang lebih baik itu bersumber pada cara 

belajar yang penuh kesadaran, sistematis, dan penuh refleksi 

diri. Oleh karena itu, cara atau siasat belajar yang sebenarnya 

dapat juga diajarkan kepada siswa yang tidak begitu pandai, 

sehingga siswa yang lemah pun dapat maju. 

Kesimpulan dari uraian di atas adalah sangatlah 

bermanfaat mengajarkan strategi kognitif kepada siswa. Hal ini 

didukung dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad 

Nur (2004) bahwa mengajarkan strategi-strategi kognitif dapat 

membawa ke arah peningkatan hasil belajar siswa secara nyata. 

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka strategi 

kognitif yang dimaksud dalam buku ini adalah cara atau 

prosedur yang digunakan oleh siswa dalam mengelola 

proses berpikirnya untuk memecahkan suatu masalah 

matematika dan dijadikan sebagai salah satu tujuan 

pembelajaran selain tujuan yang berkaitan dengan materi 

matematika dalam perangkat yang dikembangkan. 
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B. Jenis-jenis Strategi Kognitif 

Strategi kognitif terdiri atas strategi kognitif memahami 

materi dan strategi kognitif pemecahan masalah. 

1. Strategi kognitif memahami materi terdiri atas: 

a. Strategi pengulangan sederhana  

Strategi ini terdiri dari pengulangan informasi 

secara verbal (nomor telepon) secara berulang-ulang 

sehinggga informasi itu dapat disimpan di dalam 

memori jangka-pendek cukup lama untuk memproses 

informasi tersebut. Strategi pengulangan kompleks 

terdiri dari penambahan sesuatu yang bermakna pada 

pengulangan verbal, seperti menghubungkan dengan 

tanggal lahir seseorang. Dengan menambahkan 

sesuatu yang bermakna kepada informasi yang 

sedang dipelajari, dengan pengulangan kompleks 

lebih besar kemungkinannya informasi dapat 

dikodekan ke dalam memori jangka panjang. Contoh 

dari strategi terakhir ini adalah menggaris bawahi 

dan memberikan catatan pinggir. 

b. Strategi-strategi elaborasi 

Strategi ini membantu dalam proses 

pengembangan makna informasi baru dengan 

penambahan rincian dan penemuan hubungan-

hubungan. Strategi ini menggunakan skemata yang 

telah ada diotak untuk membuat informasi baru 

mudah diingat atau dipelajari. Pembuatan catatan, 

penggunaan analogi, dan metode PQ4R {preview 

(membaca selintas dengan cepat), question (bertanya), 

read (membaca), reflect (refleksi), recite (tanya–jawab 

sendiri), dan review (mengulang secara menyeluruh)}. 
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c. Strategi organisasi 

Strategi ini meningkatkan kebermaknaan bahan-

bahan pembelajaran baru dengan menerapkan 

struktur pengorganisasian baru pada ide-ide 

sederhana dan kompleks. Strategi-strategi organisasi 

yang umum digunakan adalah mnemonics, 

outlining, dan peta konsep.  

d. Strategi metakognitif 

Strategi ini berhubungan dengan berfikir siswa 

dengan berfikirnya sendiri dan kemampuannya 

untuk memonitor proses-proses kognitif. Strategi-

strategi metakognitf meliputi dua-duanya, yaitu 

pengetahuan tentang kognisi dan kemampuan 

memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi 

fungsi kognitif diri sendiri.  

 

Di antara jenis-jenis strategi kognitif di atas yang 

termasuk jenis strategi kognitif dalam memahami materi 

adalah: strategi pengulangan, strategi elaborasi, dan 

strategi organisasi. 

 

2. Strategi kognitif dalam memecahkan masalah 

Menurut Anderson, Ellis dan Hunt (dalam Suharnan, 

2005: 307) pada dasarnya prosedur atau strategi yang 

dapat digunakan dalam memecahkan masalah ada dua 

macam yaitu algoritmik dan heuristik. Algoritmik adalah 

suatu perangkat aturan atau tata cara yang dapat 

menjamin pemecahan suatu masalah. Sedangkan heuristik 

adalah suatu perangkat yang menggunakan hukum 

kedekatan sehingga tidak menjamin perolehan pemecahan 

meskipun kemungkinan besar dapat berhasil. 
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Selanjutnya Suharnan (2005: 307) mengemukakan 

beberapa metode atau strategi yang dapat digunakan 

dalam memecahkan masalah. Berikut ini penjelasan dari 

masing-masing jenis strategi tersebut. 

a. Strategi acak (algoritmik) yaitu strategi yang 

dijalankan tanpa pengetahuan khusus yang dapat 

membimbing seseorang ke arah pemecahan masalah. 

Cara ini sering disebut trial and error. 

b. Strategi heuristik yaitu strategi dimana seseorang 

menggunakan pengetahuannya untuk 

mengidentifikasi sejumlah jalan atau cara yang akan 

ditempuh dan diaggap menjanjikan bagi penemuan 

pemecahan suatu masalah. 

c. Proximity methods yaitu strategi dimana seseorang 

menempuh jalan atau cara yang dipersepsi lebih 

mendekati tujuan yang diinginkan. 

d. Analogi dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan pola masalah yang tengah dihadapi 

dengan pola masalah serupa yang pernah dialami baik 

oleh orang yang bersangkutan maupun orang lain. 

e. Maching yaitu strategi yang hampir sama dengan 

metode kedekatan, seseorang memahami situasi yang 

tengah dihadapi dengan tujuan yang diinginkan, lalu 

ia membandingkan dengan pengetahuan yang ada di 

ingatannya. 

f. Means and analysis yaitu suatu strategi dimana 

seseorang membagi masalah yang dihadapi menjadi 

bagian-bagian tertentu. 

g. Backward search (berjalan mundur) yaitu suatu 

strategi yang dilakukan dengan berjalan mundur, 

yakni seseorang mulai pada tujuan yang diinginkan 
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(goal state) dan bergerak mundur ke belakang 

menuju pada keadaan yang dihadapi semula 

(original state). 

h. Forward search (berjalan ke depan) yaitu suatu 

strategi yang dilakukan dengan berjalan maju, yakni 

seseorang memulai dari kenyataan yang dihadapi, 

kemudian secara bertahap bergerak menuju pada 

tujuan akhir yang diinginkan. 

 

Menurut Nurdin (2007), strategi kognitif 

pemecahan masalah terdiri atas:  

a. Prosedur heuristik yaitu menemukan jawaban atas 

suatu masalah dengan cara yang tidak ketat, seperti 

dengan menggambar, membuat diagram, atau analogi. 

b. Prosedur berpikir mundur merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang bertitik tolak dari tujuan 

yang telah diketahui dan menemukan jalan untuk 

menuju ke tujuan tersebut. 

c. Prosedur berpikir maju yaitu prosedur pemecahan 

masalah yang berangkat dari garis start (hal yang 

diketahui) dan kemudian memikirkan berbagai jalan 

untuk sampai pada garis finis/tujuan (hal yang 

ditanyakan), bahkan dengan jalan mencobanya. 

d. Strategi berpikir induktif yaitu strategi pemecahan 

masalah yang berpangkal dari hal-hal yang khusus, 

selanjutnya secara bertahap menuju kepada suatu 

simpulan atau sifat yang umum. 

e. Prosedur berpikir deduktif yaitu prosedur 

pemecahan masalah yang menerapkan hal yang 

umum untuk hal-hal yang bersifat khusus.  
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Sedangkan menurut Winkel (1996:128) strategi 

yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah 

antara lain dengan cara: 

 

a. Bekerja mundur, yaitu bertitik tolak dari tujuan 
yang telah diketahui dan menemukan sarana 
atau jalan yang menuju ke sana. 

b. Bekerja maju, yaitu berangkat dari garis start 
dan kemudian memikirkan berbagai jalan 
untuk sampai pada garis finis atau tujuan. 

c. Analogi, yaitu menerapkan suatu jalan 
pemecahan yang ternyata efektif dalam 
meyelesaikan soal A, pada soal B yang mirip. 

d. Brainstorming, yaitu mengemukakan usul 
pemecahan sebanyak mungkin tanpa menilai 
derajat keefektifannya dahulu kemudian 
ditetapkan kriteria untuk menilai efektivitas 
dari usul-usul yang diajukan. 

 

Selanjutnya menurut Anderson dan Krathwohl 

(dalam Nurdin, 2007) juga menggolongkan berpikir 

deduktif dan berpikir induktif sebagai strategi umum 

dalam memecahkan masalah. Berpikir deduktif ialah 

mengambil kesimpulan dari dua pernyataan; yang 

pertama merupakan pernyataan umum. Sedangkan 

berpikir induktif dimulai dari hal-hal yang khusus dan 

kemudian mengambil kesimpulan umum. 

Sejalan dengan hal yang dikemukakan oleh Yasin, 

bahwa orang dapat mendekati suatu masalah dengan 

beberapa cara: 

a. Berpikir induktif ialah suatu proses dalam berpikir 

yang berlangsung dari khusus menuju kepada yang 

umum. Orang mencari ciri-ciri atau sifat-sifat yang 
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tertentu dari berbagai fenomena, kemudian menarik 

kesimpulan-kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat-

sifat itu terdapat pada semua jenis fenomena. 

b. Berpikir deduktif yaitu suatu proses dari yang 

umum menuju kepada yang khusus. Dalam cara 

berpikir ini, orang bertolak dari suatu teori ataupun 

prinsip ataupun kesimpulan yang dianggapnya 

benar dan sudah bersifat umum. Dari situ ia 

menerapkannya kepada fenomena-fenomena yang 

khusus, dan mengambil kesimpulan yang khusus 

yang berlaku bagi fenomena tersebut.  

c. Berpikir analogis adalah berpikir dengan jalan 

menyamakan atau memperbandingkan fenomena-

fenomena yang biasa atau pernah dialami. Di dalam 

cara berpikir ini, orang beranggapan bahwa dari 

fenomena-fenomena yang pernah dialami berlaku pula 

bagi fenomena yang dihadapi sekarang. Kesimpulan 

yang diambil dari berpikir analogis ini kebenarannya 

lebih kurang dapat dipercaya. Kebenarannya 

ditentukan oleh faktor “kebetulan” dan bukan 

berdasarkan perhitungan yang tepat, dengan kata lain: 

Validitas kebenarannya sangat rendah. 

 

Dari beberapa jenis strategi kognitif yang diuraikan 

di atas, maka jenis strategi kognitif yang dimaksudkan 

dalam buku ini adalah:  

a. Strategi heuristik merupakan strategi yang dapat 

membantu mengarahkan siswa menemukan 

penyelesaian akhir dari suatu masalah seperti 

menggambar atau membuat diagram. 



26| Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika berbasis ... 
 

b. Berpikir maju adalah suatu cara memecahkan 

masalah yang dimulai dari hal yang diketahui 

selanjutnya memikirkan berbagai jalan atau sarana 

untuk sampai ke hal yang ditanyakan. 

c. Berpikir mundur adalah suatu cara memecahkan 

masalah yang berangkat dari hal yang ditanyakan 

(tujuan) selanjutnya memikirkan jalan ke tujuan 

tersebut dengan menggunakan hal-hal yang 

diketahui. 

d. Berpikir induktif adalah suatu cara memecahkan 

masalah yang berangkat dari hal yang bersifat 

khusus untuk selanjutnya diterapkan pada hal yang 

bersifat umum. 

e. Berpikir deduktif adalah suatu cara memecahkan 

masalah yang berangkat dari hal yang bersifat 

umum untuk selanjutnya diterapkan pada hal yang 

bersifat khusus. 

 

↜oOo↝ 
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Bab 6 

PENDEKATAN PEMECAHAN  

MASALAH MATEMATIKA 

 

 

Pemecahan masalah (problem solving) juga merupakan 

salah satu pendekatan dalam pembelajaran matematika. 

Sebelum membahas tentang pendekatan pemecahan masalah 

matematika terlebih dahulu akan dijelaskan tentang 

pengertian masalah. 

Sebagian besar ahli pendidikan matematika menyatakan 

bahwa masalah merupakan pertanyaan yang harus dijawab 

atau direspon. Mereka menyatakan juga bahwa tidak semua 

pertanyaan otomatis akan menjadi masalah. Suatu 

pertanyaan akan menjadi masalah hanya jika pertanyaan itu 

menunjukkan adanya suatu tantangan yang tidak dapat 

dipecahkan oleh suatu prosedur rutin yang sudah diketahui 

oleh si pelaku. 

Suherman (2003) menegaskan bahwa suatu masalah 

biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang 

untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu secara 

langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. 

Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan anak 

tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan 

benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 

masalah. Selanjutnya, Polya (dalam Upu, 2003) menyatakan 

bahwa sebuah soal dikatakan masalah jika soal tersebut sulit 

dan penuh tantangan untuk dipecahkan, termasuk soal rutin 

dan soal tidak rutin.  
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Sejalan dengan hal itu, Russeffendi (dalam Upu, 2003) 

menyatakan bahwa suatu persoalan matematika merupakan 

masalah bagi seseorang jika: (1) persoalan tersebut tidak 

dikenalnya, artinya siswa belum memiliki prosedur atau 

algoritma tertentu untuk memecahkan masalah tersebut, (2) 

siswa harus mampu memecahkan masalah tersebut, baik 

kesiapan mentalnya maupun pengetahuan siapnya, terlepas 

dari apakah pada akhirnya siswa mampu memecahkan 

masalah itu dengan benar atau tidak, dan (3) suatu soal 

merupakan pemecahan masalah bagi seorang siswa, bila 

yang bersangkutan ada niat untuk memecahkannya. 

Selanjutnya Hudojo (2003: 148) menyatakan bahwa: 

 

Suatu pertanyaan akan merupakan suatu masalah 
hanya jika seseorang tidak mempunyai aturan/hukum 
tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk 
menemukan jawaban pertanyaan tersebut. Pertanyaan 
itu merupakan suatu masalah bergantung kepada 
individu dan waktu. Artinya, suatu pertanyaan 
merupakan suatu masalah bagi siswa, tetapi mungkin 
bukan merupakan suatu masalah bagi siswa yang lain. 
Pertanyaan yang dihadapkan pada siswa yang tidak 
bermakna bukan merupakan masalah bagi siswa 
tersebut. Dengan perkataan lain, pertanyaan yang 
dihadapkan pada siswa haruslah dapat diterima oleh 
siswa tersebut. Jadi pertanyaan itu harus sesuai dengan 
struktur kognitif siswa. Demikian juga pertanyaan 
merupakan suatu masalah bagi seorang siswa pada 
suatu saat, tetapi bukan merupakan suatu masalah lagi 
bagi siswa tersebut pada saat berikutnya, bila siswa 
tersebut sudah mengetahui cara atau proses 
mendapatkan penyelesaian masalah tersebut. 
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Adapun syarat suatu pertanyaan atau soal menjadi 

masalah bagi seorang siswa (Hudojo, 2003), adalah sebagai 

berikut: (1) pertanyaan yang dihadapkan pada seorang siswa 

harus dapat dimengerti oleh siswa tersebut, namun 

pertanyaan tersebut harus merupakan tantangan baginya 

untuk menjawabnya, (2) pertanyaan itu tidak dapat dijawab 

dengan prosedur rutin yang telah diketahui oleh siswa. 

Karena itu, faktor waktu untuk menyelesaikan masalah 

janganlah dipandang sebagai hal yang esensial. 

Dalam pengajaran matematika, pertanyaan yang 

dihadapkan pada siswa biasanya disebut soal. Dengan 

demikian soal-soal matematika akan dibedakan menjadi dua 

bagian, yaitu: 

 

1. Latihan yang diberikan pada waktu belajar 
matematika adalah bersifat berlatih agar terampil 
atau sebagai aplikasi dari pengertian yang baru saja 
diajarkan. 

2. Masalah tidak seperti halnya latihan tadi, 
menghendaki siswa untuk menggunakan sintesis 
dan analisis. Untuk menyelesaikan suatu masalah, 
siswa tersebut harus menguasai hal-hal yang telah 
dipelajari sebelumnya yaitu mengenai pengetahuan, 
keterampilan dan pemahaman, tetapi dalam hal ini 
ia menggunakannya dalam suatu situasi baru 
(Hudojo, 2003: 149). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka yang 

dimaksud masalah matematika dalam buku ini adalah soal-

soal matematika yang harus direspons atau dijawab, yang 

penyelesaiannya memerlukan penerapan berbagai 

kemampuan seperti aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 
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Memecahkan suatu masalah adalah suatu aktivitas 

dasar manusia karena dalam kehidupan kita selalu 

berhadapan dengan masalah. Oleh karena itu, kita perlu 

mencari penyelesaian/pemecahan dari masalah yang 

dihadapi. Untuk memecahkan suatu masalah, kita dapat 

menggunakan beberapa cara penyelesaian. Untuk memperoleh 

kemampuan dalam menyelesaikan masalah, seseorang harus 

memiliki banyak pengalaman dalam menyelesaikan berbagai 

masalah, khususnya yang menyangkut masalah matematika. 

Utari (dalam Upu, 2003) mengatakan bahwa 

pemecahan masalah dapat berupa menciptakan ide baru, 

menemukan teknik atau produk baru. Sedangkan menurut 

Polya (dalam Upu, 2003) mengartikan pemecahan masalah 

sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu 

kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu 

mudah segera dapat dicapai. Selanjutnya dia mengajukan 

solusi penyelesaian masalah melalui 4 langkah, yaitu:  

1. Pemahaman masalah (understanding the problem). Tanpa 

adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan, 

siswa tidak akan mungkin mampu menyelesaikan 

masalah tersebut dengan benar. 

2. Perencanaan penyelesaian (devising a plan). Kemampuan 

melakukan perencanaan sangat tergantung pada 

pengalaman siswa dalam meyelesaikan masalah. Pada 

umumnya, semakin bervariasi pengalaman mereka, ada 

kecenderungan siswa lebih kreatif dalam menyusun 

rencana penyelesaian suatu masalah. 

3. Pelaksanaan (carrying out the plan). Pelaksanaan atau 

penyelesaian masalah dilakukan sesuai dengan rencana 

yang dianggap paling tepat. 
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4. Pemeriksaan kembali proses dan hasil (looking back). 

Pada langkah ini dilakukan pemeriksaan atau 

pengecekan kembali atas apa yang telah dilakukan mulai 

dari langkah pertama sampai langkah ketiga. Dengan 

cara seperti ini, maka berbagai kesalahan yang tidak 

perlu dapat terkoreksi kembali sehingga siswa dapat 

sampai pada jawaban yang benar sesuai dengan masalah 

yang diberikan. 

 

Dari beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud 

dengan pemecahan masalah matematika adalah proses 

menerima tantangan dari soal-soal matematika serta usaha 

untuk menyelesaikannya sampai diperoleh suatu penyelesaian. 

Pada buku ini digunakan pendekatan pemecahan masalah 

menurut Polya. 

 

↜oOo↝ 
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Bab 7 

PERANGKAT PEMBELAJARAN 

 

 

Dalam melaksanakan pembelajaran guru sangat 

memerlukan sejumlah kelengkapan mengajar berupa 

perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran membantu 

dan memudahkan guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar, serta memberikan variasi pengalaman 

belajar kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan sehingga perlu kiranya dikembangkan 

perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran antara lain 

rencana pembelajaran, media pembelajaran, panduan guru, 

buku pegangan siswa, lembar kegiatan siswa, tes formatif, 

tes hasil belajar. Perangkat pembelajaran yang dimaksud 

adalah sekumpulan sumber-sumber belajar yang menunjang 

terlaksananya pembelajaran dengan baik. Perangkat 

pembelajaran dalam kajian buku ini adalah rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kegiatan siswa 

(LKS) dan buku siswa. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

merupakan sarana atau penunjang kegiatan pembelajaran 

dan buku siswa sebagai panduan dan pendukung selama 

pembelajaran suatu materi. Untuk menyusun perangkat 

pembelajaran harus memperhatikan aspek-aspek format, 

bahasa, ilustrasi, isi (materi) dan tujuan pembelajaran. 

 

A. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan 

panduan kegiatan guru dalam kegiatan pembelajaran 
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sekaligus uraian kegiatan siswa yang berhubungan dengan 

kegiatan guru yang dimaksudkan. RPP berisi standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, 

materi, metode pembelajaran, skenario kegiatan guru dan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran, perkiraan alokasi waktu 

untuk setiap kegiatan, alat dan sumber belajar, serta penilaian. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dengan baik, 

terurut dan didesain dengan baik serta digunakan secara 

praktis oleh guru dan dapat dengan mudah diobservasi. 

 

B. Buku Siswa 

Beberapa petunjuk tentang penulisan buku siswa 

menurut Collette & Chiappetta (dalam Mervin, 2003) antara 

lain: 

1. Isi  

Isi buku siswa yang dibuat sesuai dengan keadaan 

sekarang, sesuai dengan tingkat usia siswa yang meliputi 

latar belakang dan perkembangan dari konsep dan prinsip 

serta relevan dengan siswa (misalnya kota atau desa). 

2. Organisasi 

Organisasi penulisan buku siswa, topik dan 

subtopik memenuhi silabus/kurikulum, fleksibel dan 

materi dalam subbab diorganisasikan dengan baik. 

3. Tingkat Bacaan  

Penggunaan kalimat atau kata dalam buku siswa 

serta jenis dan ukuran huruf disesuaikan dengan tingkat 

usia siswa, kata-kata teknis diusahakan minimal, dan 

diterangkan dengan jelas. 

4. Ilustrasi 

Ilustrasi dalam buku siswa sesuai dengan keadaan 

sekarang, foto harus jelas dan bermutu, ilustrasi sesuai 
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dengan isi buku, judul halaman dan bab ditulis dengan 

baik dan tepat, ilustrasi berguna dalam pembelajaran 

dan ilustrasi ditempatkan secara strategis dalam teks. 

5. Alat Pembelajaran (Latihan) 

Pada akhir satu atau dua subtopik dibuat 

pertanyaan yang disusun dengan baik dan berguna 

untuk review, cocok untuk jangkauan yang luas dari 

kemampuan siswa, kegiatan disarankan menantang dan 

memacu pemikiran. 

6. Hiasan Fisik dari Buku Siswa 

Agar supaya siswa termotivasi pada saat melihat 

buku siswa maka sampul buku siswa harus menarik, 

buku dibuat dengan baik dan tahan lama, ukuran buku 

sesuai, cetakannya menarik, mudah dibaca, rancangan 

halaman tidak kacau, dan kertas yang digunakan 

berkualitas baik. 

Sementara buku siswa dalam kajian buku ini 

memuat tujuan pembelajaran, isi yang terdiri atas 

penjabaran materi dan contoh penyelesaian soal dengan 

menerapkan strategi kognitif, dan latihan-latihan soal. 

 

C. Buku Guru 

Pada buku guru dikemukakan pokok-pokok kegiatan 

guru dan siswa selama proses pembelajaran di kelas. 

Komponen utama dari buku ini terdiri dari dua bagian. 

Bagian pertama memuat komentar dan petunjuk 

pelaksanaan pembelajaran yang terkait dengan halaman 

pada buku siswa. Sedangkan bagian kedua sepenuhnya 

memuat halaman buku siswa. Penyajian materi pada buku 

guru dalam kajian buku ini merupakan gabungan antara 

penyampaian materi secara langsung dengan contoh-contoh 
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penyelesaian soal dengan menerapkan strategi kognitif. 

Buku guru ini juga dilengkapi dengan jawaban latihan yang 

ada pada buku siswa. 

 

D. Lembar Kegiatan Siswa 

Salah satu media yang digunakan dalam kajian ini 

adalah LKS. Fungsi LKS bagi siswa adalah untuk 

mempermudah pemahaman terhadap materi pelajaran yang 

diberikan. Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan 

dalam menyusun/membuat LKS menurut Rudiyanto (dalam 

Mervin, 2003: 48) antara lain. 

1. Syarat-syarat Didaktik 

LKS sebagai salah satu bentuk sarana 

berlangsungnya proses pembelajaran harus mengikuti 

asas-asas pembelajaran yang efektif, yaitu: 

a. Tekankan pada proses untuk menemukan konsep-

konsep sehingga LKS di sini berfungsi sebagai 

petunjuk jalan bagi siswa untuk mencari tahu, 

b. Tidak memperhatikan adanya perbedaan individual 

sehingga LKS yang baik itu adalah yang dapat 

digunakan baik oleh siswa yang lambat, sedang, 

maupun yang pandai. 

 

2. Syarat-syarat Konstruksi 

Persyaratan konstruksi yang harus dipenuhi dalam 

penyusunan LKS adalah syarat-syarat yang berkenaan 

dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, 

kesederhanaan penggunaan kata-kata dan kejelasan 

yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti 

dapat dimengerti oleh siswa. Berkaitan dengan hal 
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tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam menyusun dan membuat LKS, yaitu: 

a. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat 

kedewasaan (tingkat perkembangan kognitif) siswa; 

b. Menggunakan struktur kalimat atau kata-kata yang 

jelas; 

c. Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan 

tingkat kemampuan siswa, apabila konsep yang 

hendak dituju merupakan sesuatu yang kompleks, 

dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih 

sederhana; 

d. Menggunakan kalimat yang pendek dan sederhana; 

e. Memiliki tujuan pembelajaran yang jelas serta 

manfaat dari pelajaran itu sebagai sumber motivasi; 

f. Mempunyai identitas untuk lebih memudahkan 

administrasi, misalnya nama, kelas, mata pelajaran, 

tanggal, dan sebagainya. 

 

3. Syarat-syarat Teknis 

Penyusunan dan pembuatan LKS juga harus 

memenuhi syarat-syarat teknis sebagai berikut: 

a. Tulisan. Tulisan atau huruf yang harus digunakan 

adalah (1) menggunakan huruf cetak dan tidak 

menggunakan huruf romawi/latin disesuaikan 

dengan tingkat kognitif siswa, (2) menggunakan 

huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan garis 

bawah, (3) banyak kata dalam satu baris tidak lebih 

dari 10 kata. 

b. Gambar. Gambar harus dapat menyampaikan 

pesan/isi dari gambar tersebut secara efektif 
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terhadap pengguna LKS. Gambar/ilustrasi sesuai 

dengan keadaan setempat dan penggunaan orang. 

c. Penampilan. Penampilan harus memiliki kombinasi 

antara gambar dan tulisan. Di samping itu harus 

memperhatikan pada format dan syarat-syarat 

penulisan yang sesuai dengan kurikulum. Dalam 

menyusun LKS hendaknya memenuhi beberapa 

komponen antara lain: (1) topik yang dibahas, (2) 

waktu yang tersedia untuk melakukan kegiatan, (3) 

tujuan pembelajaran, (4) kompetensi dasar, (5) 

rangkuman materi, (6) alat pelajaran yang digunakan, 

dan (7) prosedur kegiatan. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS) yang dibuat pada penelitan ini berisikan petunjuk yang 

harus siswa ikuti, tujuan pembelajaran khusus, dan tugas-

tugas yang dikerjakan secara individual yang disertai 

pelatihan strategi kognitif untuk melihat kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah matematika. Buku pendukung 

siswa mengerjakan LKS adalah buku siswa.  

 

↜oOo↝ 
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Bab 8 

MODEL PENGEMBANGAN  

PERANGKAT PEMBELAJARAN 

 

 

Menurut Subaer (2004) Research and development adalah 

kerja kreatif yang dilakukan secara sistematis untuk 

menambah khasanah pengetahuan dan memanfaatkannya 

untuk merancang berbagai aplikasi. 

Twelker (dalam Mervin, 2003: 59) mengatakan bahwa 

pengembangan pembelajaran adalah suatu cara yang 

sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan dan 

mengevaluasi seperangkat materi dan strategi yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Salah 

satu hasil dari pengembangan pembelajaran adalah 

perangkat pembelajaran. 

Selanjutnya menurut Mardiana (2007: 11), “Model 

pengembangan adalah seperangkat prosedur yang berurutan 

untuk melaksanakan pengembangan pembelajaran.” 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa model pengembangan pembelajaran 

adalah prosedur atau langkah-langkah yang sistematis 

dalam melaksanakan pengembangan pembelajaran. 

Ada beberapa model pengembangan pembelajaran 

antara lain: 
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A. Model 4-D (Model Thiagarajan) 

Model ini meliputi empat tahap yaitu: 

1. Tahap Pendefinisian (Define)  

Tahap ini bertujuan untuk menetapkan dan 

mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran 

dengan menganalisis tujuan dan batasan materi. 

Kegiatan dalam tahap ini adalah analisis awal-akhir, 

analisis siswa, analisis materi, analisis tugas, dan 

spesifikasi tujuan pembelajaran. 

a. Analisis kondisi awal 

Analisis kondisi awal (front-end analysis) 

dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis 

masalah-masalah mendasar pada fase awal yang 

dihadapi dan yang perlu diangkat dalam 

pengembangan perangkat pembelajaran. Termasuk 

dalam analisis ini adalah analisis tentang kurikulum 

yang digunakan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) merupakan seperangkat rencana 

dan pengaturan tentang pembelajaran yang 

berisikan serangkaian kompetensi (abilities and skills) 

serta sikap dan nilai-nilai penting yang diharapkan 

akan dicapai oleh siswa setelah dididik dan dilatih 

pada satuan waktu pengajaran tertentu. Kompetensi 

yang hendak dicapai itu dilaksanakan dalam 

berbagai bentuk kegiatan (performance) yang 

berorientasi pada pengalaman belajar siswa. Dengan 

adanya telaah terhadap kurikulum dan berbagai 

teori belajar yang relevan, sehingga diperoleh 

deskripsi pola pembelajaran yang dianggap paling 

sesuai. 
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b. Analisis siswa 

Analisis siswa adalah kegiatan telaah tentang 

karakteristik siswa yang sesuai dengan rancangan 

dan pengembangan bahan pembelajaran. 

Karakteristik itu meliputi latar belakang 

pengetahuan dan perkembangan kognitif siswa. 

c. Analisis materi 

Analisis materi adalah kegiatan 

mengidentifikasi, merinci dan menyusun secara 

sistematis bagian-bagian utama yang relevan yang 

akan diajarkan. 

d. Analisis tugas 

Analisis tugas adalah kegiatan 

pengidentifikasian keterampilan-keterampilan utama 

yang diperlukan untuk merancang tugas-tugas yang 

harus dimiliki siswa setelah melaksanakan 

pembelajaran. Analisis tugas mencakup pemahaman 

terhadap materi dan tujuan pembelajaran serta 

merupakan acuan untuk merumuskan tujuan 

pembelajaran dan keterampilan yang akan 

dikembangkan dalam perangkat pembelajaran. 

e. Spesifikasi tujuan pembelajaran 

Tujuan dari spesifikasi tujuan pembelajaran 

adalah untuk menjabarkan tujuan analisis materi 

dan analisis tugas menjadi tujuan-tujuan 

pembelajaran khusus, yang dinyatakan dengan 

tingkah laku. Perincian tujuan pembelajaran khusus 

tersebut merupakan dasar dalam penyusunan tes 

hasil belajar dan rancangan perangkat 

pembelajaran.  
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2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap perancangan bertujuan untuk merancang 

perangkat pembelajaran sehingga diperoleh prototipe 

(contoh perangkat pembelajaran). Kegiatan pada tahap 

ini adalah penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan 

format, dan perancangan awal perangkat pembelajaran. 

a. Penyusunan tes 

Penyusunan tes adalah kegiatan penyusunan 

butir-butir soal sesuai analisis yang ditetapkan pada 

tahap pendefinisian. Dasar dari penyusunan tes ini 

adalah analisis tugas dan analisis materi yang 

dijabarkan dalam spesifikasi tujuan pembelajaran. 

b. Pemilihan media belajar 

Pemilihan media untuk menentukan media yang 

tepat untuk penyajian materi pembelajaran. Proses 

pemilihan media disesuaikan dengan hasil analisis 

tugas, analisis materi, dan karakteristik siswa. 

c. Pemilihan dan penyusunan format validasi 

Pemilihan format pada pengembangan 

perangkat pembelajaran ini adalah pemilihan format 

untuk merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi 

pembelajaran, pendekatan, dan sumber belajar yang 

akan dikembangkan.  

d. Perancangan awal 

Perancangan awal adalah rancangan awal 

perangkat pembelajaran yang akan melibatkan 

aktivitas siswa dan guru. Rancangan awal perangkat 

pembelajaran yang akan melibatkan aktivitas siswa 

dan guru berupa rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), buku siswa, buku guru, brosur strategi 

kognitif dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). 
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3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Tujuan dari tahap pengembangan adalah untuk 

menghasilkan prototipe perangkat pembelajaran yang 

telah direvisi berdasarkan masukan para ahli dan data 

yang diperoleh dari ujicoba. Kegiatan pada tahap ini 

adalah penilaian para ahli dan ujicoba lapangan.  

 

B. Model dari Degeng 

Model ini meliputi 3 tahap, yaitu: 

1. Tahap 1: Analisis Kondisi Pembelajaran 

Tahap ini mencakup: (1) analisis tujuan bidang 

studi, (2) analisis sumber belajar, (3) analisis karakter 

siswa, dan (4) menetapkan tujuan belajar dan isi 

pembelajaran. 

2. Tahap 2: Pengembangan 

Tahap ini mencakup: (1) menetapkan strategi 

pengorganisasian isi pembelajaran, (2) menetapkan strategi 

penyampaian isi pembelajaran, dan (4) menetapkan 

strategi pengelolaan pembelajaran. 

3. Tahap 3: Pengukuran Hasil Pembelajaran 

Pada tahap ini adalah pengembangan prosedur 

pengukuran hasil pembelajaran. 

 

C. Model Kemp 

Menurut Kemp dalam Trianto (2007: 53) 

pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran yang 

kontinum. Tiap-tiap langkah pengembangan berhubungan 

langsung dengan aktivitas revisi. Pengembangan perangkat 

dapat dimulai dari titik mana pun di dalam siklus tersebut. 

Unsur-unsur pengembangan perangkat pembelajaran 

meliputi: 
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1. Identifikasi masalah pembelajaran; 

2. Analisis siswa yang meliputi: tingkah laku awal siswa 

dan karakteristik siswa; 

3. Analisis tugas yang meliputi: analisis struktur isi, 

analisis konsep, analisis prosedural dan analisis 

pemrosesan informasi; 

4. Merumuskan indikator; 

5. Penyusunan instrumen evaluasi; 

6. Strategi pembelajaran yang meliputi: pemilihan model, 

pendekatan, metode pembelajaran dan pemilihan format; 

7. Pemilihan media atau sumber pembelajaran; 

8. Pelayanan pendukung; 

9. Evaluasi formatif; 

10. Evaluasi sumatif; 

11. Revisi perangkat pembelajaran. 
 

Dari uraian tiga model pengembangan sistem 

pembelajaran di atas yakni: Thiagarajan, Degeng dan Kemp 

memiliki banyak persamaan, yaitu dapat dikategorikan dalam 

tahap-tahap pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan 

penyebaran. Model-model di atas pada umumnya berisi tahap-

tahap pengembangan sistem pembelajaran yang di dalamnya 

juga terdapat tahap pengembangan perangkat pembelajaran, 

namun hanya model Thiagarajan yang secara khusus 

membahas tentang pengembangan perangkat pembelajaran. 

Karena pada model-model pengembangan sistem pembela-

jaran di atas sulit dilakukan untuk pengembangan perangkat 

dan dalam penelitian ini penulis ingin mengembangkan 

perangkat pembelajaran, maka penulis menggunakan model 

pengembangan perangkat pembelajaran Thiagarajan. 
 

↜oOo↝ 
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Bab 9 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

Materi pembelajaran pada kajian buku ini adalah 

persamaan kuadrat semester I kelas X Sekolah Menengah Atas. 

 

A. Bentuk Umum Persamaan Kuadrat 

Sebuah persamaan yang berbentuk  

dengan a, b, dan c bilangan real dan a 0 disebut bentuk 

umum persamaan kuadrat. x disebut variabel, a merupakan 

koefisien , b merupakan koefisien x, dan c merupakan 

konstanta. 

 

B. Akar-akar Persamaan Kuadrat 

Akar atau penyelesaian atau solusi suatu persamaan 

kuadrat  adalah nilai pengganti x yang 

memenuhi persamaan kuadrat , umumnya 

dinotasikan dengan  dan . Antara akar-akar (  dan 

) dan persamaan kuadrat  selalu berlaku 

hubungan: 

 

 

02  cbxax



2x

02  cbxax

02  cbxax

1x 2x 1x

2x 02  cbxax

1x

2x

x

01
2
1  cbxax

02
2
2  cbxax
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C. Menentukan Akar-akar Persamaan Kuadrat 

1. Pemfaktoran (faktorisasi) 

Bentuk  diuraikan ke bentuk: 

Dengan syarat, p . q = a . c dan p + q = b. 

 

2. Melengkapkan bentuk-bentuk kuadrat 

Penyelesaian dengan melengkapkan bentuk kuadrat 

yaitu: 

a. Ubah bentuk  ke bentuk ; 

b. Apabila a 1, bagilah kedua ruas persamaan dengan 

a, sehingga diperoleh: ; 

 

c. Lengkapkan bentuk kuadrat dengan menambahkan 

kedua ruas dengan ; 

 
d. Tuliskan ruas kiri dari persamaan sebagai bentuk 

kuadrat: 

........................(1) 

 

e. Pergunakan sifat akar kuadrat untuk menyelesaikan 

bentuk (1). 

 

  

02  cbxax

0
))((




a

qaxpax

02  cbxax cbxax 2



a

c
x

a

b
x 2

2

2 








a

b

2
2

2
2

22




































a

b

a

c

a

b
x
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3. Rumus abc 

Cara ketiga untuk menyelesaikan persamaan 

kuadrat adalah menggunakan formula kuadrat yang 

sering disebut rumus abc, yaitu: Jika  

dengan , maka . 

 

D. Jenis-jenis Akar Persamaan Kuadrat 

Jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai 

diskriminan (D = ). 

1. Jika  maka kedua akarnya nyata (real). 

2. Jika >0 maka kedua akarnya berbeda dan nyata ( ) 

3. Jika D = 0 maka kedua akarnya nyata dan sama/akar 

kembar ( ), serta rasional. 

4. Jika D < 0 maka kedua akarnya tidak nyata (imajiner). 

 

E. Jumlah dan Hasil Kali Akar-akar Persamaan Kuadrat 

Apabila 1x  dan 2x  adalah akar-akar persamaan kuadrat 

, maka jumlah akar-akar 21
xx   dan hasil kali 

akar-akar 21
.xx , persamaan kuadrat ditentukan oleh rumus 

berikut: Jumlah akar-akar = 21
xx   = 

a

b
  dan hasil kali akar-

akar = 21
.xx  =

a

c
. 

 

F. Menyusun Persamaan Kuadrat 

Dalam menyusun persamaan kuadrat, kita perlu 

memperhatikan 2 bentuk: 

02  cbxax

0a
a

acbb
x

2

42

12




acb 42 

0D

D 21 xx 

21 xx 

02  cbxax
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1. Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya telah 

ditentukan. Jika 1x  dan 2x  akar-akar persamaan kuadrat 

telah diketahui, maka persamaan kuadrat ditentukan 

oleh: 0))(( 21  xxxx  atau 0)( 2121

2  xxxxxx . 

2. Menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya 

berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang 

lainnya. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru 

adalah  dan  dari akar akar persamaan kuadrat yang 

diketahui adalah 1x  dan 2x , maka persamaan kuadrat 

baru ditentukan oleh formula: 0)(2   xx . 

 

↜oOo↝ 
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Bab 10 

MATERI PELATIHAN STRATEGI KOGNITIF 

DALAM PEMECAHAN MASALAH 

 

 

A. Strategi Heuristik 

1. Pengertian  

Strategi heuristik adalah suatu cara atau strategi 

yang dapat membantu mengarahkan siswa menemukan 

penyelesaian akhir dari suatu masalah seperti 

menggambar atau membuat diagram. 

2. Kegunaan  

Heuristik berguna bagi siswa dalam menyalurkan 

pikirannya agar tidak bekerja dengan hanya mencoba-

coba tetapi mempunyai arah yang jelas. 

3. Petunjuk 

a. Pilihlah jenis heuristik yang sesuai dengan 

karakteristik dari masalah yang dihadapi. 

b. Gambar maupun diagram dalam strategi heuristik 

bukan penyelesaian akhir dari suatu masalah, tetapi 

hanya merupakan alat yang dapat mempermudah 

penyelesaian masalah. 

4. Contoh  

a. Perhatikan masalah berikut: 

Sebuah karpet berukuran 4 m x 3 m diletakkan 

di ruang tamu yang luasnya 30 2m , sedemikian 

sehingga bagian belakang kiri dan bagian belakang 

ruang tamu tidak tertutupi. Apabila lebar bagian kiri 
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dan bagian belakang yang tak tertutup sama, 

tentukan lebar bagian tersebut? 

b. Heuristik digunakan untuk memahami lebih mudah 

proses pemecahan masalah dengan menggambar 

sebagai berikut. 

 

 
Gambar 10.1 Contoh Heuristik 

 
c. Dengan bantuan gambar di atas, mempermudah kita 

dalam menentukan panjang dan lebar dari ruang 

tamu tersebut, yakni panjang (p) = 4 + x dan lebar (l) 

= 3 + x karena xxx  21 . 

 

B. Strategi Berpikir Maju 

1. Pengertian 

Strategi berpikir maju adalah suatu cara memecahkan 

masalah yang dimulai dari hal yang diketahui selanjutnya 

memikirkan berbagai jalan atau sarana untuk sampai ke 

hal yang ditanyakan.  

2. Kegunaan 

Untuk menemukan penyelesaian efektif dari masalah 

yang tidak banyak melibatkan konsep atau prinsip. 

3. Petunjuk  

a. Identifikasi hal-hal yang diketahui maupun yang 

ditanyakan dalam soal. 

3 

4 

1x  

2x  

karpet 
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b. Pikirkan rumus yang dapat menghubungkan antara 

hal yang diketahui dengan hal yang ditanyakan. 

c. Pilih rumus yang sesuai atau tepat untuk 

menyelesaikan masalah. 

4. Contoh  

Persamaan m = 36

24
2

2





xx

xx

 mempunyai akar yang 

sama, tentukan nilai m! 

5. Analisis  

Hal yang diketahui dalam soal adalah persamaan 

m = 
36

24
2

2





xx

xx
 dan hal yang ditanyakan adalah nilai m 

jika persamaan mempunyai akar yang sama. Suatu 

persamaan kuadrat memiliki akar yang sama jika nilai 

diskriminannya = 0 atau 042  acbD . Untuk 

memperoleh nilai D, terlebih dahulu persamaan m = 

36

24
2

2





xx

xx
 diubah ke dalam bentuk umum persamaan 

kuadrat yakni 02  cbxax , sehingga dengan mudah 

diperoleh nilai a, b, dan c. Selanjutnya nilai a, b, dan c 

disubtitusi ke dalam rumus 042  acbD  sehingga 

diperoleh bentuk persamaan kuadrat dengan variabel m 

yang dapat diselesaikan untuk memperoleh nilai m 

dengan menggunakan salah satu cara yakni 

memfaktorkan, melengkapkan kuadrat atau menggunakan 

rumus abc. 

6. Penyelesaian: 

a. Hal yang diketahui adalah persamaan m = 
36

24
2

2





xx

xx
 

b. Hal yang ditanyakan adalah nilai m jika persamaan 



Materi Pelatihan Strategi Kognitif dalam Pemecahan Masalah |51 
 

memiliki akar yang sama 

c. Kedua akarnya sama jika 042  acbD  

d. Ubahlah terlebih dahulu persamaan dalam bentuk 

persamaan kuadrat untuk mendapatkan nilai a, b, 

dan c dari persamaan 

m  = 
36

24
2

2





xx

xx
 

m ( 362  xx ) = 242  xx  

02436 22  xxmmxmx  
023)46()1( 2  mxmxm  

a = (m-1), b = (6m-4), dan c = (3m-2) 

 

e. Subtitusi nilai a,b, dan c pada 042  acbD  

0)253(4164836

0))23)(1((4)46(

22

2





mmmm

mmm

 

0276

082824

082012164836

2

2

22







mm

mm

mmmm

 
 

f. Selanjutnya menyelesaikan persamaan kuadrat 

dengan menggunakan salah satu cara (cara 

menfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna 

atau rumus abc). Misalkan dengan menggunakan 

rumus abc. 

a

acbb
m

2

42

2,1




 

12

17

6.2

2.6.4)7(7

2,1

2

2,1







m

m

 



52| Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika berbasis ... 
 

2

1

3

2
21  mataum  

 

C. Strategi Berpikir Mundur 

1. Pengertian  

Strategi berpikir mundur adalah suatu cara 

memecahkan masalah yang berangkat dari hal yang 

ditanyakan (tujuan) selanjutnya memikirkan jalan ke 

tujuan tersebut dengan menggunakan hal-hal yang 

diketahui. 

2. Kegunaan  

Untuk menemukan penyelesaian efektif dari 

masalah yang banyak melibatkan konsep atau prinsip. 

3. Petunjuk  

a. Identifikasi hal yang ditanyakan dalam soal. 

b. Pikirkan komponen-komponen yang diperlukan 

untuk menyelesaikan soal tersebut. 

c. Perhatikan apakah komponen yang diperlukan 

tersebut sudah tersedia dalam soal atau harus dicari 

terlebih dahulu menggunakan hal-hal yang 

diketahui. 

d. Jika ya, maka selesaikan soal tersebut. 

4. Contoh  

Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 

adalah 7 dan -3. 

5. Penyelesaian 

a. Hal yang diketahui 71 x dan 32 x  

b. Hal yang ditanyakan adalah persamaan kuadratnya 

c. Persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui 

adalah 0)( 2121
2  xxxxxx  
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d. Karena 21 xdanx  diketahui maka, jumlah akar-

akarnya 43721  xx  dan hasil kali akarnya 

21)3(721 xx  

e. Subtitusi nilai jumlah dan hasil kali akarnya pada 

rumus persamaan kuadrat 0)( 2121
2  xxxxxx , 

sehingga diperoleh persaman kuadratnya adalah 

02142  xx  

 

D. Strategi Berpikir Induktif 

1. Pengertian  

Strategi berpikir induktif adalah suatu cara 

memecahkan masalah yang berangkat dari hal yang 

bersifat khusus untuk selanjutnya diterapkan pada hal 

yang bersifat umum. 

2. Kegunaan  

Untuk memecahkan masalah yang berhubungan 

dengan formulasi suatu rumus atau syarat-syarat umum 

dari suatu prinsip. 

3. Petunjuk 

a. Identifikasi premis-premis khusus yang diketahui 

dalam soal. 

b. Formulasi premis-premis khusus sehingga terlihat 

kesamaan bentuk atau polanya. 

c. Generalisasi bentuk atau pola tersebut untuk 

memperoleh simpulan yang bersifat umum. 

4. Contoh  

Masalah: Mengkonstruksi syarat untuk menentukan 

jenis-jenis akar persamaan kuadrat. 

a. Carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan 

menggunakan rumus ABC; 
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b. Isilah Tabel 10.1 berikut berdasarkan apa yang Anda 

peroleh pada no. 1! 
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Tabel 10.1 Akar-akar Persamaan Kuadrat 
 

No Persamaan a b c D D ...0 1x  2x  Jenis akar 

1. 0252 2  xx  2 5 2 3 > 

2

1
 2  Real, berbeda 

dan rasional 
2. 0962  xx  1 -6 9 0 = 3 3 Real, sama dan 

rasional 
3. 0463 2  xx  3 -6 -4 84 > 

2
3

1
1  2

3

1
1  

Real, berbeda 
dan irasional 

4. 0332  xx  1 3 3 -3 < 

2

33 i
 

2

33 i
 

Imajiner 

5. 0122  xx  1 2 1 0 = -1 -1 Real, sama dan 
rasional 

6. 0672 2  xx  2 -7 6 1 > 2 

2

3
 

Real, berbeda 
dan rasional 

7. 063 2  xx  3 1 6 -71 < 
i71

6

1

6

1
  i71

6

1

6

1
  

Imajiner 

8. 0373 2  xx  3 7 3 13 > 
13

6

1

6

7
  13

6

1

6

7
  

Real, berbeda 
dan irasional 
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c. Perhatikan hasil-hasil pada kolom ke-7 dan kolom 

ke-8 dan ke-9 Tabel 10.1 secara seksama. Adakah 

hubungan antara tanda pada kolom ke-7 dengan 

jenis akar persamaan kuadrat? Nyatakan temuan 

anda tentang syarat menentukan jenis akar kuadrat 

berdasarkan nilai diskriminannya! 

d. Kesimpulan 

Jika 0D maka kedua akarnya real (nyata). 

Jika 0D  maka kedua akarnya real dan berbeda (
2kD  , maka kedua akarnya rasional dan jika 2kD  , 

maka kedua akarnya irasional, k bilangan bulat). 

Jika 0D  maka kedua akarnya real, sama dan 

rasional. 

Jika 0D maka kedua akarnya tidak real atau 

imajiner. 

 

E. Strategi Berpikir Deduktif 

1. Pengertian  

Strategi berpikir deduktif adalah suatu cara 

memecahkan masalah yang berangkat dari hal yang 

bersifat umum untuk selanjutnya diterapkan pada hal 

yang bersifat khusus. 

2. Kegunaan  

Untuk memecahkan masalah yang berhubungan 

dengan penggunaan rumus atau syarat-syarat umum 

dari suatu prinsip pada hal-hal yang bersifat khusus. 

3. Petunjuk  

a. Identifikasi hal-hal yang diketahui dan ditanyakan 

dalam soal. 
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0242 2  xx

b. Pilih rumus, syarat, atau sifat dari suatu prinsip yang 

menghubungkan antara hal yang diketahui dengan 

hal yang ditanyakan. 

c. Subtitusi hal-hal yang diketahui ke dalam rumus, 

syarat atau sifat umum untuk menemukan jawaban 

dari hal yang ditanyakan. 

4. Contoh 

Tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat 

berikut tanpa mencari akar-akarnya. 0152 2  xx , 

  
5. Penyelesaian: 

Masalah di atas dapat diselesaikan dengan strategi 

berpikir deduktif sebagai berikut: 

a. Hal yang diketahui adalah persamaan kuadrat 

0152 2  xx , 0143 2  xx , 0223 2  xx , 

0126 2  xx , 0242 2  xx . 

b. Sifat yang dapat dipergunakan adalah: 

Jika 0D maka kedua akarnya real (nyata). 

Jika 0D  maka kedua akarnya real dan berbeda (
2kD  , maka kedua akarnya rasional dan jika 2kD  , 

maka kedua akarnya irasional, k bilangan bulat). 

Jika 0D  maka kedua akarnya real, sama dan 

rasional. 

Jika 0D maka kedua akarnya tidak real atau 

imajiner. 

c. Jadi, untuk persamaan kuadrat 

1) 0152 2  xx , berarti a = 2, b = -5, dan c = 1 
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Ternyata 0D dan 2kD  , maka 1x  dan 2x  real, 

berbeda dan irasional. 

 

2) 0143 2  xx , berarti a = 3, b = -4, dan c = 1 

 
  

Ternyata 0D dan 2kD  , maka 1x  dan 2x  real, 

dan berbeda. 

 

3) 0223 2  xx , berarti a = 3, b = -2, dan c = 2 

 
  

Ternyata 0D dan 2kD  , maka 1x  dan 2x  tidak 

real atau imajiner. 

 

4) 0126 2  xx , berarti a = 6, b = 2, dan c = 1 

 
 

Ternyata 0D dan 2kD  , maka 1x  dan 2x  tidak 

real atau imajiner. 

 

5) 0242 2  xx , berarti a = 2, b = -4, dan c = 2 
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Ternyata 0D  , maka 1x  dan 2x  real dan 

kembar. 

 

↜oOo↝ 
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Bab 11 

HASIL PENGEMBANGAN PERANGKAT 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

 

 

Berikut dipaparkan hasil penelitian mengenai 

pengembangan perangkat pembelajaran yang disusun dan 

dikembangkan berdasarkan model 4-D Thiagarajan yang 

terdiri dari empat tahap yaitu define, design, develop dan 

disseminate yang telah dilakukan penulis. 

 

A. Deskripsi Hasil Pendefinisian 

1. Analisis Kondisi Awal 

Berdasarkan hasil pantauan dan pengamatan (baik 

langsung maupun tak langsung) tentang kondisi saat ini 

yang berkaitan dengan pembelajaran matematika di 

kelas, diperoleh informasi sebagai berikut: (1) 

kemampuan metakognitif (khususnya dalam aspek 

strategi kognitif) belum dijadikan tujuan pembelajaran 

matematika, sehingga guru sering mengabaikan 

pengajaran dan pelatihan strategi kognitif dalam 

pembelajaran matematika, padahal di lain pihak siswa 

dituntut untuk dapat memecahkan masalah matematika 

dengan baik, (2) tugas-tugas pada LKS masih bersifat 

rutin, sehingga kurang mengasah kemampuan siswa 

dalam memilih, merencanakan, dan menerapkan strategi 

kognitif pemecahan masalah matematika, (3) cara-cara 

mengevaluasi hasil belajar matematika masih dominan 
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menekankan pada penguasaan substansi materi 

matematika saja tanpa memperhatikan kemampuan 

metakognitif siswa khususnya dalam pemecahan 

masalah matematika. 

Untuk mengatasi masalah di atas, sejalan dengan 

tuntutan dan tantangan pendidikan di masa yang akan 

datang untuk mempersiapkan siswa menghadapi 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Maka sebagai 

salah satu alternatif, peneliti merancang perangkat 

pembelajaran matematika dengan menerapkan strategi 

kognitif dalam pemecahan masalah matematika. Pada 

tahap ini dilakukan telaah terhadap Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dan berbagai teori belajar 

yang relevan, sehingga diperoleh deskripsi pola 

pembelajaran yang dianggap paling sesuai.  

 

2. Analisis Siswa  

Analisis ini dilakukan untuk menelaah karakteristik 

siswa yang sesuai dengan desain dan pengembangan, 

yang meliputi kemampuan awal siswa (pengalaman 

siswa). Menurut Kemp (dalam Malik, 2001: 27) bahwa 

pada awal perencanaan sangat penting untuk 

memperhatikan ciri, kemampuan dan pengalaman siswa 

baik secara kelompok maupun perseorangan. Sehingga 

analisis siswa dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

pengetahuan (pengalaman belajar) dan perkembangan 

kognitif siswa. 

Berdasarkan teori perkembangan menurut Piaget, 

siswa SMA yang usianya 14 tahun ke atas, 

perkembangan intelektualnya termasuk dalam tahap 

operasi formal. Tahap ini juga disebut sebagai tahap 
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operasi hipotetik-deduktif, yang merupakan tahap 

tertinggi dari perkembangan intelektual. Pada tahap ini 

anak sudah mampu berpikir secara logis tanpa 

kehadiran benda-benda konkrit; dengan kata lain anak 

sudah mampu melakukan abstraksi. Jadi, anak pada 

operasi formal tidak lagi berhubungan dengan ada 

tidaknya benda konkrit, tetapi berhubungan dengan tipe 

berpikir. Apakah situasinya disertai oleh benda-benda 

konkret atau tidak, bagi anak pada tahap berfikir formal 

tidak menjadi masalah. 

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa siswa-siswa 

di SMA Negeri 3 Takalar memiliki latar belakang suku 

yang berbeda. Dari 32 orang siswa yang ada di kelas X, 

ada 22 orang berasal dari suku Makassar, 8 orang berasal 

dari suku Bugis, dan 3 orang dari suku lainnya.  

Berdasarkan berbagai karakter siswa kelas X SMA 

Negeri 3 Takalar tersebut di atas, maka karakteristik 

analisis siswa yang ditelaah dalam penelitian ini 

difokuskan pada latar belakang pengetahuan dan 

perkembangan kognitif. 

 

3. Analisis Materi  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih pokok 

bahasan persamaan kuadrat dengan pertimbangan 

bahwa berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari 

ataupun dalam matematika banyak menggunakan 

persamaan kuadrat sebagai alat penyelesaiannya. Oleh 

karena itu strategi kognitif sangat penting dilatihkan 

untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

persamaan kuadrat. 
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Setelah dilakukan pemilihan pokok bahasan/materi, 

selanjutnya menyusun secara sistematis konsep-konsep 

utama yang harus diajarkan, yakni: (1) pada bagian 

pertama diperkenalkan bentuk umum persamaan kuadrat, 

(2) membahas beberapa cara menentukan akar-akar 

persamaan kuadrat sampai siswa mampu memilih cara 

yang efisien dan efektif, (3) menentukan jenis-jenis akar 

persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya, (4) 

menentukan rumus jumlah dan hasil kali persamaan 

kuadrat, (5) menyusun persamaan kuadrat, dan (6) 

menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model 

matematika (bentuk persamaan kuadrat) dan 

menyelesaikannya. Gambar berikut adalah peta konsep 

pokok bahasan persamaan kuadrat. 

 

 
Gambar 11.1 Analisis Materi Persamaan Kuadrat 
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4. Analisis Tugas 

Berdasarkan analisis materi untuk pokok bahasan 

persamaan kuadrat, selanjutnya dilakukan analisis tugas 

yang mengacu pada standar kompetensi (berdasarkan 

KTSP), kompetensi dasar dan indikator.  

Standar kompetensi: memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan fungsi, persamaan dan fungsi kuadrat 

serta pertidaksamaan kuadrat. 

Kompetensi dasar: (1) Menggunakan sifat dan 

aturan tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, 

(2) Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan 

yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan 

kuadrat, (3) Merancang model matematika dari masalah 

yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi 

kuadrat dan (4) Menyelesaikan model matematika dari 

masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau 

fungsi kuadrat dan penafsirannya. 

 Selanjutnya dari standar kompetensi dan kompetensi 

dasar diperoleh beberapa indikator, yakni: (1) Menentukan 

bentuk umum persamaan kuadrat, (2) Menentukan akar-

akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, (3) 

Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara 

melengkapkan kuadrat, (4) Menentukan akar-akar 

persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus abc, (5) 

Menentukan hubungan antara jumlah dan hasil kali akar 

dengan koefisien persamaan kuadrat, (6) Menggunakan 

rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat 

dalam perhitungan, (7) Mengkonstruksi syarat untuk 

menentukan jenis-jenis persamaan kuadrat berdasarkan 

nilai diskriminannya, (8) Merumuskan hubungan antara 

jenis akar persamaan kuadrat dan nilai diskriminan, (9) 
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Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya 

diketahui, (10) Menyusun persamaan kuadrat yang akar-

akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar 

persamaan kuadrat lainnya, (11) Merancang model 

matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

persamaan kuadrat dan (12) Menyelesaikan model 

matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

persamaan kuadrat. 

Selain KD dan indikator yang berkaitan dengan 

substansi matematika ditetapkan pula KD dan indikator 

yang berkaitan dengan strategi kognitif yakni: 

Kompetensi dasar: 

Memahami strategi kognitif pemecahan masalah 

dan menerapkannya dalam memecahkan masalah pada 

topik persamaan kuadrat. 

Indikator: (1) Menerapkan strategi kognitif heuristik 

dalam memecahkan masalah pada topik persamaan 

kuadrat, (2) Menerapkan strategi kognitif berpikir maju 

dalam memecahkan masalah pada topik persamaan 

kuadrat, (3) Menerapkan strategi kognitif berpikir mundur 

dalam memecahkan masalah pada topik persamaan 

kuadrat, (4) Menerapkan strategi kognitif berpikir induktif 

dalam memecahkan masalah pada topik persamaan 

kuadrat dan (5) Menerapkan strategi kognitif berpikir 

deduktif dalam memecahkan masalah pada topik 

persamaan kuadrat. 

Dari indikator-indikator di atas diperoleh tugas-

tugas yang diberikan kepada siswa berupa latihan yang 

ada pada LKS maupun buku siswa. Dua belas indikator 

untuk pokok bahasan persamaan kuadrat tersebut 

diajarkan pada 6 kali pertemuan.  
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Berikut adalah rincian tugas pada setiap pertemuan.  

a. Tugas pada pertemuan pertama, yakni: (1) tugas pada 

LKS 1 yang terdiri atas empat soal yang berbentuk 

uraian (dua soal untuk indikator menentukan bentuk 

umum persamaan kuadrat dan dua soal untuk 

indikator menentukan akar-akar persamaan kuadrat 

dengan cara memfaktorkan), dan (2) latihan 1 pada 

buku siswa yang terdiri atas lima soal yang juga 

berbentuk uraian (tiga soal untuk indikator 

menentukan bentuk umum persamaan kuadrat dan 

dua soal untuk indikator menentukan akar-akar 

persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan). 

b. Tugas pada pertemuan kedua, yakni: (1) tugas pada 

LKS 2 yang terdiri atas empat soal yang berbentuk 

uraian (dua soal untuk indikator menentukan akar-

akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan 

kuadrat dan dua soal untuk indikator menentukan 

akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan 

rumus abc), dan (2) latihan 2 pada buku siswa yang 

terdiri atas tiga soal yang juga berbentuk uraian (dua 

soal untuk indikator menentukan akar-akar persamaan 

kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat dan satu 

soal untuk indikator menentukan akar-akar persamaan 

kuadrat dengan menggunakan rumus abc). 

c. Tugas pada pertemuan ketiga, yakni: (1) tugas pada 

LKS 3 yang terdiri atas tiga soal yang berbentuk uraian 

(satu soal untuk indikator menentukan hubungan 

antara jumlah dan hasil kali akar dengan koefisien 

persamaan kuadrat dan dua soal untuk indikator 

menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar 

persamaan kuadrat dalam perhitungan), dan (2) 
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latihan 3 pada buku siswa yang terdiri atas tiga soal 

yang juga berbentuk uraian (satu soal untuk indikator 

menentukan hubungan antara jumlah dan hasil kali 

akar dengan koefisien persamaan kuadrat dan dua 

soal untuk indikator menggunakan rumus jumlah dan 

hasil kali akar persamaan kuadrat dalam perhitungan). 

d. Tugas pada pertemuan keempat, yakni: (1) tugas 

pada LKS 4 yang terdiri atas 2 soal yang berbentuk 

uraian (masing-masing satu soal untuk indikator 

mengkonstruksi syarat dalam menentukan jenis-jenis 

persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya 

dan merumuskan hubungan antara jenis akar 

persamaan kuadrat dan nilai diskriminan), dan (2) 

latihan 4 pada buku siswa yang terdiri atas lima soal 

yang juga berbentuk uraian (dua soal untuk indikator 

mengkonstruksi syarat untuk menentukan jenis-jenis 

persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya 

dan tiga soal untuk indikator merumuskan 

hubungan antara jenis akar persamaan kuadrat dan 

nilai diskriminan). 

e. Tugas pada pertemuan kelima, yakni: (1) tugas pada 

LKS 5 yang terdiri atas tiga soal yang berbentuk 

uraian (satu soal untuk indikator menyusun 

persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui dan 

dua soal untuk indikator menyusun persamaan 

kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan 

dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya), dan 

(2) latihan 5 pada buku siswa yang terdiri atas lima 

soal yang juga berbentuk uraian (satu soal untuk 

indikator menyusun persamaan kuadrat yang akar-

akarnya diketahui dan empat soal untuk indikator 
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menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya 

mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan 

kuadrat lainnya). 

f. Tugas pada pertemuan keenam, yakni: (1) tugas 

pada LKS 6 yang terdiri atas tiga soal yang 

berbentuk uraian (untuk indikator merancang dan 

menyelesaikan model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan persamaan kuadrat), dan (2) 

latihan 6 pada buku siswa yang terdiri atas empat 

soal yang juga berbentuk uraian. 

Tugas-tugas yang ada pada LKS dikerjakan di 

kelas secara individual yang disertai pelatihan 

penerapan strategi kognitif pemecahan masalah. 

Sedangkan tugas-tugas dalam buku siswa dijadikan 

sebagai pekerjaan rumah untuk lebih memantapkan 

pemahaman siswa terhadap materi maupun 

penerapan strategi kognitif dalam memecahkan 

masalah. 

 

5. Spesifikasi Tujuan Pembelajaran 

Analisis tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk 

merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran yang 

dinyatakan dalam bentuk tingkah laku, berdasarkan 

analisis tugas dan analisis materi. Tujuan pembelajaran 

ini disusun berdasarkan standar kompetensi 

sebagaimana yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Berdasarkan topik yang 

dipilih, rumusan tujuan pembelajaran adalah sebagai 

berikut: (1) Siswa dapat merumuskan bentuk umum 

persamaan kuadrat, (2) Siswa dapat menentukan akar-

akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, (3) 
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Siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat 

dengan cara melengkapkan kuadrat, (4) Siswa dapat 

menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan 

menggunakan rumus abc, (5) Siswa dapat menentukan 

hubungan antara jumlah dan hasil kali akar dengan 

koefisien persamaan kuadrat, (6) Siswa dapat 

menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar 

persamaan kuadrat dalam perhitungan, (7) Siswa dapat 

mengkonstruksi syarat untuk menentukan jenis-jenis 

persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya, 

(8) Siswa dapat merumuskan hubungan antara jenis akar 

persamaan kuadrat dan nilai diskriminan, (9) Siswa 

dapat menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya 

diketahui, (10) Siswa dapat menyusun persamaan 

kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan 

dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya, (11) Siswa 

dapat merancang model matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan persamaan kuadrat dan (12) Siswa 

dapat menyelesaikan model matematika dari masalah 

yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. 

 

B. Deskripsi Hasil Perancangan 

1. Penyusunan Tes 

Dalam menyusun perangkat tes hasil belajar terlebih 

dahulu dimulai dengan penyusunan kisi-kisi tes. Kisi-kisi 

tes merupakan suatu acuan atau petunjuk yang harus 

diikuti oleh setiap penyusun tes hasil belajar. Kisi-kisi tes 

hasil belajar disusun berdasarkan spesifikasi tujuan 

pembelajaran, yang di dalamnya merupakan sebuah peta 

penyebaran butir pertanyaan yang sudah dipersiapkan 

sedemikian hingga dengan butir pertanyaan tersebut dapat 
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ditentukan dengan tepat tingkat ketercapaian penguasaan 

materi seorang siswa berdasarkan spesifikasi tujuan 

pembelajaran, validasi oleh ahli, dan ujicoba lapangan. Tes 

hasil belajar yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa 

tes penguasaan bahan ajar dan tes kemampuan 

menerapkan strategi kognitif dalam pemecahan masalah. 

2. Pemilihan Media 

Menurut Harjanto (1997: 247) ada dua pendekatan 

yang dapat dilakukan dalam usaha memilih media 

pengajaran, yakni (1) dengan cara memilih media yang 

telah tersedia di pasaran, (2) memilih berdasarkan 

kebutuhan nyata yang telah direncanakan, khususnya 

yang berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan 

secara khusus dan bahan pelajaran yang hendak 

disampaikan. Pada penelitian ini media pembelajaran 

yang dibutuhkan adalah: (1) papan tulis, (2) kapur tulis/ 

spidol, dan (3) penghapus. 

3. Pemilihan dan Penyusunan Format Validasi 

Format pengembangan perangkat pembelajaran ini 

meliputi pemilihan format untuk mendesain isi, 

pemilihan strategi pembelajaran, dan sumber belajar. 

Format perangkat pembelajaran berupa: lembar validasi 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar 

validasi Lembar Kegiatan Siswa (LKS), lembar validasi 

buku siswa, dan lembar validasi buku guru.  

4. Desain Awal 

a. Perangkat pembelajaran 

Desain awal perangkat pembelajaran 

merupakan desain perangkat pembelajaran yang 

dirancang, yang melibatkan aktivitas guru dan 

siswa. Perangkat pembelajaran yang disusun adalah 
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rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar 

kegiatan siswa (LKS), buku siswa, buku guru dan 

brosur strategi kognitif.  

Rencana pelaksanaan pembelajaran dirancang 

berdasarkan sintaks model pengajaran langsung 

dengan komponen: (1) standar kompetensi, (2) 

kompetensi dasar, (3) indikator, (4) tujuan 

pembelajaran, (5) materi ajar, (6) metode pembelajaran, 

(7) langkah-langkah pembelajaran, (8) sumber belajar, 

dan (9) penilaian. Rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) disusun sebanyak 6 buah dengan alokasi waktu 

setiap RPP adalah 2 x 45 menit.  

LKS yang berhasil dirancang pada tahap ini 

sebanyak 6 buah sesuai dengan banyaknya RPP. LKS 

dirancang dalam bentuk tugas-tugas yang dikerjakan 

secara individual yang disertai pelatihan penerapan 

strategi kognitif pemecahan masalah yang meliputi: 

heuristik, prosedur berpikir maju, prosedur berpikir 

mundur, prosedur berpikir induktif dan prosedur 

berpikir deduktif. Melalui penggunaan LKS ini siswa 

diharapkan menyadari penggunaan strategi kognitif 

dalam pemecahan masalah, termasuk menerapkannya 

dalam memecahkan masalah lain yang dihadapi. 

Buku siswa dan buku guru dirancang dalam 

bentuk gabungan antara penyampaian materi secara 

langsung dan contoh-contoh pemecahan masalah 

dengan menggunakan strategi kognitif. Dengan 

adanya pelatihan strategi kognitif dalam buku siswa 

dapat mempermudah siswa dalam memahami 

materi. Inilah yang merupakan ciri khas buku siswa 

yang dihasilkan pada penelitian ini, yang tidak 
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terdapat pada buku siswa yang ada selama ini. 

Berikut adalah contoh penyelesaian masalah yang 

ada pada buku siswa hasil pengembangan dan buku 

siswa yang beredar selama ini. 

Brosur strategi kognitif yang dirancang memuat 

pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, 

pengetahuan kondisional dan contoh penerapan 

berbagai strategi kognitif dalam pemecahan masalah 

matematika yang meliputi: heuristik, prosedur berpikir 

maju, prosedur berpikir mundur, prosedur berpikir 

induktif dan prosedur berpikir deduktif. 

 

 
Gambar 11.2 Contoh Pemecahan Masalah  
pada Buku Siswa Hasil Pengembangan 
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Gambar 11.3 Contoh Pemecahan Masalah  

pada Buku Siswa Selama Ini 
 

b. Instrumen penelitian 

Untuk memperoleh data tentang proses dan hasil 

pengembangan perangkat-perangkat pembelajaran 

yang sesuai, penting disiapkan instrumen-instrumen. 

Dengan perkataan lain, untuk memutuskan bahwa 

perangkat-perangkat yang dihasilkan bersifat valid, 

praktis dan efektif diperlukan instrumen-instrumen 

terkait. 

Instrumen yang dirancang meliputi 3 macam, 

yaitu: instrumen kevalidan, instrumen kepraktisan 

dan instrumen keefektifan. 

1) Instrumen kevalidan 

Instrumen kevalidan yang dihasilkan pada 

fase perancangan yaitu: 

a) Format penilaian lembar pengamatan 

keterlaksanaan perangkat. Pada format ini, 

aspek-aspek penilaian yakni: (1) aspek tujuan, 

(2) aspek cakupan unsur-unsur pengajaran 

langsung, dan (3) aspek bahasa. 
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b) Format penilaian lembar pengamatan 

pengelolaan pembelajaran. Pada format ini, 

aspek-aspek penilaian yakni: (1) aspek 

petunjuk, (2) aspek kegiatan dan suasana 

pembelajaran, dan (3) aspek bahasa. 

c) Format penilaian lembar pengamatan 

aktivitas siswa. Pada format ini, aspek-aspek 

penilaian yakni: (1) aspek petunjuk, (2) aspek 

cakupan aktivitas, dan (3) aspek bahasa. 

d) Format penilaian angket respons siswa. Pada 

format ini, aspek-aspek penilaian yakni: (1) 

aspek petunjuk, (2) aspek cakupan respons 

siswa, dan (3) aspek bahasa. 

e) Format penilaian buku siswa. Pada format 

ini, aspek-aspek penilaian yakni: (1) format, 

(2) isi, dan (3) bahasa. 

f) Format penilaian buku guru. Pada format ini, 

aspek-aspek penilaian yakni: (1) penjabaran 

materi, (2) konstruksi, dan (3) soal-soal latihan. 

g) Format penilaian LKS. Pada format ini, 

aspek-aspek penilaian yakni: (1) format, (2) 

isi, (3) bahasa, dan (4) waktu. 

h) Format penilaian RPP. Pada format ini, aspek-

aspek penilaian yakni: (1) tujuan, (2) materi 

yang disajikan, (3) sarana dan alat bantu 

pembelajaran, dan (4) metode dan kegiatan 

pembelajaran. 

i) Format penilaian tes penguasaan bahan ajar. 

Pada format ini, aspek-aspek penilaian yakni: 

(1) materi soal, (2) konstruksi, (3) bahasa, dan 

(4) waktu. 
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j) Format penilaian tes kemampuan menerapkan 

strategi kognitif dalam pemecahan masalah. 

Pada format ini, aspek-aspek penilaian yakni: 

(1) materi soal, (2) konstruksi, (3) bahasa, dan 

(4) waktu. 

 

2) Instrumen kepraktisan  

Instrumen kepraktisan yang berhasil 

dirancang pada fase ini yaitu lembar pengamatan 

keterlaksanaan perangkat. Pada lembar 

pengamatan ini, aspek-aspek yang diamati yakni: 

(1) sintaks model yang digunakan (model 

pengajaran langsung), (2) interaksi sosial, (3) 

prinsip reaksi, dan (4) perangkat pembelajaran. 

 

3) Instrumen keefektifan 

Instrumen-instrumen keefektifan yang 

dirancang pada fase ini meliputi:  

a) Lembar pengamatan pengelolaan 

pembelajaran. Lembar pengamatan ini 

dibuat untuk memperoleh salah satu jenis 

data pendukung kriteria keefektifan 

perangkat. Instrumen ini memuat 

petunjuk, aspek-aspek kemampuan guru, 

dan kolom penilaian. Ada 6 komponen 

kemampuan guru yang diamati dan 

disebar dalam 13 indikator. 

b) Lembar pengamatan aktivitas siswa. Lembar 

pengamatan ini dibuat untuk memperoleh 

salah satu jenis data pendukung kriteria 

keefektifan perangkat. Instrumen ini memuat 
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petunjuk, 7 indikator aktivitas siswa, dan tabel 

untuk mencatat frekuensi aktivitas siswa 

setiap 3 menit. Adapun 7 indikator aktivitas 

siswa yakni: (1) mengikuti dengan cermat 

penyajian materi matematika atau strategi 

kognitif oleh guru, (2) membaca (LKS, brosur 

strategi kognitif dan buku siswa), (3) 

merespon penjelasan guru, baik melalui 

pertanyaan, memberi saran, menanggapi, atau 

memberi komentar, (4) memperhatikan 

umpan balik yang disampaikan oleh guru, (5) 

menerapkan strategi kognitif (heuristik, 

berpikir induktif, berpikir deduktif, berpikir 

maju atau berpikir mundur) dalam 

memecahkan masalah melalui LKS yang telah 

dibagikan, (6) melakukan kegiatan lain dalam 

tugas, misalnya menunjukkan gerakan seperti 

sedang berpikir atau memperhatikan 

pekerjaan teman, dan (7) melakukan kegiatan 

lain di luar tugas, misalnya tidak 

memperhatikan penjelasan guru, atau 

melakukan aktivitas yang tidak berkaitan 

dengan KBM. 

c) Angket respons siswa terhadap pembelajaran. 

Angket ini dibuat untuk memperoleh salah 

satu jenis data pendukung kriteria keefektifan 

perangkat. Angket ini berisi petunjuk dan 

aspek-aspek pembelajaran yang menjadi objek 

respons siswa, yang terdiri atas 6 item. 

d) Angket respons siswa terhadap buku siswa. 

Angket ini dibuat untuk memperoleh salah 
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satu jenis data pendukung kriteria 

keefektifan perangkat. Angket ini berisi 

petunjuk dan aspek-aspek konstruksi buku 

siswa yang meliputi: bahasa, istilah, urutan 

materi, kepraktisan, dan kemenarikan yang 

tercakup dalam 5 item. 

e) Angket respons siswa terhadap LKS. Angket 

ini dibuat untuk memperoleh salah satu jenis 

data pendukung kriteria keefektifan 

perangkat. Angket ini berisi petunjuk dan 

aspek-aspek konstruksi LKS yang meliputi: 

bahasa, kemenarikan, rasionalitas alokasi 

waktu, dan kesesuaian dengan materi yang 

tercakup dalam 4 item. 

f) Tes penguasaan bahan ajar. Tes ini dibuat 

dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

tentang penguasaan siswa terhadap bahan 

ajar matematika pokok bahasan persamaan 

kuadrat setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Tes ini disusun dengan 

mengacu pada kompetensi dasar dan 

indikator hasil belajar untuk pokok bahasan 

persamaan kuadrat yang tercantum pada 

KTSP. Prototipe I tes penguasaan bahan ajar 

terdiri atas 30 nomor soal yang berbentuk 

pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban. 

g) Tes kemampuan menerapkan strategi kognitif 

dalam pemecahan masalah matematika. Tes 

ini dibuat dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi tentang kemampuan siswa 

menerapkan strategi kognitif dalam 
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pemecahan masalah matematika pokok 

bahasan persamaan kuadrat setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Tes ini disusun dengan 

mengacu pada kompetensi dasar dan 

indikator kemampuan menerapkan strategi 

kognitif dalam pemecahan masalah. Prototipe 

I tes kemampuan menerapkan strategi kognitif 

dalam pemecahan masalah matematika terdiri 

atas 5 soal yang berbentuk tes kinerja dengan 

lima indikator, yakni: (1) membuat heuristik, 

(2) menggunakan strategi berpikir maju, (3) 

menggunakan strategi berpikir mundur, (4) 

menggunakan strategi berpikir induktif, dan 

(5) menggunakan strategi berpikir deduktif. 

 

Desain awal baik perangkat pembelajaran maupun 

instrumen penelitian ini merupakan prototipe I yang 

selanjutnya akan disempurnakan pada tahap 

pengembangan. 

 

C. Deskripsi Hasil Pengembangan 

1. Hasil Validasi Ahli 

a. Hasil validasi ahli untuk perangkat pembelajaran 

Salah satu kriteria utama untuk menentukan 

dipakai tidaknya suatu perangkat pembelajaran 

adalah hasil validasi oleh ahli. Perangkat-perangkat 

yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu: (1) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (2) 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS), (3) buku siswa, dan 

(4) buku guru. Walaupun RPP dan LKS yang 

divalidasi ada 6 buah, namun semua ahli hanya 
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menilai RPP-1 dan LKS-1. Sedangkan RPP-2 sampai 

dengan RPP-6 penilaian dinyatakan sama dengan 

RPP-1 dan LKS-2 sampai dengan LKS-6 penilaian 

dinyatakan sama dengan LKS-1. Penilaian para ahli 

umumnya berupa catatan-catatan kecil pada bagian 

yang perlu diperbaiki.  

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Aspek-aspek yang diperhatikan dalam 

memvalidasi rencana pelaksanaan pembelajaran 

adalah: tujuan, materi yang disajikan, sarana dan 

alat bantu pembelajaran, serta metode dan 

kegiatan pembelajaran. Berikut adalah rangkuman 

hasil validasi RPP untuk setiap aspek pengamatan. 

 
Tabel 11.1 Rangkuman Hasil Validasi RPP 

 
No. Aspek Penilaian x  Ket. 

1. Tujuan 3,4 Valid 

2. Materi yang disajikan 3,4 Valid 

3. Sarana dan alat bantu 
pembelajaran 

3,2 Valid 

4. Metode dan kegiatan 
pembelajaran 

3,2 Valid 

Rata-rata penilaian total ( x ) 3,3 Valid 

 

Hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 

11.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Nilai rata-rata kevalidan RPP untuk aspek 

tujuan adalah x  = 3,4. Berdasarkan kriteria 

kevalidan, nilai ini termasuk dalam kategori 

“valid” ( 5,35,2  x ). Jadi ditinjau dari 
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aspek tujuan, maka RPP dinyatakan 

memenuhi kriteria kevalidan. 

b) Nilai rata-rata kevalidan RPP untuk aspek 

materi yang disajikan adalah x  = 3,4. 

Berdasarkan kriteria kevalidan, nilai ini 

termasuk dalam kategori “valid” (

5,35,2  x ). Jadi ditinjau dari aspek materi 

yang disajikan, maka RPP dinyatakan 

memenuhi kriteria kevalidan. 

c) Nilai rata-rata kevalidan RPP untuk aspek 

sarana dan alat bantu pembelajaran adalah x  

= 3,2. Berdasarkan kriteria kevalidan, nilai ini 

termasuk dalam kategori “valid” (

5,35,2  x ). Jadi ditinjau dari aspek sarana 

dan alat bantu pembelajaran, maka RPP 

dinyatakan memenuhi kriteria kevalidan. 

d) Nilai rata-rata kevalidan RPP untuk aspek 

metode dan kegiatan pembelajaran adalah x  

= 3,2. Berdasarkan kriteria kevalidan, nilai ini 

termasuk dalam kategori “valid” (

5,35,2  x ). Jadi ditinjau dari aspek metode 

dan kegiatan pembelajaran, maka RPP 

dinyatakan memenuhi kriteria kevalidan. 

e) Nilai rata-rata total kevalidan RPP yang 

diperoleh adalah x  = 3,3. Berdasarkan 

kriteria kevalidan, nilai ini termasuk dalam 

kategori “valid” ( 5,35,2  x ). Jadi ditinjau 

dari keseluruhan aspek, RPP dinyatakan 

memenuhi kriteria kevalidan. 
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Walaupun secara keseluruhan aspek 

maupun masing-masing aspek sudah memenuhi 

kriteria kevalidan, namun ada beberapa saran ahli 

yang perlu diperhatikan untuk kesempurnaan 

RPP. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Sesuaikan tujuan pembelajaran yang ada di 

RPP, buku siswa dan LKS. 

b) Nampakkan model, pendekatan dan metode 

pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. 

c) Sebaiknya ada penilaian proses kegiatan 

belajar mengajar. 

 

2) Lembar Kegiatan Siswa 

Aspek-aspek yang diperhatikan dalam 

memvalidasi lembar kegiatan siswa secara garis 

besar adalah format LKS, isi LKS, bahasa, dan 

waktu. Berikut adalah rangkuman hasil validasi 

LKS untuk setiap aspek penilaian. 

 

Tabel 11.2 Rangkuman Hasil Validasi LKS 
 

No. Aspek Penilaian x  Ket. 

1. Format LKS 3,3 Valid 

2. Isi LKS 3,1 Valid 

3. Bahasa 3,3 Valid 

4. Waktu 2,6 Valid 

Rata-rata penilaian total ( x ) 3,2 Valid 

 
Hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 

11.2 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Nilai rata-rata kevalidan LKS untuk aspek 

format adalah x  = 3,3. Berdasarkan kriteria 
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kevalidan, nilai ini termasuk dalam kategori 

“valid” ( 5,35,2  x ). Jadi ditinjau dari 

aspek format, maka LKS dinyatakan 

memenuhi kriteria kevalidan. 

b) Nilai rata-rata kevalidan LKS untuk aspek isi 

adalah x  = 3,1. Berdasarkan kriteria 

kevalidan, nilai ini termasuk dalam kategori 

“valid” ( 5,35,2  x ). Jadi ditinjau dari 

aspek isi, maka LKS dinyatakan memenuhi 

kriteria kevalidan. 

c) Nilai rata-rata kevalidan LKS untuk aspek 

bahasa adalah x  = 3,3. Berdasarkan kriteria 

kevalidan, nilai ini termasuk dalam kategori 

“valid” ( 5,35,2  x ). Jadi ditinjau dari 

aspek bahasa, maka LKS dinyatakan 

memenuhi kriteria kevalidan. 

d) Nilai rata-rata kevalidan LKS untuk aspek 

waktu adalah x  = 2,6. Berdasarkan kriteria 

kevalidan, nilai ini termasuk dalam kategori 

“valid” ( 5,35,2  x ). Jadi ditinjau dari 

aspek waktu, maka LKS dinyatakan 

memenuhi kriteria kevalidan. 

e) Nilai rata-rata total kevalidan LKS yang 

diperoleh adalah x  = 3,2. Berdasarkan 

kriteria kevalidan, nilai ini termasuk dalam 

kategori “valid” ( 5,35,2  x ). Jadi ditinjau 

dari keseluruhan aspek, LKS dinyatakan 

memenuhi kriteria kevalidan. 
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Walaupun secara keseluruhan aspek 

maupun masing-masing aspek sudah memenuhi 

kriteria kevalidan, namun ada beberapa saran ahli 

yang perlu diperhatikan untuk kesempurnaan 

LKS. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Lengkapi LKS dengan strategi berpikir 

heuristik. 

b) Sesuaikan tujuan pembelajaran yang ada di 

LKS dan di RPP. 

c) Kurangi jumlah soal.  

 

3) Buku Siswa 

Aspek-aspek yang diperhatikan dalam 

memvalidasi buku siswa secara garis besar 

adalah format, isi, dan bahasa. Berikut adalah 

rangkuman hasil validasi buku siswa untuk 

setiap aspek penilaian. 

 
Tabel 11.3 Rangkuman Hasil Validasi Buku 

Siswa 
 

No. Aspek Penilaian x  Ket. 

1. Format buku siswa 3,3 Valid 

2. Isi bahasa 3,5 S. Valid 

3. Bahasa 3,2 Valid 

Rata-rata penilaian total ( x ) 3,3 Valid 

 
Hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 

11.3 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Nilai rata-rata kevalidan buku siswa untuk 

aspek format adalah x  = 3,3. Berdasarkan 

kriteria kevalidan, nilai ini termasuk dalam 
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kategori “valid” ( 5,35,2  x ). Jadi ditinjau 

dari aspek format, maka buku siswa 

dinyatakan memenuhi kriteria kevalidan. 

b) Nilai rata-rata kevalidan buku siswa untuk 

aspek isi adalah x  = 3,5. Berdasarkan 

kriteria kevalidan, nilai ini termasuk dalam 

kategori “sangat valid” ( 0,45,3  x ). Jadi 

ditinjau dari aspek isi, maka buku siswa 

dinyatakan memenuhi kriteria kevalidan. 

c) Nilai rata-rata kevalidan buku siswa untuk 

aspek bahasa adalah x  = 3,2. Berdasarkan 

kriteria kevalidan, nilai ini termasuk dalam 

kategori “valid” ( 5,35,2  x ). Jadi ditinjau 

dari aspek bahasa, maka buku siswa 

dinyatakan memenuhi kriteria kevalidan. 

d) Nilai rata-rata total kevalidan buku siswa 

yang diperoleh adalah x  = 3,3. Berdasarkan 

kriteria kevalidan, nilai ini termasuk dalam 

kategori “valid” ( 5,35,2  x ). Jadi ditinjau 

dari keseluruhan aspek, buku siswa 

dinyatakan memenuhi kriteria kevalidan. 

 

Walaupun secara keseluruhan aspek 

maupun masing-masing aspek sudah memenuhi 

kriteria kevalidan, namun ada beberapa saran ahli 

yang perlu diperhatikan untuk kesempurnaan 

buku siswa. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Pahami dengan baik apa yang dimaksud 

dengan masalah, berpikir maju, mundur dan 

induktif. 
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b) KD dan indikator pada buku siswa harus 

sama. 

 

4) Buku Guru 

Aspek-aspek yang diperhatikan dalam 

memvalidasi buku guru secara garis besar 

adalah penjabaran materi, konstruksi, dan soal-

soal latihan. Berikut adalah rangkuman hasil 

validasi buku guru untuk setiap aspek penilaian. 

 

Tabel 11.4 Rangkuman Hasil Validasi Buku 
Guru 

 

No. Aspek penilaian x  Ket. 

1. Penjabaran materi 3,2 Valid 

2. Konstruksi 3,2 Valid 

3. Soal-soal latihan 3,6 S. Valid 

Rata-rata penilaian total ( x ) 3,3 Valid 

 
Hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 

11.4 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Nilai rata-rata kevalidan buku guru untuk 

aspek penjabaran materi adalah x  = 3,2. 

Berdasarkan kriteria kevalidan, nilai ini 

termasuk dalam kategori “valid” (

5,35,2  x ). Jadi ditinjau dari aspek 

penjabaran materi, maka buku guru 

dinyatakan memenuhi kriteria kevalidan. 

b) Nilai rata-rata kevalidan buku guru untuk 

aspek konstruksi adalah x  = 3,2. 

Berdasarkan kriteria kevalidan, nilai ini 

termasuk dalam kategori “valid” (
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5,35,2  x ). Jadi ditinjau dari aspek 

konstruksi, maka buku guru dinyatakan 

memenuhi kriteria kevalidan. 

c) Nilai rata-rata kevalidan buku guru untuk 

aspek soal-soal latihan adalah x  = 3,6. 

Berdasarkan kriteria kevalidan, nilai ini 

termasuk dalam kategori “sangat valid” (

0,45,3  x ). Jadi ditinjau dari aspek soal-

soal latihan, maka buku guru dinyatakan 

memenuhi kriteria kevalidan. 

d) Nilai rata-rata total kevalidan buku guru 

yang diperoleh adalah x  = 3,3. Berdasarkan 

kriteria kevalidan yang disebutkan pada Bab 

III, nilai ini termasuk dalam kategori “valid” 

( 5,35,2  x ). Jadi ditinjau dari 

keseluruhan aspek, buku guru dinyatakan 

memenuhi kriteria kevalidan. 

 

Walaupun secara keseluruhan aspek 

maupun masing-masing aspek sudah memenuhi 

kriteria kevalidan, namun ada beberapa saran ahli 

yang perlu diperhatikan untuk kesempurnaan 

buku guru. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Pahami dengan baik apa yang dimaksud 

dengan masalah, berpikir maju, mundur dan 

induktif. 

b) KD dan indikator pada buku siswa harus 

sama. 
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b. Hasil validasi ahli untuk instrumen 

1) Lembar pengamatan keterlaksanaan perangkat 

Instrumen ini telah divalidasi oleh 3 orang 

ahli dalam bidang pendidikan. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa: (1) keseluruhan komponen 

lembar pengamatan keterlaksanaan perangkat 

dinilai sangat valid, (2) lembar pengamatan 

keterlaksanaan perangkat sangat reliabel dengan 

koefisien reliabilitas R = 1, dan (3) karena sudah 

memenuhi kevalidan dan reliabilitas, maka 

lembar pengamatan keterlaksanaan perangkat 

sudah bisa digunakan tanpa revisi dan data yang 

diperoleh dengan instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk menilai kepraktisan perangkat. 

2) Lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran 

Lembar pengamatan ini dibuat untuk 

memperoleh salah satu jenis data pendukung 

kriteria keefektifan perangkat pembelajaran. 

Instrumen ini memuat petunjuk, aspek-aspek 

kemampuan guru, dan kolom penilaian. 

Berdasarkan hasil penilaian 3 orang ahli dalam 

bidang pendidikan menunjukkan bahwa: (1) 

keseluruhan komponen lembar pengamatan 

pengelolaan pembelajaran dinilai valid, dan (2) 

karena sudah memenuhi kevalidan, maka 

lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran 

sudah bisa digunakan tanpa revisi dan data yang 

diperoleh dengan instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk menilai keefektifan perangkat. 
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3) Lembar pengamatan aktivitas siswa 

Lembar pengamatan ini dibuat untuk 

memperoleh salah satu jenis data pendukung 

kriteria keefektifan perangkat pembelajaran. 

Instrumen ini memuat petunjuk, 7 indikator 

aktivitas siswa, dan tabel untuk mencatat 

frekuensi aktivitas siswa setiap 3 menit.  

Berdasarkan hasil penilaian 3 orang ahli 

dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa: 

(1) keseluruhan komponen lembar pengamatan 

aktivitas siswa dinilai sangat valid, dan (2) 

karena sudah memenuhi kevalidan, maka 

lembar pengamatan aktivitas siswa sudah bisa 

digunakan tanpa revisi dan data yang diperoleh 

dengan instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk menilai keefektifan perangkat. 

4) Angket respons siswa  

Angket respons siswa terdiri atas angket 

respons siswa tentang buku siswa dan angket 

respons siswa tentang LKS namun format 

validasinya disatukan. Angket respons siswa 

dibuat untuk memperoleh salah satu jenis data 

pendukung kriteria keefektifan perangkat 

pembelajaran. Angket ini memuat petunjuk, 

aspek cakupan respons siswa, dan aspek bahasa.  

Berdasarkan hasil penilaian 3 orang ahli 

dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa: 

(1) keseluruhan komponen angket respons siswa 

dinilai valid, dan (2) karena sudah memenuhi 

kevalidan, maka setelah dilakukan revisi kecil 

lembar angket respons siswa sudah bisa 
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digunakan dan data yang diperoleh dengan 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

menilai keefektifan perangkat. 

5) Tes hasil belajar  

Tes ini dibuat dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi tentang tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi dan 

kemampuan siswa dalam menerapkan strategi 

kognitif dalam pemecahan masalah matematika 

pokok bahasan persamaan kuadrat setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Tes ini disusun 

dengan mengacu pada kompetensi dasar dan 

indikator. Prototipe I1 tes hasil belajar untuk tes 

penguasaan bahan ajar terdiri atas 15 nomor soal 

pilihan ganda dengan 12 indikator, yakni: (1) 

memahami bentuk umum persamaan kuadrat, (2) 

menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan 

cara memfaktorkan, (3) menentukan akar-akar 

persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan 

kuadrat, (4) menentukan akar-akar persamaan 

kuadrat menggunakan rumus abc, (5) menentukan 

hubungan antara jumlah dan hasil kali akar 

dengan koefisien persamaan kuadrat, (6) 

menggunakan rumus jumlah dan hasil kali 

persamaan kuadrat dalam perhitungan, (7) 

mengkonstruksi syarat untuk menentukan jenis 

persamaan kuadrat berdasarkan nilai 

diskriminannya, (8) merumuskan hubungan 

antara jenis akar persamaan kuadrat dengan nilai 

diskriminan, (9) menyusun persamaan kuadrat 

yang akar-akarnya diketahui, (10) menyusun 
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persamaan kuadrat yang akar-akarnya 

mempunyai hubungan dengan akar-akar 

persamaan lainnya, (11) merancang model 

matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

persamaan kuadrat, dan (12) menyelesaikan model 

matematika dari masalah yang berkaitan dengan 

persamaan kuadrat. Sedangkan tes kemampuan 

metakognitif dalam pemecahan masalah terdiri 

atas 5 nomor soal yang berbentuk tes kinerja 

dengan 5 indikator, yakni: (1) membuat heuristik, 

(2) menggunakan prosedur berpikir maju, (3) 

menggunakan prosedur berpikir mundur, (4) 

menggunakan prosedur berpikir induktif, dan (5) 

menggunakan prosedur berpikir deduktif. 

Berdasarkan hasil penilaian 3 orang ahli 

dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa: 

(1) keseluruhan komponen tes hasil belajar 

dinilai valid, dan (2) karena sudah memenuhi 

kevalidan, maka setelah dilakukan revisi kecil 

tes hasil belajar sudah bisa digunakan dan data 

yang diperoleh dengan instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk menilai keefektifan perangkat. 

 

c. Hasil perbaikan perangkat pembelajaran 

Setelah perangkat-perangkat dan instrumen-

instrumennya secara umum dinyatakan valid dengan 

revisi kecil maka dilakukan revisi atau perbaikan 

sebagai berikut berdasarkan saran para ahli. 

1) Hasil perbaikan RPP 

a) Tujuan pembelajaran yang ada di RPP, buku 

siswa dan LKS sudah sesuai. 
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b) Model, pendekatan dan metode pembelajaran 

sudah dicantumkan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

c) Penilaian proses kegiatan belajar mengajar 

sudah dicantumkan. 

2) Hasil perbaikan LKS 

a) LKS sudah dilengkapi dengan strategi 

berpikir heuristik. 

b) Tujuan pembelajaran yang ada di LKS dan di 

RPP sudah sesuai. 

c) Jumlah soal sudah disesuaikan dengan alokasi 

waktu pengerjaan masing-masing LKS. 

3) Hasil perbaikan buku siswa 

a) Contoh soal atau masalah pada buku siswa, 

pemecahannya sudah disesuaikan dengan 

strategi kognitif (berpikir maju, mundur 

maupun induktif) yang ada.  

b) KD dan indikator pada buku siswa sudah 

disesuaikan. 

4) Hasil perbaikan buku guru 

a) Contoh soal atau masalah pada buku guru, 

pemecahannya sudah disesuaikan dengan 

strategi kognitif (berpikir maju, mundur 

maupun induktif) yang ada.  

b) KD dan indikator pada buku guru sudah 

disesuaikan. 

 

Berdasarkan rambu-rambu pengembangan, 

kegiatan yang dilakukan setelah prototipe I 

divalidasi dan direvisi maka diperoleh prototipe II 

dan kegiatan selanjutnya, yaitu: (1) melakukan uji 
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coba, (2) menganalisis hasil uji coba, dan (3) 

melakukan revisi berdasarkan hasil analisis. 

 

2. Analisis Hasil Uji Coba 

Uji coba Perangkat Pembelajaran dengan 

Menerapkan Strategi Kognitif dalam Pemecahan 

Masalah Matematika dilakukan sebanyak 2 kali, sampai 

diperoleh perangkat yang memenuhi kriteria praktis dan 

efektif. Uji coba dilakukan pada kelas X SMA 3 Takalar 

tahun ajaran 2008-2009. Subjek uji coba I adalah kelas X1 

dengan jumlah siswa 32 orang, sedangkan subjek uji 

coba II adalah kelas X2 dengan jumlah siswa 32 orang. 

Kedua kelas dipilih secara random dengan asumsi 

seluruh kelas X SMA 3 Takalar tahun ajaran 2008-2009 

bersifat homogen, karena penempatan siswa pada kelas-

kelas tersebut dilakukan secara acak (bukan berdasarkan 

rangking). Materi yang dituangkan pada perangkat 

pembelajaran untuk keperluan uji coba adalah pokok 

bahasan persamaan kuadrat.  

Uji coba I dilaksanakan selama 6 (enam) kali 

pertemuan. Pembelajaran pada uji coba I dilaksanakan 

oleh peneliti sendiri dan diamati oleh (1) Dra. Hj. Elywati 

dan (2) Hakim, S.Pd (keduanya adalah guru SMA 3 

Takalar). 

Adapun perincian pelaksanaan uji coba I berdasarkan 

pertemuan, RPP, LKS, dan buku siswa/guru dirangkum 

dalam tabel berikut. 
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Tabel 11.5 Jadwal Pelaksanaan Uji Coba I 
 

Pert. RPP LKS Buku siswa/guru 

I RPP-1 LKS-1 Hal 1-6 

II RPP-2 LKS-2 Hal 6-9 

III RPP-3 LKS-3 Hal 9-11 

IV RPP-4 LKS-4 Hal 11-16 

V RPP-5 LKS-5 Hal 16-18 

VI RPP-6 LKS-6 Hal 18-20 

VII Pelaksanaan evaluasi hasil belajar 

 

Uji coba II dilaksanakan selama 6 (enam) kali 

pertemuan. Pembelajaran pada uji coba II dilaksanakan 

oleh peneliti sendiri dan diamati oleh (1) Dra. Hj. Elywati 

dan (2) Hakim, S.Pd (keduanya adalah guru SMAN 3 

Takalar). 

Adapun perincian pelaksanaan uji coba II 

berdasarkan pertemuan, RPP, LKS, dan buku 

siswa/guru dirangkum dalam tabel berikut. 

 
Tabel 11.6 Jadwal Pelaksanaan Uji Coba II 

 
Pert. RPP LKS Buku siswa/guru 

I RPP-1 LKS-1 Hal 1-6 

II RPP-2 LKS-2 Hal 6-9 

III RPP-3 LKS-3 Hal 9-11 

IV RPP-4 LKS-4 Hal 11-16 

V RPP-5 LKS-5 Hal 16-18 

VI RPP-6 LKS-6 Hal 18-20 

VII Pelaksanaan evaluasi hasil belajar 
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a. Uji coba I 

1) Analisis kepraktisan  

Tujuan utama analisis data keterlaksanaan 

perangkat hasil uji coba I adalah untuk melihat 

tingkat kepraktisan perangkat. Namun demikian, 

untuk lebih memberikan penekanan bahwa 

lembar pengamatan keterlaksanaan perangkat 

yang digunakan memenuhi reliabilitas secara 

empiris, maka terlebih dahulu dilakukan 

perhitungan reliabilitas instrumen tersebut 

berdasarkan data hasil uji coba I. Jika hasil 

perhitungan reliabilitas memberi kesimpulan 

bahwa instrumen tersebut tidak reliabel, maka 

data hasil uji coba I belum layak dipergunakan 

untuk menilai kepraktisan perangkat 

pembelajaran.  

Agar lebih mudah menarik kesimpulan, 

maka data pengamatan keterlaksanaan perangkat 

dianalisis per komponen. Ada pun hasil analisis 

untuk masing-masing komponen dijelaskan 

berikut ini. 

a) Komponen sintaks. Hasil pengamatan 

terhadap keterlaksanaan komponen sintaks 

selama uji coba I dapat dilihat pada tabel 11.8. 

Berdasarkan data pada tabel 11.8, ternyata 

jumlah agreement dua pengamat sebanyak 29 

dan disagreement sebanyak 1, berarti 2 

pengamat sepakat bahwa komponen sintaks 

perangkat terlaksana. Rata-rata pengamatan (

x ) = 1,9 yang jika dikonfirmasi dengan 

kriteria keterlaksanaan, maka disimpulkan 
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komponen sintaks perangkat terlaksana 

seluruhnya ( 0,25,1  x ). 

b) Komponen sistem sosial. Hasil pengamatan 

terhadap keterlaksanaan komponen sistem 

sosial selama uji coba I dapat dilihat pada 

tabel 11.9. Berdasarkan data pada tabel 11.9, 

ternyata jumlah agreement dua pengamat 

sebanyak 22 dan disagreement sebanyak 2, 

berarti 2 pengamat sepakat bahwa 

komponen sistem sosial perangkat 

terlaksana. Rata-rata pengamatan ( x ) = 1,7 

yang jika dikonfirmasi dengan kriteria 

keterlaksanaan, maka disimpulkan 

komponen sistem sosial perangkat 

terlaksana seluruhnya ( 0,25,1  x ). 

c) Komponen prinsip reaksi. Hasil pengamatan 

terhadap keterlaksanaan komponen prinsip 

reaksi selama uji coba I dapat dilihat pada 

tabel 11.10. Berdasarkan data pada tabel 

11.10, ternyata jumlah agreement dua 

pengamat sebanyak 27 dan disagreement 

sebanyak 3, berarti 2 pengamat sepakat 

bahwa komponen sistem sosial perangkat 

terlaksana. Rata-rata pengamatan ( x ) = 1,6 

yang jika dikonfirmasi dengan kriteria 

keterlaksanaan, maka disimpulkan 

komponen prinsip reaksi perangkat 

terlaksana seluruhnya ( 0,25,1  x ). 

d) Komponen sistem pendukung. Hasil 

pengamatan terhadap keterlaksanaan 
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komponen sistem pendukung selama uji coba 

I dapat dilihat pada tabel 11.11. Berdasarkan 

data pada tabel 11.11, ternyata jumlah 

agreement dua pengamat sebanyak 24 dan 

disagreement sebanyak 0, berarti 2 pengamat 

sepakat bahwa komponen sistem pendukung 

perangkat terlaksana. Rata-rata pengamatan (

x ) = 2,0 yang jika dikonfirmasi dengan 

kriteria keterlaksanaan, maka disimpulkan 

komponen sistem pendukung perangkat 

terlaksana seluruhnya ( 0,25,1  x ). 

 

2) Analisis keefektifan 

Berikut ini akan dikemukakan hasil uji 

keefektifan perangkat yang dilakukan pada uji 

coba I. 

a) Respons siswa. Respons siswa terhadap 

perangkat pembelajaran di bagi dalam 3 

aspek, yaitu: (1) respons terhadap 

pembelajaran, (2) respons terhadap buku 

siswa, dan (3) respons terhadap LKS. 

Berdasarkan hasil analisis respons siswa 

terhadap perangkat pada uji coba I, ada 

84,3% siswa yang memberi respons positif 

terhadap pembelajaran, 90,6% siswa yang 

memberi respons positif pada buku siswa 

dan 84,3% siswa yang memberi respons 

positif terhadap LKS. Dengan demikian 

menurut kriteria, pada uji coba I siswa telah 

merespon positif pembelajaran. 



98| Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika berbasis ... 
 

b) Aktivitas siswa. Berdasarkan hasil analisis 

data aktivitas siswa pada uji coba I, hanya ada 

5 jenis dari 7 jenis aktivitas yang terpenuhi, 

yaitu: aktivitas-1, aktivitas-2, aktivitas-4, 

aktivitas-6, dan aktivitas-7. Namun demikian, 

masih ada 2 aktivitas yang belum terpenuhi, 

yakni aktivitas-3 dan aktivitas-5 yang 

merupakan kegiatan inti. Dengan demikian, 

aktivitas siswa pada uji coba I belum 

memenuhi kriteria yang ditetapkan. 

c) Pengelolaan pembelajaran. Berdasarkan hasil 

analisis pengelolaan pembelajaran pada uji 

coba I, rata-rata skor kemampuan guru 

adalah 3,4 dari skor ideal 4 (berada dalam 

kategori baik). Menurut kriteria, kemampuan 

guru mengelola pembelajaran sudah sesuai 

yang diharapkan. Walaupun secara umum 

kemampuan guru mengelola pembelajaran 

sudah baik, namun masih ada dua fase yang 

masih perlu ditingkatkan pengelolaannya 

oleh guru yaitu fase 1 (memberikan motivasi 

kepada siswa tentang pentingnya materi 

yang akan diajarkan) dan fase 4 (memberikan 

penghargaan atau penguatan kepada siswa). 

d) Hasil belajar siswa. Untuk menilai hasil 

belajar siswa pada pembelajaran digunakan 

2 jenis tes yaitu tes penguasaan bahan ajar 

dan tes kemampuan metakognitif dalam 

pemecahan masalah. Berdasarkan analisis 

data hasil belajar siswa pada uji coba I, dari 

segi ketuntasan baru tercapai sekitar 71,88% 
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siswa yang memperoleh skor 6,5 ke atas 

sedangkan kemampuan metakognitif dalam 

pemecahan masalah per aspek menunjukkan 

bahwa: (1) kemampuan metakognitif siswa 

dalam strategi heuristik berada dalam 

kategori tinggi/memuaskan (skor rata-rata 

3,50 dari skor ideal 4), (2) kemampuan 

metakognitif siswa dalam strategi berpikir 

maju berada dalam kategori tinggi/ 

memuaskan (skor rata-rata 2,50 dari skor 

ideal 4), (3) kemampuan metakognitif siswa 

dalam strategi berpikir mundur berada 

dalam kategori tinggi/memuaskan (skor 

rata-rata 3,10 dari skor ideal 4), (4) 

kemampuan metakognitif siswa dalam 

strategi berpikir induktif berada dalam 

kategori tinggi/memuaskan (skor rata-rata 

2,80 dari skor ideal 4), dan (5) kemampuan 

metakognitif siswa dalam strategi berpikir 

deduktif berada dalam kategori tinggi/ 

memuaskan (skor rata-rata 3,10 dari skor 

ideal 4). Dengan demikian menurut kriteria, 

pada uji coba 1 hasil belajar siswa dari segi 

ketuntasan belum tercapai. 

 

Hasil pengamatan pada uji coba I dari segi 

kepraktisan yaitu secara keseluruhan komponen 

perangkat terlaksana dengan percentage of 

agreement = 94,58% dan jika dikonfirmasi dengan 

kriteria keterlaksanaan, maka disimpulkan 

bahwa komponen perangkat terlaksana 
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seluruhnya ( 0,25,1  x ). Namun, masih ada 

beberapa aspek pengamatan dari beberapa 

komponen yang belum terlaksana secara efektif 

yakni: (1) pada komponen sintaks yaitu fase 

mengecek pemahaman dan memberikan umpan 

balik, (2) pada komponen interaksi sosial yaitu 

kemandirian siswa dalam belajar khususnya 

pada saat siswa mengerjakan LKS, dan (3) pada 

komponen prinsip reaksi yaitu rasionalitas 

alokasi waktu dalam memecahkan masalah pada 

LKS serta pemberian penguatan kepada siswa. 

Oleh karena itu ada beberapa hal yang masih 

perlu diperbaiki berdasarkan saran-saran dari 

pengamat yakni: 

a) Guru dalam hal ini peneliti perlu 

meningkatkan keterampilannya dalam 

mengelola kelas sehingga tidak terlalu 

mendominasi tetapi juga memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuan mereka; 

b) Rasionalitas alokasi waktu dalam 

mengerjakan LKS perlu diperhatikan, agar 

siswa mempunyai waktu yang cukup dalam 

menerapkan berbagai strategi kognitif; 

c) Berikan penguatan kepada siswa agar siswa 

lebih termotivasi. 

 

Selanjutnya dari segi keefektifan perangkat 

dapat disimpulkan bahwa pada uji coba I 

perangkat belum efektif karena ketuntasan 
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belajar yang merupakan komponen paling 

utama dalam menilai keefektifan belum 

terpenuhi, maka komponen ini patut 

memperoleh perhatian untuk dibenahi. Aspek 

lain yang berpengaruh terhadap ketuntasan 

belajar dan masih perlu ditingkatkan adalah 

aktivitas siswa yang belum sesuai dengan apa 

yang diharapkan yaitu aktivitas 3 (aktivitas 

merespon penjelasan guru) dan aktivitas 5 

(aktivitas menerapkan strategi kognitif dalam 

memecahkan masalah). Hal ini juga dipengaruhi 

oleh kemampuan guru mengelola pembelajaran 

yaitu pada fase 1 (memberikan motivasi kepada 

siswa tentang pentingnya materi yang akan 

diajarkan) dan fase 4 ( memberikan penghargaan 

atau penguatan kepada siswa) yang belum 

optimal.  

Berdasarkan saran-saran pengamat maka 

dilakukan revisi pada teknis pelaksanaan 

pembelajaran bukan pada perangkat pembelajaran 

dan dilanjutkan pada uji coba II. 
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Tabel 11.7 Hasil Pengamatan Keterlaksanaan Komponen Sintaks 
 

Aspek Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 

A B A B A B A B A B A B 

1. Fase menyampaikan tujuan dan 
mempersiapkan siswa 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

2. Fase mendemonstrasikan pengetahuan 
atau keterampilan 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Fase membimbing pelatihan 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

4. Fase mengecek pemahaman dan 
memberikan umpan balik 

2 2 0 1 2 2 2 1 2 2 2 2 

5. Fase memberikan kesempatan untuk 
pelatihan lanjutan dan penerapan 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

 Agreement  5 4 5 5 5 5 29 
 Disagreement 0 1 0 0 0 0 1 

Rata-rata pengamatan ( x ) 1,9 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 1,9 
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Tabel 11.8 Hasil Pengamatan Keterlaksanaan Komponen Sistem Sosial 
 

Aspek Pengamatan 
 

Hasil Pengamatan 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 

A B A B A B A B A B A B 

1. Interaksi antara guru dan siswa, serta siswa dan 
siswa. 

2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

2. Keaktifan siswa dalam mencari dan 
mengumpulkan data yang sesuai dengan materi 
pada buku siswa dan LKS. 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

3. Keaktifan siswa dalam memecahkan masalah 
dengan menggunakan strategi kognitif yang 
terdapat pada buku siswa.  

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 

4. Kemandirian siswa dalam belajar khususnya 
pada saat siswa menyelesaikan LKS. 

1 2 0 1 2 2 1 2 2 1 1 0 

Agreement  4 3 4 4 4 3 22 

Disagreement 0 1 0 0 0 1 2 

Rata-rata pengamatan 1,5 1,5 1,9 1,9 1,8 1,4 1,7 
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Tabel 11.9 Hasil Pengamatan Keterlaksanaan Komponen Prinsip Reaksi 
 

Aspek Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 

A B A B A B A B A B A B 

1. Guru membangkitkan motivasi siswa dan menciptakan 
suasana yang nyaman untuk pembelajaran 

2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 

2. Guru menyediakan dan megelola sumber-sumber belajar 
yang sesuai dengan KD yang akan dicapai 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Guru memperhitungkan rasionalitas alokasi waktu 
dalam memecahkan masalah pada buku siswa dan 
LKS 

2 2 1 2 0 1 0 1 2 1 1 1 

4. Guru membimbing siswa dalam menyelesaikan atau 
memecahkan masalah dengan menggunakan strategi 
kognitif pada buku siswa 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5. Guru memberikan penguatan kepada siswa 1 2 2 2 1 1 2 2 1 0 1 2 

Agreement  5 5 4 4 4 5 27 

Disagreement 0 0 1 1 1 0 3 

Rata-rata pengamatan 1,9 1,7 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 
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Tabel 11.10 Hasil Pengamatan Keterlaksanaan Komponen Sistem Pendukung 
 

Aspek Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 

A B A B A B A B A B A B 

Perangkat Pembelajaran             

1. Buku siswa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP)  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. Brosur strategi kognitif 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Agreement  4 4 4 4 4 4 24 

Disagreement 0 0 0 0 0 0 0 

Rata-rata pengamatan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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b. Uji coba II 

1) Analisis kepraktisan  

Karena lembar pengamatan keterlaksanaan 

perangkat yang dipergunakan pada uji coba II ini 

sudah reliabel secara empiris berdasarkan hasil 

analisis pada uji coba I, maka data yang diperoleh 

pada uji coba II ini layak dipergunakan untuk 

menilai kepraktisan perangkat. 

a) Komponen sintaks. Hasil pengamatan 

terhadap keterlaksanaan komponen sintaks 

selama uji coba II dapat dilihat pada tabel 

11.12. Berdasarkan data pada tabel 11.12, 

ternyata jumlah agreement dua pengamat 

sebanyak 30 dan disagreement sebanyak 0, 

berarti 2 pengamat sepakat bahwa komponen 

sintaks perangkat terlaksana. Rata-rata 

pengamatan ( x ) = 1,9 yang jika dikonfirmasi 

dengan kriteria keterlaksanaan, maka 

disimpulkan komponen sintaks perangkat 

terlaksana seluruhnya ( 0,25,1  x ). 

b) Komponen sistem sosial. Hasil pengamatan 

terhadap keterlaksanaan komponen sistem 

sosial selama uji coba II dapat dilihat pada 

tabel 11.13. Berdasarkan data pada tabel 

11.13, ternyata jumlah agreement dua 

pengamat sebanyak 23 dan disagreement 

sebanyak 1, berarti 2 pengamat sepakat 

bahwa komponen sistem sosial perangkat 

terlaksana. Rata-rata pengamatan ( x ) = 1,8 

yang jika dikonfirmasi dengan kriteria 
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keterlaksanaan, maka disimpulkan 

komponen sistem sosial perangkat 

terlaksana seluruhnya ( 0,25,1  x ). 

c) Komponen prinsip reaksi. Hasil pengamatan 

terhadap keterlaksanaan komponen prinsip 

reaksi selama uji coba II dapat dilihat pada 

tabel 11.14. Berdasarkan data pada tabel 

11.14, ternyata jumlah agreement dua 

pengamat sebanyak 30 dan disagreement 

sebanyak 0, berarti 2 pengamat sepakat 

bahwa komponen sistem sosial perangkat 

terlaksana. Rata-rata pengamatan ( x ) = 1,8 

yang jika dikonfirmasi dengan kriteria 

keterlaksanaan, maka disimpulkan 

komponen prinsip reaksi perangkat 

terlaksana seluruhnya ( 0,25,1  x ). 

d) Komponen sistem pendukung. Hasil 

pengamatan terhadap keterlaksanaan 

komponen sistem pendukung selama uji coba 

II dapat dilihat pada tabel 11.15. Berdasarkan 

data pada tabel 11.15, ternyata jumlah 

agreement dua pengamat sebanyak 24 dan 

disagreement sebanyak 0, berarti 2 pengamat 

sepakat bahwa komponen sistem pendukung 

perangkat terlaksana. Rata-rata pengamatan (

x ) = 2,0 yang jika dikonfirmasi dengan 

kriteria keterlaksanaan, maka disimpulkan 

komponen sistem pendukung perangkat 

terlaksana seluruhnya ( 0,25,1  x ). 
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2) Analisis keefektifan 

Berikut ini akan dikemukakan hasil uji 

keefektifan perangkat yang dilakukan pada uji 

coba II. 

a) Respons siswa. Respons siswa terhadap 

perangkat pembelajaran di bagi dalam 3 

aspek, yaitu: (1) respons terhadap 

pembelajaran, (2) respons terhadap buku 

siswa, dan (3) respons terhadap LKS. 

Berdasarkan hasil analisis respons siswa 

terhadap perangkat pada uji coba II, ada 

87,5% siswa yang memberi respons positif 

terhadap pembelajaran, 87,5 % siswa yang 

memberi respons positif pada buku siswa 

dan 90,6% siswa yang memberi respons 

positif terhadap LKS. Dengan demikian 

menurut kriteria, pada uji coba II siswa 

merespon positif pembelajaran. 

b) Aktivitas siswa. Berdasarkan hasil analisis 

data aktivitas siswa pada uji coba II, ketujuh 

jenis aktivitas siswa yang diharapkan telah 

terpenuhi. Dengan demikian menurut 

kriteria, aktivitas siswa yang diharapkan 

pada uji coba II sudah tercapai. 

c) Pengelolaan pembelajaran. Berdasarkan hasil 

analisis pengelolaan pembelajaran pada uji 

coba II, rata-rata skor kemampuan guru 

adalah 3,6 dari skor ideal 4 (berada dalam 

kategori sangat baik). Menurut kriteria, 

kemampuan guru mengelola pembelajaran 

sudah sesuai yang diharapkan.  
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d) Hasil belajar siswa. Untuk menilai hasil 

belajar siswa pada pembelajaran digunakan 

2 jenis tes yaitu tes penguasaan bahan ajar 

dan tes kemampuan menerapkan strategi 

kognitif dalam pemecahan masalah 

matematika.  

 

Berdasarkan analisis data hasil belajar 

siswa pada uji coba II, dari segi ketuntasan 

terdapat 28 siswa dari 32 orang (87,5%) siswa 

yang memperoleh skor 6,5 ke atas sedangkan 

kemampuan siswa menerapkan strategi kognitif 

dalam pemecahan masalah per aspek 

menunjukkan bahwa: (1) kemampuan siswa 

dalam strategi heuristik berada dalam kategori 

tinggi/memuaskan (skor rata-rata 3,20 dari skor 

ideal 4), (2) kemampuan siswa dalam strategi 

berpikir maju berada dalam kategori tinggi/ 

memuaskan (skor rata-rata 2,90 dari skor ideal 

4), (3) kemampuan siswa dalam strategi berpikir 

mundur berada dalam kategori tinggi/ 

memuaskan (skor rata-rata 2,6 dari skor ideal 4), 

(4) kemampuan siswa dalam strategi berpikir 

induktif berada dalam kategori tinggi/ 

memuaskan (skor rata-rata 3,00 dari skor ideal 

4), dan (5) kemampuan siswa dalam strategi 

berpikir deduktif berada dalam kategori tinggi/ 

memuaskan (skor rata-rata 3,30 dari skor ideal 

4). Secara umum kemampuan siswa menerapkan 

strategi kognitif dalam pemecahan masalah 

berada dalam kategori tinggi (skor rata-rata 3,00 
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dari skor ideal 4). Dengan demikian menurut 

kriteria, hasil belajar siswa sudah sesuai yang 

diharapkan. 

Hasil-hasil yang diperoleh di atas 

menunjukkan bahwa pada uji coba II perangkat 

telah memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan 

dan keefektifan. Oleh karena itu, telah diperoleh 

perangkat yang berkualitas (prototipe III) yaitu 

perangkat yang valid, praktis dan efektif. 
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Tabel 11.11 Hasil Pengamatan Keterlaksanaan Komponen Sintaks 
 

Aspek Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 

A B A B A B A B A B A B 

1. Fase menyampaikan tujuan dan 
mempersiapkan siswa 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Fase mendemonstrasikan 
pengetahuan atau keterampilan 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Fase membimbing pelatihan 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

4. Fase mengecek pemahaman dan 
memberikan umpan balik 

2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 

5. Fase memberikan kesempatan untuk 
pelatihan lanjutan dan penerapan. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Agreement  5 5 5 5 5 5 30 
Disagreement 0 0 0 0 0 0 0 

Rata-rata pengamatan ( x ) 2,0 1,9 2,0 1,8 1,9 2,0 1,9 
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Tabel 11.12 Hasil Pengamatan Keterlaksanaan Komponen Sistem Sosial 
 

Aspek Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 

A B A B A B A B A B A B 

1. Interaksi antara guru dan siswa, serta 
siswa dan siswa. 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

2. Keaktifan siswa dalam mencari dan 
mengumpulkan data yang sesuai dengan 
materi pada buku siswa dan LKS. 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

3. Keaktifan siswa dalam memecahkan 
masalah dengan menggunakan 
strategikognitif yang terdapat pada buku 
siswa. 

2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

4. Kemandirian siswa dalam belajar 
khususnya pada saat siswa 
menyelesaikan LKS. 

2 2 2 1 2 1 1 2 2 0 2 2 

Agreement  4 4 4 4 3 4 23 
Disagreement 0 0 0 0 1 0 1 

Rata-rata pengamatan 2,0 1,8 1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 
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Tabel 11.13 Hasil Pengamatan Keterlaksanaan Komponen Prinsip Reaksi 
 

Aspek Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 

A B A B A B A B A B A B 

1. Guru membangkitkan motivasi siswa dan 
men-ciptakan suasana yang nyaman untuk 
pembelajar 

2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 

2. Guru menyediakan dan megelola sumber-
sumber belajar yang sesuai dengan KD yang 
akan dicapai 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

3. Guru memperhitungkan rasionalitas alokasi 
waktu dalam memecahkan masalah pada buku 
siswa dan LKS 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 

4. Guru membimbing siswa dalam 
menyelesaikan atau memecahkan masalah 
dengan menggunakan strategi kognitif pada 
buku siswa. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5. Guru memberikan penguatan kepada siswa 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 
Agreement  5 5 5 5 5 5 30 
Disagreement 0 0 0 0 0 0 0 

Rata-rata pengamatan 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,9 1,8 
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Tabel 11.14 Hasil Pengamatan Keterlaksanaan Komponen Sistem Pendukung 
 

Aspek Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 

A B A B A B A B A B A B 

Perangkat Pembelajaran             

1. Buku Siswa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP)  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. Brosur Strategi Kognitif 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Agreement  4 4 4 4 4 4 24 
Disagreement 0 0 0 0 0 0 0 

Rata-rata pengamatan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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D. Deskripsi Hasil Penyebaran 

Prototipe III yang diperoleh pada tahap akhir 

pengembangan, selanjutnya disebarkan atau disosialisasikan 

ke guru-guru matematika SMAN 3 Takalar melalui kegiatan 

workshop pengembangan bahan ajar. Melalui kegiatan ini, 

diperoleh saran-saran dari para guru, antara lain: (1) pada 

buku siswa sebaiknya ditambahkan contoh-contoh masalah 

dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan 

persamaan kuadrat sehingga dapat lebih memotivasi siswa, 

(2) beberapa kalimat pada buku siswa, LKS maupun RPP 

masih perlu diperbaiki, (3) Layout/tampilan buku siswa 

maupun LKS masih perlu diperbaiki baik dari segi warna 

maupun gambar-gambar, agar lebih menarik bagi siswa. 

Hasil diseminasi, berupa saran-saran di atas 

selanjutnya digunakan untuk merevisi prototipe III menjadi 

prototipe final sebagai pengembangan akhir perangkat. 

 

↜oOo↝ 
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Bab 12 

KUALITAS PERANGKAT PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA  BERBASIS STRATEGI KOGNITIF 

 

 

A. Ketercapaian Tujuan 

1. Kevalidan 

Berdasarkan hasil penilaian 3 orang ahli dalam 

bidang pendidikan, menunjukkan bahwa keseluruhan 

komponen perangkat pembelajaran dan instrumen 

(prototipe I) dinyatakan valid dengan revisi kecil. Oleh 

karena itu dilakukan revisi atau perbaikan berdasarkan 

saran para ahli dan diperoleh prototipe II yang 

selanjutnya diujicobakan. 

2. Kepraktisan 

Secara umum hasil uji coba I untuk kriteria 

kepraktisan telah memenuhi, namun demikian jika 

ditelusuri lebih jauh untuk masing-masing komponen 

masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu 

ditingkatkan pelaksanaannya pada uji coba II, yakni: 

a. Untuk komponen sintaks, fase-fase pembelajaran 

yang masih harus mendapat perhatian guru adalah 

fase 4 (fase mengecek pemahaman dan memberikan 

umpan balik). 

b. Untuk komponen sistem sosial, aspek-aspek yang 

belum terlaksana dengan baik adalah kemandirian 

siswa dalam belajar khususnya pada saat siswa 

mengerjakan LKS. 
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c. Untuk komponen prinsip reaksi, aspek yang belum 

terlaksana dengan baik adalah alokasi waktu 

pengerjaan LKS dan pemberian penguatan. 

 

Faktor-faktor yang diindikasikan sebagai penyebab 

ketidakterlaksanaan aspek-aspek tersebut, antara lain: (1) 

Guru masih mendominasi kegiatan pembelajaran, (2) 

Guru masih kesulitan melakukan pengelolaan kelas 

dengan baik, karena mengarahkan atau membimbing 

siswa yang belum terbiasa menggunakan strategi 

kognitif dalam memecahkan masalah.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada 

pelaksanaan uji coba II, guru seharusnya memberikan 

motivasi dan kesempatan yang lebih banyak kepada 

siswa agar siswa lebih percaya diri dalam 

mengkonstruksi pengetahuannya, terutama dalam 

menerapkan strategi kognitif. Selain itu, kegiatan refleksi 

lebih ditingkatkan pada setiap akhir pembelajaran.  

3. Keefektifan 

Sedangkan untuk kriteria keefektifan sebagaimana 

telah dikemukakan bahwa perangkat dikatakan efektif, 

apabila memenuhi 4 syarat, yaitu: (1) respons siswa 

positif terhadap LKS dan buku siswa, yakni apabila lebih 

dari 50% siswa memberi respons positif terhadap 

minimal 70% jumlah aspek yang ditanyakan, (2) aktivitas 

siswa ideal, apabila enam dari tujuh kriteria batas 

toleransi pencapaian waktu ideal yang digunakan 

dipenuhi, (3) kemampuan guru mengelola pembelajaran 

memadai, apabila nilai KG minimal berada dalam 

kategori tinggi, dan (4) siswa berhasil dalam belajar 

apabila minimal 85% siswa berada pada kategori 
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minimal tinggi, dipenuhi dengan syarat kriteria 4 (hasil 

belajar) harus dipenuhi.  

Namun dari keempat aspek di atas, pada uji coba I 

baru dua aspek yang terpenuhi, yaitu: kemampuan 

mengelola pembelajaran dan respons siswa. Aspek hasil 

belajar belum memenuhi kriteria keefektifan perangkat 

karena penguasaan bahan ajar matematika siswa secara 

klasikal belum mencapai kriteria yang ditetapkan. 

Walaupun aspek hasil belajar lainnya yakni kemampuan 

menerapkan strategi kognitif dalam pemecahan masalah 

matematika telah memenuhi kriteria. Aspek aktivitas 

siswa belum memenuhi kriteria keefektifan perangkat 

karena masih ada 2 aktivitas yang belum tercapai dan 

salah satunya adalah kegiatan inti yakni aktivitas 

menerapkan strategi kognitif (heuristik, berpikir maju, 

berpikir mundur, berpikir induktif dan berpikir 

deduktif) dalam memecahkan masalah pada LKS. 

Kedua aspek keefektifan yang belum terpenuhi pada 

uji coba I, yakni: pencapaian hasil belajar dan aktivitas 

siswa merupakan dua aspek yang saling memengaruhi 

satu dengan yang lain. Apabila siswa kurang terlibat secara 

aktif dalam proses pelatihan strategi kognitif, maka bisa 

jadi penguasaan siswa terhadap materi juga tidak optimal. 

Oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya 

memperbaiki hasil kedua aspek keefektifan tersebut adalah 

agar guru selalu memberikan dorongan kepada siswa 

untuk tetap aktif dan serius mengikuti pelatihan strategi 

kognitif dan dapat menggunakannya dengan baik dalam 

pemecahan masalah. 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai yakni 

perangkat pembelajaran yang valid, praktis dan efektif, 
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maka dapat disimpulkan bahwa pada uji coba I 

perangkat yang dihasilkan telah valid dan praktis tetapi 

belum efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi 

perangkat yang ada dengan memperhatikan aspek-aspek 

yang perlu direvisi berdasarkan hasil penelusuran di 

atas dan dilanjutkan dengan uji coba II. 

Dengan merevisi kelemahan-kelemahan pada uji 

coba I, maka hasil yang dicapai pada uji coba II adalah 

keempat aspek keefektifan perangkat telah memenuhi 

kriteria yang ditetapkan, sehingga diperoleh perangkat 

yang efektif. 

 

B. Temuan-temuan Khusus 

Temuan-temuan spesifik yang dianggap penting dalam 

penelitian, dapat diuraikan berikut ini. 

Pada uji coba I, ada 3 dari 32 siswa yang memperoleh 

skor penguasaan bahan ajar kurang dari 54% (penguasaan 

sangat rendah menurut kriteria), tetapi ada 3 orang siswa 

yang memperoleh skor lebih dari 85 % (penguasaan sangat 

tinggi menurut kriteria). Fenomena menarik terjadi pada 

kemampuan siswa dalam menerapkan strategi kognitif dalam 

pemecahan masalah, yakni: tidak ada seorang pun siswa yang 

berada pada kategori sangat rendah ( x  <1,5), namun ada 

seorang siswa yang mencapai ketegori sangat tinggi (3,5   x  
  4). Dari kelima strategi memecahkan masalah, strategi 

berpikir mundur relatif lebih sulit dibandingkan dengan 

strategi lainnya seperti heuristik, berpikir maju, berpikir 

induktif dan berpikir deduktif. Hal ini disebabkan karena 

strategi berpikir mundur masih jarang diperkenalkan oleh 

guru, di samping itu strategi ini membutuhkan tingkat 
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pemikiran yang lebih kompleks. Dari aspek respons 

terhadap pembelajaran, ada 2 siswa yang hanya merespon 

positif paling banyak 3 dari 8 aspek (37,5 %), tetapi ada 18 

siswa yang merespon positif semua aspek (100%). 

Sedangkan pada uji coba 2, ada 2 dari 32 siswa yang 

memperoleh skor penguasaan bahan ajar kurang dari 54% 

(penguasaan sangat rendah menurut kriteria), tetapi ada 5 

orang siswa yang memperoleh skor lebih dari 85% 

(penguasaan sangat tinggi menurut kriteria). Pada aspek 

kemampuan siswa dalam menerapkan strategi kognitif 

dalam pemecahan masalah, yakni: tidak ada seorang pun 

siswa yang berada pada kategori sangat rendah ( x  <1,5), 

namun ada 4 siswa yang mencapai ketegori sangat tinggi (3,5 

  x    4). Dari aspek respons terhadap pembelajaran, ada 1 

siswa yg hanya merespon positif paling banyak 4 dari 8 

aspek (50%), tetapi ada 15 siswa yang merespon positif 

semua aspek (100%). 

Dari keseluruhan temuan pada uji coba I dan uji coba II 

di atas tergambar bahwa secara umum kemampuan strategi 

kognitif siswa belum tumbuh/ berkembang secara optimal. 

Hal ini dikarenakan waktu uji coba yang terbatas hanya 6 

kali pertemuan dan materi uji coba hanya pada satu pokok 

bahasan. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh 

Gagne (1975) bahwa strategi kognitif (metakognitif) dengan 

mana seseorang mengatur perilakunya sendiri dalam 

memperhatikan, belajar, mengingat, dan berpikir tidaklah 

dipelajari dalam sekali jadi, melainkan melalui perbaikan 

dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa pengajaran strategi kognitif tidak cukup 

hanya dengan penyampaian secara verbal saja, melainkan 
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harus terus-menerus dilatihkan dalam menghadapi tugas-

tugas kognitif. 

Selain itu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu 

pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran 

dengan menerapkan strategi kognitif dalam pemecahan 

masalah berdampak pada pencapaian hasil belajar secara 

klasikal (minimal 85% siswa memperoleh nilai 6,5 ke atas). 

Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nur, 

yakni kemampuan strategi kognitif siswa berimplikasi positif 

secara signifikan terhadap kesuksesan belajar seseorang. Hal 

ini menurut peneliti merupakan suatu temuan khusus karena 

aspek inilah yang merupakan ciri khas yang membedakan 

antara perangkat pembelajaran matematika yang menerapkan 

strategi kognitif dengan perangkat pembelajaran matematika 

yang sudah ada. Perbedaan ini dapat dilihat pada salah satu 

perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan yakni buku 

siswa, dimana di dalamnya dijelaskan contoh memecahkan 

masalah dengan menggunakan strategi kognitif yang memuat 

pengetahuan deklaratif yakni pengetahuan bagaimana 

memahami masalah, pegetahuan prosedural yakni bagaimana 

siswa mengetahui prosedur atau langkah-langkah 

penyelesaian suatu masalah dan pengetahuan kondisional 

yakni kapan siswa menerapkan suatu algoritma tertentu untuk 

menyelesaikan suatu masalah. Dimana hal ini tidak termuat 

dalam buku siswa yang ada selama ini. 

Meskipun kegiatan penelitian berjalan dengan lancar 

dengan beberapa temuan-temuan spesifik yang diperoleh, 

namun ada beberapa kendala yang dialami selama kegiatan 

pengembangan, terutama dalam kegiatan uji coba. Kendala-

kendala yang dimaksud sebagai berikut. 
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1. Pada awal uji coba, guru masih kesulitan mengelola 

kelas dengan baik, hal ini disebabkan karena 

membimbing siswa yang belum terbiasa menggunakan 

strategi kognitif dalam memecahkan masalah. Selain itu, 

guru masih cukup sulit memadukan dua hal sekaligus 

yakni mengajarkan materi dan mengadakan pelatihan 

strategi kognitif. Namun kendala ini dapat diatasi 

dengan mengadakan refleksi pada setiap akhir 

pertemuan. 

2. Pengamat (observer) merasa kesulitan mengamati 3 aspek 

sekaligus yakni mengamati aktivitas siswa, pengelolaan 

pembelajaran dan keterlaksanaan perangkat. 

 

Selain kendala-kendala yang dihadapi terdapat pula 

keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian antara lain; 

1. Pemilihan satu pokok bahasan sehingga membatasi waktu 

uji coba yang hanya 6 kali pertemuan. Waktu 6 kali 

pertemuan bukanlah waktu yang cukup untuk beradaptasi 

dengan perangkat yang ada sekaligus bukanlah waktu 

yang cukup untuk mengadakan pelatihan strategi kognitif. 

Hal ini berdampak pada kekonsistenan aspek-aspek yang 

teramati selama kegiatan pembelajaran belum dapat 

dijamin sepenuhnya. 

2. Untuk data keefektifan, khususnya untuk memperoleh 

data aktivitas siswa digunakan 2 orang observer yang 

mengamati hanya 5 orang siswa sehingga otomatis data 

yang diperoleh masih bersifat bias. Hal ini disebabkan 

karena keterbatasan peneliti dalam menyediakan sarana 

pendukung untuk merekam semua aktivitas siswa. Oleh 

karena itu, pemilihan 5 orang siswa diupayakan mampu 

mewakili keseluruhan siswa dengan 
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mempertimbangkan kemampuan matematikanya, yakni: 

2 siswa dengan kemampuan matematika tinggi, 2 siswa 

dengan kemampuan matematika sedang dan 1 siswa 

dengan kemampuan rendah. 

3. Dari sekian banyak strategi kognitif dalam pemecahan 

masalah, hanya 5 yang sempat dilatihkan dalam 

penelitian ini yaitu strategi heuristik, berpikir maju, 

berpikir mundur, berpikir deduktif dan berpikir 

induktif. 

 

↜oOo↝ 
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Pengembangan Perangkat Pembelajaran 
Matematika berbasis Strategi Kognitif

B    uku ini memberikan contoh penerapan strategi kognitif khususnya dalam 

pemecahan masalah matematika melalui perangkat pembelajaran yang 

digunakan. Strategi kognitif atau pengaturan kegiatan kognitif merupakan 

suatu cara seseorang dalam menangani aktivitas kognitifnya sendiri, 

khususnya dalam belajar dan berpikir.  

Strategi kognitif (strategi belajar) ini merupakan salah satu tujuan 

pembelajaran yang seharusnya diajarkan dan dilatihkan kepada peserta 

didik. Hal ini bertujuan agar dapat membentuk peserta didik menjadi 

pebelajar yang mandiri (self regulated learner) yang mampu menghadapi 

masalah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia terutama di abad 21 yang penuh dengan tantangan ini. 

Strategi kognitif dalam pemecahan masalah dalam buku ini meliputi: 

heuristik, prosedur berpikir maju, prosedur berpikir mundur, prosedur 

berpikir induktif, dan prosedur berpikir deduktif. Aplikasi dari strategi ini 

termuat dalam perangkat yang dihasilkan berupa buku siswa, buku guru, 

Lembar Kerja Siswa (LKS) maupun brosur strategi kognitif. 
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