
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang serba canggih dan modern seperti sekarang ini, ketika komputer merajai

seluruh sendi kehidupan, seluruh manusia dituntut untuk bisa kreatif. Mampu beradaptasi dengan

perubahan kehidupan yang sangat cepat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendidikan memegang

peranan yang vital. Pendidikan harus bekerja keras dan berupaya untuk menciptakan generasi-

generasi yang handal dan kreatif.

Menyikapi kenyataan yang terjadi diatas sekaligus merupakan tantangan bagi dunia

pendidikan, maka paradigma pendidikan juga harus diubah. Dari semula hanya “banyak

mengajari” menjadi “banyak mendorong anak untuk belajar”, dari yang semula disekolah hanya

diorentasikan untuk menyelesaikan soal menjadi berorientasi mengembangkan pola pikir kreatif.

Oleh karena itu seorang pendidik harus sanggup menciptakan suasana belajar yang nyaman serta

mampu memahami sifat peserta didik yang berbeda dengan anak yang lain.

Dalam semua jenjang pendidikan, pelajaran matematika memiliki porsi terbanyak

dibandingkan dengan pelajaran yang lain. Tetapi kenyataannya selama ini, siswa menganggap

matematika sebagai monster yang menakutkan. Matematika sebagai biang kesulitan dan paling

dibenci siswa dari proses belajar di sekolah. Padahal ketidak senangan terhadap suatu pelajaran

berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran.

Untuk mengatasi ketidak senangan siswa terhadap matematika diperlukan adanya

pembenahan baik di tenaga pendidikan maupun peserta didik itu sendiri.



Apabila pendidik mampu meningkatkan minat belajar siswa terhadap matematika,

diharapkan kesulitan bisa diatasi. Untuk itu sangat diperlukan seorang tenaga pendidik yang

kreatif dan profesional yang mampu menggunakan pengetahuan dan kecakapannya dalam

menggunakan model pembelajaran, alat pengajaran dan dapat membawa perubahan dalam

tingkah laku anak didiknya . Dari yang semula benci menjadi sayang dan kemudian berminat

untuk belajar, karena pada dasarnya hasil dari belajar terletak pada perubahan tingkah laku

secara menyeluruh .

Pada umumnya proses pelaksanaan belajar mengajar matematika di sekolah hanya

mentransfer apa yang dipunyai guru kepada siswa dalam wujud pelimpahan fakta matematika

dan prosedur penghitungan. Bahkan sering terjadi, dalam menanamkan konsep-konsep itu

merupakan aturan yang harus di hafal, tidak perlu tahu dari mana asal-usul rumus tersebut .

Sebenarnya yang dibutuhkan adalah penanaman konsep sehingga siswa dapat memiliki

kemampuan dalam memecahkan masalah masalah dalam pembelajaran matematika

Untuk mempelajari matematika harus bertahap dan berurutan serta mendasarkan kepada

pengalaman belajar yang lampau. Pengalaman belajar yang lampau memegang peranan yang

sangat penting untuk memahami konsep-konsep baru. Jelas bahwa pengalaman belajar di SMP

misal, akan mempengaruhi terhadap kemampuan penguasaan materi pelajaran matematika di

SMA.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kreativitas siswa diperlukan beberapa cara, salah

satunya adalah dengan model pembelajaran matematika. Istilah model pembelajaran mempunyai



makna yang lebih luas dari pada strategi, metode, atau prosedur. Model pembelajaran adalah

seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum sedang dan

sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan

secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran

mengacu pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu yang memuat tujuan, sintaks, lingkungan,

dan sistem pengelolaannya.

Terdapat empat ciri khusus model pembelajaran, yaitu:

1) Diciptakan berdasarkan teoritik yang logis dan rasional oleh penciptanya

(pengembangnya)

2) Landasan pemikiran tentang gambaran siswa belajar (tujuan)

3) Prilaku pengajar yang diperlukan sehingga model tersebut dapat dilaksanakan

4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai. (Kardi dan

Nur, 2000:9)[7].

Nieven (1999) mencirikan suatu model pembelajaran dikatakan baik jika: 1) Sahih,

yakni: model dikembangkan berdasarkan rasional teoritik yang kuat dan konsistensi internal; 2)

Praktis, yakni: pengakuan para ahli dan praktisi bahwa suatu model pembelajaran dapat

diterapkan yang didukung oleh kenyataan hasil pengembangan model tersebut dapat diterapkan;

3) Efektif, yakni: pengakuan para ahli dan praktisi tentang keefektifan suatu model dan secara

operasional memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan.

Model pembelajaran Problem based instruction menggunakan pendekatan pembelajaran

siswa pada masalah kehidupan nyata. Problem based instruction dikembangkan untuk membantu

siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah dan keterampilan intelektual,

belajar berbagai peran, melalui pengalaman belajar dalam kehidupan nyata. Arends dalam



Trianto (2007 : 68) menjelaskan bahwa Problem based instruction merupakan pendekatan belajar

yang menggunakan permasalahan autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan siswa,

mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi , mengembangkan

kemandirian dan percaya diri.

Problem based instruction berpusat pada siswa. Problem based instruction merupakan

salah satu dari berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam mengaktifkan

siswa dalam belajar (Abbas dkk 2007: 8). Guru berkewajiban menggiring siswa untuk

melakukan kegiatan . guru sebagai penyaji masalah, memberikan instruksi-instruksi,

membimbing diskusi, memberikan dorongan dan dukungan yang dapat meningkatkan

pertumbuhan inkuiri . guru diharapkan dapat menberikan kemudahan belajar melalui penciptaan

iklim yang kondusif dengan menggunakan fasilitas media dan materi pembelajaran yang

bervariasi. Pelaksanaan Problem based instruction didukung dengan beberapa metode mengajar

diantaranya metode ceramah, Tanya jawab, diskusi, penemuan dan pemecahan masalah.

Arends dalam Trianto (2007: 69-70) menyatakan bahwa pengembangan Problem based

instruction memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pengajuan pertanyaan atau masalah Problem based instruction menggunakan masalah

yang berpangkal kehidupan nyata siswa dilingkungannya. Masalah yang diberikan hendaknya

mudah dipahami siswa sehingga tidak menimbulkan masalah baru bagi siswa yang pada

akhirnya menyulitkan penyelesaian siswa, selain itu masalah yang disusun mencakup materi

pelajaran disesuaikan dengan waktu, ruang dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

2. Adanya keterkaitan atar disiplin ilmu Apabila Problem based instruction diterapkan

pada pembelajaran mata pelajaran tertentu, hendaknya memilih masalah yang autentik sehingga



dalam pemecahan setiap masalah siswa melibatkan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan

masalah tersebut.

3. Penyelidikan autentik Problem based instruction mewajibkan siswa melakukan

penyelidikan autentik menganalisis dan merumuskan masalah, mengansumsi, mengumpulkan

dan menganalisis data, bila perlu melakukan eksperimen, dan menyimpulkan hasil pemecahan

masalah.

4. Menghasilkan dan memamerkan hasil suatu karya. Problem based instruction menuntut

siswa menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan. Siswa

menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan. Siswa menjelaskan

bentuk penyelesaian masalah dan menyusun hasil pemecahan masalah berupa laporan atau

mempresentasikan hasil pemecahan masalah di depan kelas.

5. Kolaborasi Problem based instruction memberikan kesempatan pada siswa untuk

bekerja sama dalam kelompok kecil. Guru juga perlu memberikan minimal bantuan pada siswa,

tetapi harus mengenali seberapa penting bantuan itu bagi siswa agar mereka lebih saling

bergantung satu sama lain, dari pada bergantung pada guru.

Problem based instruction mengacu pada inkuiri, kontruktivisme dan menekankan pada

berpikir tingkat tinggi. Model ini efektif untuk mengajarkan proses – proses berpikir tingkat

tinggi, membantu siswa membangun sendiri pengetahuannya dan membantu siswa memproses

informasi yang telah dimiliki. Problem based instruction menggunakan masalah dunia nyata

sebagai konteks untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah.

Lingkungan belajar yang terbuka menuntut peran aktif siswa untuk melakukan penyelidikan

terhadap masalah sehingga menjadi pembelajar yang mandiri.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memperoleh identifikasi masalah. Adapun

identifikasi masalah yang didapat dari latar belakang masalah tersebut adalah

1. Apakah siswa mempunyai kemampuan dalam pemecahan masalah?

2. Mengapa kreativitas siswa masih rendah?

3. Apakah model pembelajaran mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa?

4. Apakah model pembelajaran mempengaruhi kreativitas siswa?

C. Batasan Masalah

Dari masalah masalah yang teridentifikasi, maka peneliti menetapkan batasan

masalah yang akan ditinjau. Batasan masalah yang ditinjau oleh peneliti adalah :

1. Kurang mampunya siswa dalam menyelesaikan masalah matematika.

2. Rendah nya kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah matematika.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan serta batasan batasan

masalah yang telah ditinjau, maka peneliti menetapkan  rumusan masalah yang akan di

teliti, yaitu :

1. Apakah bahan ajar yang didesain dengan alur model pembelajaran Problem Based

Instruction dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa secara

efektif?

2. Apakah bahan ajar yang didesain dengan alur model pembelajaran Problem Based

Instruction dapat meningkatkan kreativitas siswa secara efektif?



E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai peneliti

dalam penelitian ini yaitu, bahan ajar yang didesain dengan alur model pembelajaran

Problem Based Instruction dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan

kreativitas siswa dengan  efektif.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya yang relevan,

khususnya untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi siswa

Memberikan suasana belajar yang kondusif dan variatif untuk memudahkan siswa dalam

mengasah kreativitas dalam memecahkan masalah matematika.

b. Bagi guru

Sebagai motivasi untuk menerapkan pembelajaran yang bisa mengasah kreativitas siswa.

c. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini akan memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam rangka

perbaikan pembelajaran di dalam kelas, peningkatan kualitas sekolah yang diteliti dan bagi

sekolah-sekolah yang lain.



G. Definisi Operasional

Efektivitas memiliki arti komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai

dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran berisi tugas

yang didalamnya berisi petunjuk, langkah – langkah untuk menyelesaikan tugas.

Problem Based Instruction adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktivik

yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik.

Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah

Kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau konsep baru, atau

hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas



Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar,

sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (1989)

mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai

tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan

dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 1989:14). Efektivitas menurut pengertian

di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan

yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target

telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengertian lain menurut Susanto, Efektivitas merupakan daya pesan untuk

mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi (Susanto,

1975:156). Menurut pengertian Susanto diatas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu

pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik

mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif

organisasi, program atau kegiatan”(Mahmudi, 2005:92).

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai

efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau

dikatakan spending wisely. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas

adalahmenggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil

guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana



tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu

organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat

atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya,

yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya

tepat waktu. Eggen dan Kauchak mengatakan bahwa, keefektivan suatu pembelajaran

dapat dilihat dari yang tidak hanya secara pasif menerima informasi yang diberikan guru,

tetapi siswa ikut terlibat dalam mengorganisasikan hubunganhubungan dari informasi

yang diberikan. Slavin menyatakan bahwa, keefektivan pembelajaran ditentukan oleh

beberapa indikator antara lain:

a. Kualitas Pembelajaran

Kualitas pembelajaran adalah banyaknya informasi bantuan media

pembelajaran dapat diserap oleh siswa, yang nantinya dapat dilihat dari hasil

belajar siswa, misalnya adanya ketuntasan belajar , adanya peningkatan hasil

belajar, adanya pengaruh perlakuan terhadap hasil belajar, adanya perbedaan

antara sebelum dan sesudah perlakuan.

b. Kesesuaian Tingkat Pembelajaran

Kesesuaian tingkat pembelajaran adalah sejauh mana guru dapat memastikan

tingkat kesiapan siswa untuk mempelajari materi baru misalnya, dari

observasi aktifitas aktif siswa selama proses pembelajaran, observasi

kemampuan guru.

C. Waktu



Waktu, yaitu lamanya waktu yang disediakan cukup dan dapat dimanfaatkan

dalam proses pembelajaran dengan penggunaan media.

Berdasarkan uraian pendapat diatas, keefektivan media dalam penelitian ini

berdasarkan indikator yaitu, kualitas pembelajaran yang dilihat dari adanya ketuntasan

belajar, kesesuaian tingkat pembelajaran yang dinilai dari observasi aktifitas aktif siswa

dan observasi kemampuan guru mengajar, waktu yang disediakan dapat dimanfaatkan

dengan baik dalam proses pembelajaran.

B. Pembelajaran

1. Pengertian Belajar

3. Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental

dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan

belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dan penting dalam keseluruhan proses

pendidikan.

4. Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun

sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan

dari bahan yang telah dipelajari. Kegiatan belajar tersebut ada yang dilakukan di

sekolah, di rumah, dan di tempat lain seperti di museum, di laboratorium, di hutan

dan dimana saja. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks.

Sebagai tindakan maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri dan akan menjadi

penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar.



5. Menurut Vernon S.Gerlach & Dotal P. Ely dalam bukunya teaching & Media-A

systematic Approach (1971) dalam arsyad (2011: 3) mengemukakan bahwa “belajar

adalah perubahan perilaku, sedangkan perilaku itu adalah tindakan yang dapat

diamati. Dengan kata lain perilaku adalah suatu tindakan yang dapat diamati atau

hasil yang diakibatkan oleh tindakan atau beberapa tindakan yang dapat diamati”.

6. Sedangkan menurut Gagne dalam Whandi (2007) belajar di definisikan sebagai

“suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu

pengalaman”. Slameto (2003: 5 menyatakan 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”.

7. Lebih lanjut Abdillah (2002) dalam Aunurrahman (2010 :35) menyimpulkan bahwa

“belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan

tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek

kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu”.

8. Dengan demikian dapat disimpulkan Belajar adalah perubahan tingkah laku pada

individu-individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan

penambahan ilmu pengetahuan, tetapi untuk berbentuk kecakapanm keterampilan,

sikap, pengertian, harga diri. Jadi, dapat dikatakan bahwa belajar itu sebagai

rangkaian kegiatan jiwa raga yang perkembangan pribadi manusia seutuhnya.

2. Pengertian Pembelajaran



Pembelajaran mengandung makna adanya kegiatan mengajar dan belajar, di mana.

Pihak yang mengajar adalah guru dan yang belajar adalah siswa yang berorientasi pada

kegiatan mengajarkan materi yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, sikap,

dan keterampilan siswa sebagai sasaran pembelajaran. Dalam proses pembelajaran akan

mencakup berbagai komponen lainnya, seperti media, kurikulum, dan fasilitas

pembelajaran.

Darsono (2002: 24-25) secara umum menjelaskan pengertian pembelajaran sebagai

“suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa

berubah kearah yang lebih baik”. Sedangkan secara khusus pembelajaran dapat diartikan

sebagai berikut :

Teori Behavioristik, mendefinisikan pembelajaran sebagai usaha guru membentuk

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan (stimulus). Agar terjadi

hubungan stimulus dan respon (tingkah laku yang diinginkan) perlu latihan, dan setiap

latihan yang berhasil harus diberi hadiah dan atau reinforcement (penguatan).

Teori Kognitif, menjelaskan pengertian pembelajaran sebagai cara guru memberikan

kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang

sedang dipelajari.

Teori Gestalt, menguraikan bahwa pembelajaran merupakan usaha guru untuk

memberikan materipembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah

mengorganisirnya menjadi suatu pola bermakna.

Teori Humanistik, menjelaskan bahwa pembelajaran adalah memberikan kebebasan

kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan

minat dan kemampuannya.



Arikunto (1993:12) mengemukakan “pembelajaran adalah suatu kegiatan yang

mengandung terjadinya proses penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap oleh

subjek yang sedang belajar”. Lebih lanjut Arikunto (1993:4) mengemukakan bahwa

“pembelajaran adalah bantuan pendidikan kepada anak didik agar mencapai kedewasaan

di bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap”.

Sedangkan menurut Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun

2003 menyatakan bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”.

Dari berbagai pendapan pengertian pembelajaran di atas, maka dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang memungkinkan

guru dapat mengajar dan siswa dapat menerima materi pelajaran yang diajarkan oleh guru

secara sistematik dan saling mempengaruhi dalam kegiatan belajar mengajar untuk

mencapai tujuan yang diinginkan pada suatu lingkungan belajar.

3. Pengertian Bahan Ajar

Menurut National Centre for Competency Based Training (2007), pengertian

bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau

instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan yang dimaksudkan dapat

berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Pandangan dari ahli lainnya mengatakan

bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis

maupun tidak tertulis, sehingga tercipta suatu lingkungan atau suasana yang

memungkinkan siswa belajar. Menurut Panen (2001) mengungkapkan bahwa bahan ajar



merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang

digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran (Andi,2011:16).

Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (2008:6), pengertian bahan ajar adalah

segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan

belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis.

Salah satu contoh dari bahan ajar tertulis adalah LKS. LKS adalah suatu bahan ajar cetak berupa

lembaran berisi tugas yang didalamnya berisi petunjuk, langkah – langkah untuk menyelesaikan

tugas. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan

komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai bahan belajar bagi siswa dan

membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar yang

digunakan dalam penelitian ini adalah LKS.

4. Model Pembelajaran

a. Pengertian Model pembelajaran

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual dan operasional pembelajaran

yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya, sesuai dengan

Permendikbud No.103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Menengah, Pasal 2.



Di lain pihak, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang

menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar

peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman

dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar (Syaiful Sagala,

2005).

Jika pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran bahkan termasuk juga

taktik pembelajaran, kesemuanya terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh maka

terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran.

b. Model Pembelajaran Problem Based Instruction

Problem-based instruction adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham

konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan

masalah otentik (Arends et al., 2001). Dalam pemrolehan informasi dan pengembangan

pemahaman tentang topik-topik, siswa belajar bagaimana mengkonstruksi kerangka

masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan

menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan

masalah, bekerja secara individual atau kolaborasi dalam pemecahan masalah. Dengan

kata lain model pembelajaran ini mengangkat satu masalah aktual sebagai satu

pembelajaran yang menantang dan menarik. Peserta didik diharapkan dapat belajar

memecahkan masalah tersebut secara adil dan obyektif.

Peranan guru sebagai pembimbing dan negosiator. Peran-peran tersebut dapat

ditampilkan secara lisan selama proses pendefinisian dan pengklarifikasian masalah.



Sarana pendukung model pembelajaran ini adalah: lembaran kerja siswa, bahan ajar,

panduan bahan ajar untuk siswa dan untuk guru, artikel, jurnal, kliping, peralatan

demonstrasi atau eksperimen yang sesuai, model analogi, meja dan kursi yang mudah

dimobilisasi atau ruangan kelas yang sudah ditata untuk itu.

Terdapat 3 ciri utama dari PBI yaitu :

1. PBI merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasi

PBI ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. PBI tidak mengharapkan siswa

hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan

tetapi melalui PBI siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan

akhirnya menyimpulkan.

2. aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. PBI

menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa

masalah maka tidak mungkin ada proses pembelajaran.

3. pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir

secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir

deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris.

Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu; sedangkan

empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang

jelas.Untuk mengimplementasikan PBI, guru perlu memilih bahan pelajaran yang

memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Permasalahan tersebut bisa diambil dari

buku teks atau dari sumber-sumber lain, misalnya dari peristiwa yang terjadi di

lingkungan sekitar, dari peristiwa dalam keluarga atau dari peristiwa kemasyarakatan.



Model PBI merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa dengan

masalah nyata, sehingga motivasi dan rasa ingin tahu menjadi meningkat. Dengan

demikian siswa diharapkan dapat mengembangkan cara berfikir dan keterampilan yang

lebih tinggi. Anies (2003 : 1) mengemukakan bahwa model PBL merupakan suatu

metode instruksional yang mempunyai ciri-ciri penggunaan masalah nyata sebagai

sebagai konteks siswa yang mempelajari cara berpikir kritis serta keterampilan dalam

memecahkan masalah.

Lebih lanjut, Gallow (2003 : 1) menjelaskan bahwa PBI meletakkan asumsi dasar

pada permasalahan yang berbentuk narasi, kasus, atau dunia nyata yang membutuhkan

keahlian. Masalah tersebut tidak dapat didekati dengan solusi final sebagai suatu yang

salah atau benar, tetapi menekankan pada solusi bijak yang didasarkan pada pengetahuan

dan keterampilan tertentu.

Masalah yang menjadi pijakan proses belajar dalam pendekatan ini diambil pada

masalah nyata yang siswa dapat melihat, merasakan dan secara geografis dekat dengan

mereka. Dalam hal ini, masalah tidak serta merta ditentukan oleh guru. Masalah –

meskipun guru sebagai manager utama pembelajaran memiliki kewenangan menentukan

topik masalah – tetapi secara otoriter menentukan sendiri secara paksa.

c. Tujuan Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI)

PBI tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-

banyaknya kepada siswa, tetapi PBI dimaksudkan untuk membantu siswa

mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan



intelektual; belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam

pengalaman nyata atau simulasi; dan menjadi pembelajar otonom dan mandiri. Banyak

masalah yang ada di lingkungan siswa. Dengan PBI dapat meningkatkan kepekaan siswa

dengan situasi lingkungan. Kepekaan tersebut bukan hanya diwujudkan dalam perasaan

tetapi ada langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan mereka untuk memberikan

solusi bagi masalah tersebut.

Tujuan PBI adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Kerjasama yang

dilakukan dalam PBI, mendorong munculnya berbagi keterampilan inkuiri dan dialog

dengan demikian akan berkembang keterampilan sosial dan berpikir.

2. Permodelan Peranan Orang Dewasa yang autentik

3. Pembelajar Otonom dan Mandiri

d. Langkah Langkah Pembelajaran Problem Based Instruction (PBI)

Model pembelajaran Problem Based Instruction memuat beberapa tahap, yaitu :

Tahap 1 (Orientasi siswa pada masalah)

Aktifitas Guru : Menjelaskan tujuan pembelajaran, mengajukan fenomena atau

demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, menjelaskan

sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan memotivasi untuk siswa

terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih.



Aktifitas Siswa :Memperhatikan guru dengan seksama, merumuskan masalah,

menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan

menentukan aktivitas problem-solving yang sesuai.

Tahap 2 (Mengorganisasi Siswa untuk Belajar)

Aktifitas Guru : Membagi siswa dalam kelompok, membantu siswa untuk

mendifinisikan dan mengorganisasikan tugas yang berhubungan

dengan masalah tersebut

Aktifitas Siswa : Berkmpul dalam kelompok yang talah ditentukan, mendefinisikan

(merencanakan) tugas-tugas belajar yang berhubungan dengan

masalah tersebut .

Tahap 3 (Membimbing penyelidikan kelompok)

Aktifitas Guru : Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai,

melakukan eksperimen dan mencari penjelasan serta pemecahan

masalah.

Aktifitas Siswa : Merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengumpulkan

data, diskusi kelompok, melakukan penyelidikan, melakukan

analisis data, memecahkan masalah dan membuat kesimpulan.

Tahap 4 (Mengembangkan dan menyajikan hasil karya)

Aktifitas Guru : Membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya

yang sesuai seperti laporan serta membantu siswa untuk berbagi

tugas dengan anggota kelompoknya.



Aktifitas Siswa : Menyusun laporan (hasil karya), menyiapkan penyajian hasil

karya, membagi tugas dengan anggota kelompoknya, membuat

kesimpulan dan menyajikan hasil karya.

Tahap 5 (Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah)

Aktifitas Guru : Membantu siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.

Aktifitas Siswa : Merefleksi dan mengevaluasi penyelidikan (apakah hasil

penyelidikan sudah tepat dan proses yang digunakan sudah benar).

Adapun langkah-langkah pembelajaran model Problem Based Instruction  adalah sebagai

berikut :

1. Guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan menyebutkan sarana atau alat

pendukung yang dibutuhkan.

2. Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang telah

dipilih.

3. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang

berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik, tugas, jadwal, dll.)

4. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen

untuk



mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis dan

pemecahan masalah

5. Guru membantu siswa dalam merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti

laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya.

6. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap eksperimen

mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.

7. Kesimpulan/Penutup.

e. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Problem Based

Instruction (PBI)

Kelebihan

a. Siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar

diserapnya dengan baik.

b. Dilatih untuk dapat bekerjasama dengan siswa lain.

c. Dapat memperoleh dari berbagai sumber.

d. Siswa berperan aktif dalam KBM

e. Siswa lebih memahami konsep matematika yg diajarkan sebab mereka sendiri yang

menemukan konsep tersebut.

f. Melibatkan siswa secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan

berfikir siswa yang lebih tinggi

g. Pembelajaran lebih bermakna

h. Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran matematika sebab masalah

yangdiselesaikan merupakan masalah sehari-hari



i. Menjadikan siswa lebih mandiri

j. Menanamkan sikap sosial yang positif, memberi aspirasi dan menerima pendapat

oranglain

k. Dapat mengembangkan cara berfikir logis serta berlatih mengemukakan pendapat

Kelemahan

a. Untuk siswa yang malas, tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai.

b. Membutuhkan banyak waktu dan dana.

c. Tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan metode ini.

d. Membutuhkan waktu yang banyak

e. Tidak setiap materi matematika dapat diajarkan dengan PBI

f. Membutuhkan fasilitas yang memadai seperti laboratorium, tempat duduk siswa

yangterkondisi untuk belajar kelompok, perangkat pembelajaran, dll

g. Menuntut guru membuat perencanaan pembelajaran yang lebih matang.

h. Kurang efektif jika jumlah siswa terlalu banyak, idealnya maksimal 30 siswa

perkelas.

C. Kreativitas

Kreativitas didefinisikan sebagai proses mental yang melibatkan

pemunculan gagasan atau konsep baru, atau hubungan baru antara gagasan dan konsep

yang sudah ada (Febriyanto, 2011). Dari sudut pandang keilmuan, hasil dari pemikiran

kreatif, kadang disebut pemikiran divergen biasanya dianggap memiliki keaslian dan



kepantasan. Sebagai alternatif, konsepsi sehari-hari dari kreativitas adalah tindakan

membuat sesuatu yang baru.

Perbedaan definisi kreativitas yang dikemukakan oleh banyak ahli merupakan

definisi yang saling melengkapi. Sudut pandang para ahli terhadap kreativitas menjadi

dasar perbedaan dari definisi kreativitas. Dari beberapa uraian mengenai definisi

kreativitas yang dikemukakan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kreativitas adalah

proses konstruksi ide yang orisinil (asli), bermanfaat, variatif (bernilai seni) dan inovatif

(berbeda/lebih baik).

Ciri-ciri orang yang kreatif antara lain selalu berusaha untuk menjadi tahu,

melihat permasalahan sebagai hal yang menarik, tidak akan lari dan menghindar bila

diberi tantangan, tidak pernah menerima begitu saja hal-hal yang dianggapnya salah,

berkeyakinan bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, tidak mudah memberikan

penilaian dan mengambil sikap akan suatu ide, melihat kesulitan sebagai sarana untuk

meningkatkan kemampuan, dan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang mungkin

tidak pernah kita pikirkan.

Sternberg mengemukakan bahwa dalam hal mengembangkan kemampuan

berpikir kreatif ada beberapa strategi yang digunakan antara lain

1. Mendefinisikan kembali masalah

2. Mempertanyakan dan menganalisis asumsi-asumsi

3. Menjual ide-ide kreatif

4. Membangkitkan ide-ide



5. Mengenali dua sisi pengetahuan

6. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan

7. Mengambil resiko-resiko dengan bijak

8. Menoleransi ambiguitas (kemenduan)

9. Membangun kecakapan diri

10. Menemukan minat sejati

11. Menunda kepuasan

12. Membuat model kreativitas

Piers (ASRORI, 2009:72) mengemukakan bahwa karakteristik kreativitas adalah :

1. Memiliki dorongan (drive) yang tinggi

2. Memiliki keterlibatang yang tinggi

3. Memiliki rasa ingin tahu yang besar

4. Memiliki ketekunan yang tinggi

5. Cenderung tidak puas terhadap kemapanan

6. Penuh percaya diri

7. Memiliki kemandirian yang tinggi

8. Bebas dalam mengambil keputusan

9. Menerima diri sendiri

10. Senang humor

11. Memiliki intuisi yang tinggi

12. Cenderung tertarik kepada hal-hal yang kompleks

13. Toleran terhadap ambiguitas

14. Bersifat sensitif.



Utami Munandar (1992) mengemukakan ciri – ciri kreativitas antara lain :

1. Senang mencari pengalaman baru

2. Memiliki keasyikan dalam mengerjakan tugas – tugas yang sulit

3. Memiliki inisiatif

4. Memiliki ketekunan yang tinggi

5. Cenderung kritis terhadap orang lain

6. Berani menyatakan pendapat dan keyakinannya

7. Selalu ingin tahu

8. Peka atau perasa

9. Enerjik dan ulet

10. Menyukai tugas – tugas yang majemuk

11. Percaya kepada diri sendiri

12. Mempunyai rasa humor

13. Memiliki rasa keindahan

14. Berwawasan masa depan dan penuh imajinasi

Kreativitas menurut Monty dan Fidelis berkaitan erat dengan lima ciri afektif

orang yang kreatif terdiri atas :

1. Kelancaran : Rasa ingin tahu yang mendorong individu lebih banyak mengajukan

pertanyaan, selalu memperhatikan orang, obyek dan situasi serta membuatnya lebih peka

dalam pengamatan dan ingin mengetahui atau meneliti

2. Keluwesan : memiliki imajinasi yang hidup, yakni kemampuan memperagakan atas

masalah – masalah yang sulit



3. Penguraian : sifat berani mengambil resiko, yang membuat orang kreatif tidak takut

gagal atau mendapat kritik

4. Perumusan kembali : sifat menghargai bakat – bakatnya sendiri yang sedang

berkembang.

Mengacu dari pendapat para ahli diatas, peneliti memakai indikator – indikator  sebagai

berikut :

1. Kelancaran

2. Keluwesan

3. Penguraian

D. Kemampuan Pemecahan Masalah

Terdapat banyak interpretasi tentang pemecahan masalah dalam matematika. Di

antaranya pendapat Polya (1985) yang banyak dirujuk pemerhati matematika. Polya

mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu

kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu segera dapat dicapai.Sementara

Sujono (1988) melukiskan masalah matematika sebagai tantangan bila pemecahannya

memerlukan kreativitas, pengertian dan pemikiran yang asli atau imajinasi. Berdasarkan

penjelasan Sujono tersebut maka sesuatu yang merupakan masalah bagi seseorang,

mungkin tidak merupakan masalah bagi orang lain atau merupakan hal yang rutin saja.

Ruseffendi (1991b) mengemukakan bahwa suatu soal merupakan soal pemecahan

masalah bagi seseorang bila ia memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk

menyelesaikannya, tetapi pada saat ia memperoleh soal itu ia belum tahu cara



menyelesaikannya. Dalam kesempatan lain Ruseffendi (1991a) juga mengemukakan bahwa

suatu persoalan itu merupakan masalah bagi seseorang jika: pertama, persoalan itu tidak

dikenalnya. Kedua, siswa harus mampu menyelesaikannya, baik kesiapan mentalnya

maupun pengetahuan siapnya; terlepas daripada apakah akhirnya ia sampai atau tidak

kepada jawabannya. Ketiga, sesuatu itu merupakan pemecahan masalah baginya, bila ia ada

niat untuk menyelesaikannya.

Lebih spesifik Sumarmo (1994) mengartikan pemecahan masalah sebagai kegiatan

menyelesaikan soal cerita, menyelesaikan soal yang tidak rutin, mengaplikasikan

matematika dalam kehidupan sehari-hari atau keadaan lain, dan membuktikan atau

menciptakan atau menguji konjektur. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan Sumarmo

tersebut, dalam pemecahan masalah matematika tampak adanya kegiatan pengembangan

daya matematika (mathematical power)terhadap siswa.

Pemecahan masalah merupakan salah satu tipe keterampilan intelektual yang menurut

Gagné, dkk (1992) lebih tinggi derajatnya dan lebih kompleks dari tipe keterampilan

intelektual lainnya. Gagné, dkk (1992) berpendapat bahwa dalam menyelesaikan

pemecahan masalah diperlukan aturan kompleks atau aturan tingkat tinggi dan aturan

tingkat tinggi dapat dicapai setelah menguasai aturan dan konsep terdefinisi. Demikian pula

aturan dan konsep terdefinisi dapat dikuasai jika ditunjang oleh pemahaman konsep konkrit.

Setelah itu untuk memahami konsep konkrit diperlukan keterampilan dalam

memperbedakan.

Keterampilan-keterampilan intelektual tersebut digolongkan Gagné berdasarkan tingkat

kompleksitasnya dan disusun dari operasi mental yang paling sederhana sampai pada

tingkat yang paling kompleks.



Indikator – indicator yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No.
Indikator yang di
nilai

Aktivitas Siswa Skor

1. Memahami Masalah Dapat memberikan unsur-unsur yang
diketahui, ditanyakan dan dapat
menyelesaikan nya secara lengkap dan
benar

4

Dapat memberikan unsur-unsur yang
diketahui, ditanyakan untuk memperoleh
bagian dari penyelesaian dengan tepat
dan benar.

3

Dapat memberikan unsur-unsur yang
diketahui , ditanyakan untuk memperoleh
bagian dari penyelesaian tetapi masih ada
yang salah.

2

Tidak memberikan unsur-unsur yang
diketahui dan ditanyakan.

1

2 Merencanakan
Pemecahan Masalah

Memberikan masalah dalam model
matematika seperti gambar atau skema
tepat dan lengkap secara keseluruhan.

4

Memberikan masalah dalam model
matematika seperti gambar atau skema
tepat.

3

Memberikan masalah dalam model
matematika seperti gambar atau skema
tetapi kurang tepat.

2

Tidak memberikan masalah dalam model
matematika seperti gambar atau skema
secara terperinci.

1

3. Melaksanakan
Pemecahan Masalah

Melakukan operasi hitung dengan benar
sesuai dengan perencanaan dan lengkap

4



No.
Indikator yang di
nilai

Aktivitas Siswa Skor

Melakukan operasi hitung dengan benar
sesuai dengan perencanaan tetapi kurang
lengkap

3

Melakukan operasi hitung sesuai dengan
perencanaan tetapi masih ada yang salah.

2

Tidak melakukan operasi hitung dengan
benar sesuai dengan perencanaan.

1

4. Memeriksa kembali
hasil yang diperoleh
(Looking Back).

Menganalisis dan mengevaluasi prosedur
yang diterapkan dengan tepat dan benar
serta lengkap.

4

Menganalisis dan mengevaluasi prosedur
yang diterapkan dengan benar tetapi
belum lengkap.

3

Menganalisis dan mengevaluasi prosedur
yang diterapkan tetapi masih ada yang
salah.

2

Tidak menganalisis dan mengevaluasi
prosedur yang diterapkan.

1

E. Materi pembelajaran

a. Mengenal Bilangan Bulat.

b. Mengenal Garis Bilangan.

c. Mengenal Operasi Hitung Bilangan Bulat.

Pengertian Bilangan Bulat dan Operasi hitung Bilangan Bulat

Bilangan Bulat



Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah (0, 1, 2, 3, . . .) dan negatifnya ( . . ., -3,

-2, -1, 0). Bilangan bulat dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan.

Himpunan semua bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan Z

berasal dari Zahlen (bahasa Jerman untuk “bilangan”)

Operasi Hitung Bilangan Bulat

 Operasi Penjumlahan

Memiliki sifat – sifat sebagai berikut :

a. Sifat tertutup

Pada penjumlahan bilangan bulat, selalu menghasilkan bilangan bulat juga

b. Sifat komutatif

Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Penjumlahan dua bilangan

bulat selalu diperoleh hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut

dipertukarkan tempatnya.

c. Mempunyai unsur identitas

Bilangan 0 (nol) merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Artinya,

untuk sebarang bilangan bulat apabila ditambah 0 (nol), hasilnya adalah

bilangan itu sendiri.

d. Sifat asosiatif

Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan.

e. Mempunyai invers



Invers suatu bilangan artinya lawan dari bilangan tersebut. Suatu bilangan

dikatakan mempunyai invers jumlah, apabila hasil penjumlahan bilangan

tersebut dengan inversnya (lawannya) merupakan unsur identitas (0 (nol)).

 Operasi Perkalian

Memiliki sifat – sifat sebagai berikut :

1) Sifat tertutup

2) Sifat komutatif

3) Sifat asosiatif

4) Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan

5) Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan

6) Memiliki elemen identitas

7) Memiliki invers

F. Kerangka Konseptual

Matematika merupakan mata pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan.

Kemahiran matematika dipandang sangat bermanfaat bagi peserta didik untuk mengikuti

pembelajaran pada jenjang lebih lanjut atau untuk mengatasi masalah dalam

kehidupannya sehari-hari. Namun demikian, selama ini pembelajaran matematika masih

belum mampu menjadikan peserta didik mahir matematika .



Hal ini disebabkan karena pembelajaran matematika yang selama ini diterapkan di

sekolah  belum menggunakan model pembelajaran yang tepat dan menimbulkan beberapa

permasalahan, diantaranya kurangnya kemampuan pemecahan masalah peserta didik dan

kreativitas matematis  peserta didik.

Salah satu model pembelajaran yang baik untuk digunakan adalah model

pembelajaranProblem Based Instruction. Model pembelajaran Problem Based Instruction

menggunakan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah kehidupan nyata. Problem

Based Instruction dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan

berpikir, pemecahan masalah dan keterampilan intelektual, belajar, berbagai peran,

melalui pengalaman belajar dalam kehidupan nyata. Arends dalam Trianto (2007:68)

menjelaskan bahwa Problem Based Instruction merupakan pendekatan belajar yang

menggunakan permasalahan autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan

siswa, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi,

mengembangkan kemandirian dan percaya diri.

Problem Based Instruction berpusat pada siswa. Problem Based Instruction

merupakan salah satu dari berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan guru

dalam mengaktifkan siswa dalam belajar (Abbas, dkk 2007:8).

Guru berkewajiban menggiring siswa untuk melakukan kegiatan guru sebagai penyaji

masalah, memberikan instruksi – instruksi, membimbing diskusi, memberikan dorongan

dan dukungan yang dapat meningkatkan pertumbuhan inkuiri. Guru diharapkan dapat

memberikan kemudahan belajar melalui penciptaan iklim yang kondusif dengan

menggunakan fasilitas media dan materi pembelajaran yang bervariasi. Pelaksanaan



Problem Based Instruction didukung dengan beberapa metode mengajar diantaranya

metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penemuan dan pemecahan masalah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kabanjahe dan waktu penelitian ini

dilaksanakan pada semester ganjil T.A 2017/2018

B. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan kelas VII-5 SMP Negeri 3 Kabanjahe sebagai

subjek penelitian yang akan diteliti dengan Objek Penelitian yaitu Efektivitas Bahan Ajar yang

Didesain dengan Alur Model Pembelajaran Problem Based Instruction .

C. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang dimaksudkan

untuk mengetahui efektif atau tidak efektif dari suatu perlakuan yang diberikan pada subjek

penelitian yaitu siswa. Oleh karena penelitian ini hanya terdiri dari satu kelas, sehingga peneliti

tidak  melakukan tes terhadap sampel sebelum diberikan perlakuan. Kelas sampel hanya

diberikan post tes yaitu tes setelah pemberian treatment bertujuan untuk melihat efektivitas dari

perlakuan yang diberikan terhadap kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa.

Dengan demikian, desain penelitian ini dibuat sebagai berikut:

Pretes Perlakuan Postest



Kelas Eksperimen - X O

Keterangan:

X   =Perlakuan menggunakan model pembelajaran Problem Based Instruction

 = Test setelah diberi perlakuan (Post-test)

D. Teknik Pengumpul Data

a. Observasi

Dilakukan untuk mengamati seluruh kegiatan yang terjadi selama proses

pembelajaran berlangsung. Hal yang akan diamati pada kegiatan observasi adalah hal-

hal yang sesuai dengan model pembelajaran Problem Based Instruction.

No
Langkah

Pembelajaran
Kegiatan Siswa Skor

1 Memperhatikan

Menjawab pertanyaan/ikut berperan aktif



Membuka pelajaran
dengan hal yang
menarik

Menyimak apa yang dikatakan oleh guru

2 Connecting

Mendengarkan guru dalam menyampaikan
hubungan konsep yang lama dengan
konsep yang baru

Menyimak apa yang disampaikan oleh
guru

Mencatat apa yang disampaikan oleh guru

3 Organizing Memperhatikan

Mencatat hal-hal penting untuk memahami
materi

Mengorganisasikan hal-hal penting untuk
memahami materi

4 Pembagian kelompok
secara heterogen

Memperhatikan

Dengan cepat pergi keteman satu
kelompok

Membentuk kelompok

5 Reflecting Memikirkan kembali apa yang telah
didapat dan dilaksanakan dalam kegiatan
belajar kelompok



Mendalami apa yang telah didapat dan
dilaksanakan dalam kegiatan belajar
kelompok

Menggali informasi apa yang telah didapat
dan dilaksanakan dalam kegiatan belajar
kelompok

6 Extending Mengembangkan materi yang ada

Menggunakan materi dalam kehidupan
sehari-hari

Mengerjakan tugas individu

Dengan Keterangan :

Nilai Keterangan

1 Siswa tidak melakukan kegiatan

2 Siswa hanya melakukan satu kegiatan



3 Siswa melakukan dua kegiatan

4 Siswa melakukan tiga atau semua
kegiatan

b. Tes

Metode ini digunakan untuk memperoleh data kemampuan pemecahan masalah

dan kreativitas siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Problem

Based Instruction. Tes berisikan serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang

digunakan untuk mengatur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Soal tes terdiri dari banyak butir tes

(item) yang masing-masingmengukur satu jenis variabel. Tes yang digunakan adalah

tes berbentuk essay. Karena tes berbentuk essay dapat mengukur kemampuan

pemecahan masalah dan kreativitas siswa terhadap materi yang dipelajari.

E. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan indikator efektivitas pembelajaran pada kajian teoritis bahwa syarat

pembelajaran dikatakan efektif adalah :

1.Kualitas pembelajaran

Kualitas pembelajaran yang akan di analisis adalah nilai ketuntasan belajar siswa dimana

ketuntasan belajar dilihat dari:

a. Daya serap perseorangan



Seorang siswa disebut telah tuntas dalam belajar bila ia telah mencapai skor ≥ 65% atau

nilai ≥ 65 . Dilihat dari hasil belajar siswa.

b. Daya serap klasikal

Suatu kelas dinyatakan telah tuntas belajar apabila kelas tersebut telah terdapat ≥ 85%
siswa yang telah mencapai nilai ≥ 65%. Dilihat dari hasil belajar kelas.

2.Kesesuaian tingkat pembelajaran

Kesesuaian tingkat pembelajaran yang dinilai dari observasi aktifitas aktif siswa dan

observasi kemampuan guru mengajar.

3.Alokasi waktu

Alokasi waktu dalam penelitian ini dapat dilihat dari lembar observasi pengamatan waktu

antara waktu normal dengan waktu ketercapaianpada saat dilapangan.Data hasil

pengamatan kemampuan guru dalam mengelola waktu pembelajaran model Problem

Based Instruction dianalis dengan mencari rata-rata skor alokasi waktu pembelajaran

yang terdiri dari 5 kriteria; tidak baik (nilai 1), kurang baik (nilai 2), cukup baik (nilai 3),

baik (nilai 4), sangat baik (nilai 5). Data akan disajikan dalam interval, maka kriteria

alokasi waktu pembelajaran (Sinaga, 2007: 171) adalah:

1 ≤  AW< 2  (Tidak Baik)



2 ≤  AW<3  (Kurang Baik)

3 ≤  AW<4  (Cukup Baik)

4 ≤  AW<5  (Baik)

AW  =5  (Sangat Baik)

Keterangan :AW = Alokasi waktu pembelajaran

Pembelajaran dikatakan efektif jika hasil pengamatan observer, pembelajaran

termasuk dalam kategori baik atau sangat baik.

Adapun lembar observasi ketercapaian alokasi waktu dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Lembar Obsevasi Alokasi Waktu Model Pembelajaran Problem Based Instruction

menggunakan LKS

Materi/Pokokbahasan/Sub
pokok bahasan

Waktu

Yang
tertera
pada RPP

Waktu
pencapaian

Kategori Total

1 2 3 4 5

Bilangan Bulat

a. Mengenal Bilangan Bulat

b. Operasi pada Bilangan
Bulat

2x40
menit

2x40
menit




