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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori yang Relevan

1. Teori Belajar Kontruktivisme

Teori kontruktivisme ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya, apabila aturan-aturan itu tidak lagi

sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala

sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide (dalam

Trianto, 2009:28).

Modul matematika berbasis model pembelajaran Learning Cycle 5E ini

diharapkan mampu membangun pengetahuan siswa saat dipelajarinya. Siswa

diharapkan belajar secara aktif karena pengetahuan tidak dapat diterima dari luar

maupun dari orang lain. Dengan modul ini siswa diberi kesempatan untuk

membangun pengetahuan sendiri. Pengetahuan tersebut didapat dari pengalaman

ataupun berupa pertanyaan yang ada dalam modul.

2. Teori Perkembangan Kognitif Piaget

Menurut Nur (dalam Trianto, 2009:29) perkembangan kognitif sebagian

besar ditentukan oleh manipulasi dan interaksi aktif anak dan lingkungan.

Pengetahuan datang dari tindakan. Piaget yakin bahwa pengalaman-pengalaman

fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan
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perkembangan. Sementara itu bahwa interaksi soaial dengan teman sebaya,

khususnya berargumentasi dan berdiskusi membantu memperjelas pemikiran yang

pada akhirnya memuat pemikiran itu menjadi lebih logis. Piagetian-based

education mengakui pentingnya menyiapkan lingkungan di mana siswa dapat

melangkah dari pengalaman konkret menuju ke menemukan konsep, dan

mengaplikasikan konsep, mengetahui sebuah objek atau peristiwa, tidak

sesederhana melihatnya dan menggambarkannya. Selain itu Piaget mengatakan

bahwa perkembangan anak dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sensorimotor (0-

2 tahun), pra-operasional (2-7 tahun), operasional konkret (7-11 tahun), dan

operasional formal (11 tahun ke atas). Jika menjadi subjek adalah siswa SLTP

kelas 1 dengan usia 12-14 tahun, maka sesuai teori piaget siswa pada kelompok

usia seperti itu berada dalam tahap operasi formal atau mampu untuk berpikir

abstrak (Trianto, 2009 : 197).

Modul matematika berbasis model pembelajaran Learning Cycle 5E di

dalamnya dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip kognitivisme karena modul ini

dibuat agar siswa lebih mampu dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut

berdasarkan pola logika tertentu, selain itu penyusunan materi disesuaikan dari

sederhana kekompleks sehingga siswa akan jauh lebih mudah dalam menerima

pelajaran atau memahaminya.

3. Teori Belajar Bermakna David Ausubel

Dahar (1988) menyatakan bahwa inti dari teori Ausubel tentang belajar

adalah belajar bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya

informasi baru dengan konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur
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kognitif seseorang. Berdasarkan teori Ausubel, dalam membantu siswa

menanamkan pengetahuan baru dari suatu materi, sangat diperlukan konsep-

konsep awal yang sudah dimiliki siswa yang berkaitan dengan konsep yang akan

dipelajari ( dalam Trianto, 2009:38).

Modul matematika berbasis  model pembelajaran Learning Cycle 5E di

dalamnya dirancang sesuai dengan prinsip belajar bermakna, dimana konsep baru

atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam

struktur kognitif siswa atau konsep-konsep yang memang sudah ada dalam suatu

materi yang akan dipelajari.

4. Teori Behaviorisme

Hartley dan Davies (dalam Soekamto, 1992:21), menyatakan prinsip-

prinsip teori behaviorisme yang banyak dipakai di dunia pendidikan ialah (1)

Proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila siswa ikut berpartisipasi secara

aktif didalamnya. (2) Materi pelajaran dibentuk dalam bentuk dalam beberapa unit

kecil dan diatur berdasarkan urutan yang logis sehingga siswa mudah

mempelajarinya, antara lain juga karena di sini mereka hanya perlu memberikan

suatu respon tertentu saja. (3) Tiap-tiap respon perlu diberi umpan balik secara

langsung, sehingga siswa dapat segera mengetahui apakah respon yang diberikan

telah benar atau belum. (4) Setiap kali, siswa memberikan respon yang benar

maka ia perlu diberi penguatan, penguatan positif ternyata memberikan pengaruh

yang lebih baik dari pada penguatan negative.

Penerapan prinsip behaviorisme di dunia pendidikan adalah pengajaran

terprogram (programmed learning), di mana materi disajikan dalam unit-unit

Pengembangan Modul Berbasis..., Fitria Ayu Ummu Mujahidah, FKIP UMP, 20111



9

kecil yang mudah dipelajari siswa segera memperoleh umpanbalik. Respon yang

benar diberi penguatan, yang biasanya berupa penguatan positif. Salah satunya

yaitu pengajaran menggunakan modul. Disini modul yang dikembangkan berbasis

model pembelajaran Learning Cycle 5E.

Teori Kontruktivisme, Piaget, David Ausubel, dan Behaviorisme

menegaskan bahwa anak mempunyai rasa ingin tahu bawaan dan secara terus

menerus berusaha memahami dunia sekitarnya. Rasa ingin tahu itu memotivasi

siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka. Dari pengetahuan itulah

mereka diberi motivasi untuk menyelidiki dan membangun konsep-konsep yang

didapat dari pengetahuan lingkungannya.

Dengan adanya bahan ajar modul diharapkan dapat memotivasi siswa agar

menjadi kreatif dan mandiri sehingga mereka dapat mengembangkan diri dalam

berfikir yang tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya.

Di samping hal tersebut siswa diharapkan dapat mengaplikasikan konsep-konsep

yang ada dalam modul dengan persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari.

B. Modul Pembelajaran

1. Pengertian Modul

Modul adalah salah satu bentuk bahan ajar yang berupa bahan cetakan.

Ada beberapa pengertian tentang modul antara lain:

a. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode,

batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan
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menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dan dapat digunakan

secara mandiri (Suprawoto, 2009 : 1)

b. Modul adalah salah satu bentuk bahan ajar cetak (printed). Atau sebuah

bentuk buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara

mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling

tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar yang telah disebutkan

sebelumnya (Majid, 2005: 176).

Dengan memperhatikan kedua pengertian tentang modul di atas dapat

disimpulkan bahwa modul adalah bahan ajar cetak atau sarana pembelajaran

dalam bentuk tertulis yang disusun secara sistematis dan berisi tentang metode,

batasan-batasan materi pembelajaran, petunjuk kegiatan belajar mandiri yang

bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri.

2. Maksud dan Tujuan pembelajaran modul

Secara prinsip tujuan pembelajaran adalah agar siswa berhasil menguasai

bahan pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Karena dalam

setiap kelas, berkumpul siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda

(kecerdasan, bakat dan kecepatan belajar) maka perlu diadakan pengorganisasian

materi, sehingga semua siswa dapat mencapai dan menguasai materi pelajaran

sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam waktu yang disediakan, misalnya satu

semester dan dapat memberikan kesempatan kepada siswa belajar mandiri.
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3. Komponen-komponen modul

Dalam modul terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi yaitu

pendahuluan, bagian kegiatan belajar, daftar pustaka. Bagian pendahuluan

mengandung:

a. Penjelasan umum mengenai modul

b. Sasaran umum pembelajaran

Hakikat sasaran pembelajaran mengacu kepada hasil pembelajaran yang

diharapkan. Sasaran umum pembelajaran ditetapkan terlebih dahulu dan semua

upaya pembelajaran diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut.

c. Sasaran khusus pembelajaran

Sasaran khusus pembelajaran merupakan penjabaran dari sasaran umum

pembelajaran yang menjelaskan tingkah laku khusus yang dimiliki siswa setelah

menyelesaikan pembelajaran tersebut.

Bagian kegiatan belajar mengandung:

d. Uraian isi pembelajaran

Uraian isi pembelajaran menyangkut masalah strategi pengorganisasian

isi pembelajaran.  Reigeluth, Bunderson, dan Merril (dalam Degeng 1988)

mengatakan bahwa strategi pengorganisasian isi pembelajaran mengacu kepada

cara untuk membuat urutan (squencing) dan mensintesis (synthesizing) fakta,

konsep, prosedur, prinsip-prinsip yang berkaitan. Squencing mengacu kepada

upaya pembuatan urutan penyajian isi materi sedangkan syinthesizing mengacu

kepada upaya untuk menunjukan kepada siswa keterkaitan antara fakta, konsep,

prosedur dan prinsip yang terkandung dalam materi.

Pengembangan Modul Berbasis..., Fitria Ayu Ummu Mujahidah, FKIP UMP, 20111



12

e. Rangkuman

Rangkuman merupakan komponen modul yang menyajikan ide-ide pokok

isi pembelajaran modul, sebagai tinjauan ulang serta pendalaman terhadap materi

pembelajaran yang telah dipelajari oleh siswa. Rangkuman dapat memberikan

manfaat yang sangat berarti bagi siswa dalam mengorganisasi ingatannya, karena

rangkuman berisi pernyataan singkat yang mudah dipahami.

f. Tes

Tes merupakan alat untuk mengetahui seberapa jauh sasaran khusus

pembelajaran telah dicapai oleh siswa Proses pembelajaran akan lebih berhasil

apabila diberikan tes yang relevan dengan sasaran khusus pembelajaran. Bentuk

tes dapat berupa tes subyektif dan/atau tes obyektif.

g. Kunci jawaban

Kunci jawaban berisi jawaban tes yang wajib dikerjakan oleh peserta

didik. Kunci jawaban berfungsi sebagai panduan siswa terhadap jawaban tes, dan

umpan balik bagi guru untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan

belajar siswa terhadap sasaran khusus pembelajaran.

h. Umpan balik

i. Daftar Pustaka

Bagian daftar pustaka merupakan bagian penting dalam modul. Dengan

daftar pustaka yang lengkap dan relevan, siswa dapat menelusuri informasi

untuk melakukan pendalaman dan pengembangan materi pembelajaran sesuai

dengan sasaran pembelajaran yang telah dirumuskan. (Santyasa, 2009:15-18)
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4. Karakteristik Modul

Suatu modul yang digunakan mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

a. Self Intructional

Yaitu dapat digunakan secara mandiri, belajar sesuai dengan kecepatan

masing-masing siswa secara efektif dan efisien. Modul dapat digunakan kapan

saja dan dimana saja secara mandiri, sehingga kegiatan belajar tidak terbatas

pada masalah tempat dan bahkan orang yang berdiam di tempat yang jauh dari

penyelenggara pun dapat mengikuti pola belajar menggunakan modul.

b. Self Contained

Yang dimaksud adalah seluruh materi pembelajaran dari satu unit

kompetensi atau sub kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul

secara utuh.

c. User friendly

Modul juga hendaknya memenuhi kaidah bersahabat atau akrab dengan

pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon, mengakses sesuai

dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti serta

menggunakan istilah yang umum digunakan.

5. Unsur-unsur Modul

Untuk menghasilkan modul pembelajaran yang mampu memerankan

fungsi dan perannya dalam pembelajaran yang efektif, modul perlu dirancang

dan dikembangkan dengan mengikuti kaidah dan elemen yang mensyaratkannya
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unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menyusun modul. Ada empat unsur yang

harus dipenuhi yaitu:

a. Konsistensi

1) Gunakan bentuk huruf secara konsisten dari halaman ke halaman.

Usahakan agar tidak menggabungkan beberapa cetakan dengan bentuk dan

ukuran huruf yang terlalu banyak variasi.

2) Gunakan jarak spasi konsisten. Jarak antara judul dengan baris pertama,

antara judul dengan teks utama. Jarak baris atau spasi yang tidak sama

sering dianggap buruk.

3) Gunakan tata letak dan pengetikan yang konsisten, baik pola pengetikan

maupun margin atau batas-batas pengetikan.

b. Format

1) Gunakan format kolom (tunggal atau multi) yang proposional.

Penggunaan kolom tunggal multi harus sesuai dengan bentuk dan ukuran

kertas yang digunakan. Jika menggunakan kolom multi, hendaknya jarak

dan perbandingan antar kolom proposional.

2) Gunakan format kertas (vertical atau horizontal) yang tepat. Penggunaan

kertas secara vertical atau horizontal harus memperhatikan tata letak dan

format pengetikan.

3) Gunakan tanda-tanda (icon) yang mudah ditangkap bertujuan untuk

menekankan pada hal-hal yang dianggap penting dan khusus. Tanda dapat

berupa gambar, cetak tebal, cetak miring dan lainnya.
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c. Organisasi

1) Tampilkan peta atau bagan yang menggambarkan cakupan materi yang

akan dibahas dengan modul.

2) Organisasi isi materi pembelajaran dengan urutan dan susunan yang

sistematis, sehingga memudahkan siswa memahami materi pelajaran.

3) Susunan materi, tempatkan naskah, gambar dan ilustrasi sedemikian rupa

sehingga informasi mudah dimengerti oleh siswa.

4) Organisasikan antar bab, antar unit, dan antar paragraph dengan susunan

dan alur yang memudahkan siswa.

5) Organisasikan antar judul, sub judul dan uraian yang mudah diikuti oleh

siswa.

d. Daya tarik

Daya tarik modul dapat ditempatkan di beberapa bagan seperti:

1) Bagian sampul (cover) depan dengan mengkombinasikan warna, gambar

(ilustrasi), bentuk dan ukuran huruf yang serasi.

2) Bagian isi modul dengan menempatkan rangsangan-rangsangan berupa

gambar atau ilustrasi, pencetakan huruf tebal, miring, garis bawah atau

warna.

3) Tugas dan latihan yang dikemas secara jelas.

6. Kelebihan Modul

Kelebihan yang diperoleh pada pembelajaran dengan penerapan modul

adalah sebagai berikut:

Pengembangan Modul Berbasis..., Fitria Ayu Ummu Mujahidah, FKIP UMP, 20111



16

a. Meningkatkan motivasi siswa, karena setiap kali mengerjakan tugas

pelajaran yang dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan kemampuan.

b. Setelah dilakukan evaluasi, guru dan siswa mengetahui benar, pada bagian

modul yang mana siswa telah berhasil dan pada bagian modul yang mana

mereka belum berhasil.

c. Siswa mencapai hasil sesuai dengan kemampuannya.

7. Kekurangan Modul

Disamping ada keuntungan, pembelajaran modul juga memiliki

kekurangan yaitu:

a. Pembelajaran modul pada umumnya akanmemakan biaya yang lebih banyak.

b. Waktu yang diperlukan pengajar untuk menyiapkan modul memerlukan

waktu yang banyak kurang lebih 50 jam untuk menyusun suatu modul yang

mempunyai 5-7 tujuan intruksional.

C. Model Pembelajaran Learning Cycle 5E

1. Pengertian Learning Cycle

Menurut Karplus dan Their (dalam Weda, 2009:170) Siklus belajar

(learning cycle) adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta

didik (student centered). Pengembangan model ini pertama kali dilakukan oleh

Science Curriculum Improvement Study (SCIS) pada tahun 1970-1974. Model

pembelajaran ini dilandasi oleh pandangan kontruktivisme dari Piaget yang

beranggapan bahwa dalam belajar pengetahuan itu dibangun sendiri oleh anak

dalam struktur kognitif melalui interaksi dengan lingkungannya. Siklus belajar
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merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian

rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai

dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Siklus belajar pada mulanya

terdiri dari fase-fase eksplorasi (exploration), pengenalan konsep (concept

introduction) dan aplikasi konsep (concept application) (aritmaxx, 2009:4-5).

Akan tetapi, LC tiga fase saat ini telah dikembangkan dan disempurnakan

menjadi 5 fase, ditambahkan tahap engagement sebelum exploration dan

ditambahkan pula evaluation pada akhir fase. Sehingga pembelajaran Learning

Cycle ini sering disebut dengan “Learning Cycle 5E”.

2. Fase-fase Learning Cycle 5E

a. Fase Engagement ( Pembangkitan Minat)

Tahap pembangkitan minat merupakan tahap awal dari siklus belajar.

Pada tahap ini, guru berusaha membangkitkan minat dan keinginantahuan

(curiosity) siswa tentang topik yang akan diajarkan. Hal ini dilakukan dengan

cara mengajukan pertanyaan tentang proses faktual dalam kehidupan sehari-hari

(yang berhubungan dengan topik bahasan). Dengan demikian, siswa akan

memberikan respon/jawaban, kemudian jawaban siswa tersebut dapat dijadikan

pijakan oleh guru untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang pokok

bahasan. Kemudian guru perlu melakukan identifikasi ada/tidaknya kesalahan

konsep pada siswa. Dalam hal ini guru harus membangun keterkaitan/perikatan

antara pengalaman keseharian siswa dengan topik pembelajaran yang dibahas.
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b. Fase Exploration ( Eksplorasi)

Eksplorasi merupakan tahap kedua model pembelajaran ini. Pada tahap

eksplorasi dibentuk kelompok-kelompok kecil antara 2-4 siswa, kemudian diberi

kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok kecil tanpa pembelajaran

langsung dari guru. Dalam kelompok ini siswa didorong untuk menguji hipotesis

dan atau membuat hipotesis baru, mencoba alternatif pemecahannya dengan

teman sekelompok, melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide atau

pendapat yang berkembang dalam diskusi. Pada dasarnya tujuan tahap ini guru

berperan sebagai fasilitator dan motivator. Pada dasarnya tujuan tahap ini adalah

mengecek pengetahuan yang dimiliki siswa apakah sudah benar, masih salah,

atau mungkin sebagian salah, sebagian benar.

c. Fase Explaination ( Penjelasan)

Penjelasan merupakan tahap ketiga. Pada tahap penjelasan, guru ditunut

mendorong siswa untuk menjelaskan konsep dengan kalimat/pemikiran sendiri,

meminta bukti dan klarifikasi atas penjelasan siswa, dan saling mendengar

secara kritis penjelasan antarsiswa dan guru. Dengan adanya diskusi tersebut,

guru memberi definisi dan penjelasan konsep yang dibahas, dengan memakai

penjelasan siswa terdahulu sebagai dasar diskusi.

d. Fase Elaboration/Expand

Pada tahap elaborasi siswa menerapkan konsep dan keterampilan yang

telah dipelajari dalam situasi baru atau konteks yang berbeda. Dengan demikian,

siswa akan dapat belajar secara bermakna, karena telah dapat
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menerapkan/mengaplikasikan konsep yang baru dipelajarinya dalam situasi

baru.

e. Fase Evalution ( Evaluasi )

Kegiatan ini merupakan fase terakhir. Ada dua hal yang ingin diketahui

pada kegiatan belajar ini yaitu pengalaman belajar yang telah diperoleh siswa

dan refleksi untuk melakukan kegiatan lebih lanjut yaitu untuk pembelajaran

pada konsep berikutnya. Siswa dapat melakukan evaluasi diri dengan

mengajukan pertanyaan terbuka atau mengerjakan soal-soal yang diberikan.

( Wena, 2008:171-172)

3. Keuntungan pembelajaran Learning Cycle 5E

Keuntungan yang didapatkan dari penerapan model pembelajaran

Learning Cycle 5E adalah:

a. Pembelajaran menjadi berpusat pada siswa (student centered) dengan

berbantuan modul.

b. Proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena mengutamakan

pengalaman nyata.

c. Menghindarkan siswa dari cara belajar tradisional yang cenderung

menghafal.

d. Memungkinkan siswa mengilustrasikan pengetahuan lewat pemecahan

masalah dan informasi yang didapat dari modul.

4. Kekurangan pembelajaran Learning Cycle 5E

Disamping keuntungan yang bisa didapat dalam pembelajaran Learning

Cycle ini terdapat juga kekurangan, yaitu:

a. Memerlukan pengelolaan modul yang lebih terencana dan terorganisasi.
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b. Efektifitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan

langkah-langkah pembelajaran dalam modul tersebut.

D. Modul berbasis Model Pembelajaran Learning Cycle 5E yang baik

Ciri-ciri modul pembelajaran berbasis Learning Cycle 5E yang baik dapat

dilihat dari berbagai segi, antara lain :

1. Learning Cycle 5E

Modul pembelajaran berbasis Learning Cycle 5E yang baik adalah modul

yang di dalamnya memuat komponen-komponen/fase- fase Learning Cycle 5E,

yaitu :

a. Fase engagement (pembangkitan minat)

Pada fase ini modul berbasis model pembelajaran Learning Cycle 5E

bertujuan untuk membangkitkan minat siswa dan membangkitkan rasa ingin tahu

siswa. Fase ini digambarkan dalam modul dengan cara memberikan sebuah tebak-

tebakan, ilustrasi gambar, teka teki pertanyaan, penugasan atau hal-hal lain yang

dapat meningkatkan minat belajar siswa dalam mempelajari materi yang akan

disampaikan.

b. Fase eksploration (eksplorasi)

Pada fase ini didalam modul dirancang sebuah penugasan yang berupa

perintah. Hal tersebut bertujuan mengarahkan siswa untuk mendiskusikan

penugasan yang diberikan guru pada fase awal. Diskusi tersebut terjadi diantara

kelompok atau teman sebangku.

Pengembangan Modul Berbasis..., Fitria Ayu Ummu Mujahidah, FKIP UMP, 20111



21

c. Fase explaination (penjelasan)

Fase explaination didalam modul berupa penjelasan tentang materi yang

akan disampaikan. Dan materi yang dibahas adalah Operasi hitung bentuk aljabar.

d. Fase elaboration (penerapan konsep)

Pada fase ini modul menyediakan soal-soal penerapan konsep operasi

hitung bentuk aljabar yang telah dijelaskan pada fase sebelumnya.

e. Fase evalution (evaluasi)

Pada akhir modul ini disediakan soal-soal latihan yang bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa tentang

konsep yang telah dipelajari.

2. Valid

Dalam hal ini, ada 2 jenis validitas, yaitu :

a. Validitas isi

Validitas isi meliputi : konsep materi jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya, kesesuaian isi dan materi (dalam hal ini isi

dari modul pembelajaran yang disusun hendaknya sesuai  dengan kurikulum dan

silabus yang digunakan) sehingga akan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai, keterbacaan bahasa dalam modul pembelajaran,

materi pelajaran disajikan secara logis dan sistematis sehingga mampu mengukur

pencapaian tujuan belajar siswa, pada modul pembelajaran terdapat standar

kompetensi, kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi, contoh soal, latihan

soal, tes, daftar pustaka dan kunci jawaban yang disusun dengan jelas.
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b. Validitas format

Validitas format meliputi : bahasa yang digunakan sesuai dengan

tingkat pemahaman siswa, pada modul pembelajaran terdapat halaman muka

(cover), kata pengantar, petunjuk penggunaan modul pembelajaran, tujuan

pembelajaran dan daftar isi yang disusun dengan baik dan jelas, sistematika

penulisan baik, menggunaan tanda baca dan aturan penulisan dengan benar,

format penulisan memenuhi face validity (kepantasan).

3. Mudah dipahami

Modul pembelajaran yang baik antara lain kalimat yang digunakan tidak

mengandung arti ganda, menggunakan bahasa yang komunikatif, memberikan

informasi dan petunjuk penggunaan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan

oleh siswa, bagaimana melakukannya dan sumber belajar apa yang harus

digunakan, menggunakan ilustrasi-ilustrasi untuk memudahkan siswa dalam

belajar.

4. Menarik

Beberapa hal yang termasuk dalam kategori menarik yaitu : modul yang

disusun menggunakan font (huruf) yang jelas dan bervariasi sehingga dapat

membangkitkan semangat belajar siswa, pada bagian ilustrasi digunakan cerita

yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, serta menggunakan gambar-

gambar yang menarik dan edukatif sehingga siswa akan merasa senang serta tidak

merasa bosan pada saat mempelajarinya.
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E. Model pengembangan

Model adalah sesuatu yang dapat menunjukkan suatu konsep yang

menggambarkan keadaan sebenarnya. Model adalah seperangkat prosedur yang

berurutan untuk mewujudkan suatu proses. Model merupakan replikasi dari

aslinya. Model pengembangan modul merupakan seperangkat prosedur yang

dilakukan secara berurutan untuk melaksanakan pengembangan sistem

pembelajaran modul.

Dalam  model  pengembangan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Menggambarkan struktur model yang digunakan secara singkat, sebagai dasar

pengembangan produk.

2. Apabila model yang digunakan diadaptasi dari model yang sudah ada, maka

perlu dijelaskan alasan memilih model, komponen-komponen yang

disesuaikan, dan kekuatan serta kelemahan model dibandingkan model aslinya.

3. Apabila model yang digunakan dikembangkan sendiri, maka perlu dipaparkan

mengenai komponen-komponen dan kaitan antar komponen yang terlibat

dalam pengembangan.

Model pengembangan yang dapat dijadikan acuan salah satunya adalah

model pengembangan 4-D Thiagarajan.

Model pengembangan perangkat pembelajaran 4-D

Pengembangan sistem pembelajaran merupakan proses sistematis dan logis

untuk mempelajari masalah-masalah pengajaran, agar dapat pemecahan yang

teruji validitasnya dan praktis dapat dilaksanakan.
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Model pengembangan perangkat yang dikembangkan oleh Thiagarajan,

Sammel, dan Sammel (1974) adalah model 4-D. model ini terdiri dari empat tahap

pengembangan, yaitu pendefinisian (define), perancangan (design),

pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate) (dalam Trianto, 2009:

189). Model ini dapat digambarkan seperti diagram berikut:
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Diagram 2.1 Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 4-D

Thiagarajan (dalam Trianto, 2009:190).
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Model di atas terdiri dari empat tahap yaitu :

a. Tahap Pendefinisian (Define)

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-ayarat

pembelajaran. Dalam menentukan dan menetapkan syarat-ayarat pembelajaran

diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang dikembangkan

perangkatnya. Tahap ini meliputi 5 langkah pokok, yaitu (1) analisis awal akhir;

(2) analisis siswa; (3) analisis materi; (4) analisis tugas; dan (5) perumusan tujuan

pembelajaran.

b. Tahap Perancangan (Design)

Tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototype perangkat pembelajaran.

Tahap ini terdiri dari 3 langkah, yaitu: (1) penyusunan tes acuan patokan,

merupakan langkah awal yang menghubungkan antara tahap define dan tahap

design. Tes disusun berdasarkan hasil perumusan tujuan pembelajaran khusus.

Tes ini merupakan suatu alat mengukur terjadinya perubahan tingkah laku pada

diri siswa setelah kegiatan belajar mengajar; (2) pemilihan media yang sesuai

tujuan, untuk menyampaikan materi pelajaran, (3) pemilihan format. Di dalam

pemilihan format ini misalnya dapat dilakukan dengan mengkaji format-format

perangkat yang sudahh ada dan yang sudah dikembangkan di negara-negara lain

yang lebih maju.

c. Tahap Pengembangan (Develop)

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran atau

bahan ajar yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari para pakar. Tahap ini
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meliputi: (1) validasi perangkat oleh para pakar diikuti dengan revisi; (2) simulasi,

yaitu kegiatan mengoperasionalkan rencana pelajaran; (3) uji coba terbatas

dengan siswa yang sesungguhnya. Hasil tahap (2) dan (3) digunakan sebaga dasar

revisi. Langkah berikutnya adalah uji coba lebih lanjut dengan jumlah siswa yang

sesuai dengan kelas sesungguhnya.

d. Tahap Penyebaran (Desseminate)

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan

pada skala yang lebih luas, misalnya di kelas lain, di sekolah lain, oleh guru yang

lain. Tujuan lain adalah untuk menguji efektivitas penggunaan perangkat di dalam

KBM (Trianto, 2009 :190-192).

Model 4-D Thiagarajan  khusus  merupakan pengembangan  perangkat

pembelajaran  yang  secara  detail  menjelaskan  langkah-langkah operasional

pengembangan perangkat, model ini lebih terinci dan lebih sistematis.

Pengembangan perangkat pembelajaran dengan model ini merupakan bagian dari

prosedur pengembangan system pembelajaran. Demikian juga pembelajaran

dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E pada pokok

bahasan operasi hitung bentuk aljabar yang penulis terapkan juga merupakan

bagian dari pengembangan system pembelajaran. Oleh karena itu dalam penelitian

ini penulis memilih model 4-D Thiagarajan yang sudah dimodifikasi sebagai

model pengembangan perangkat pembelajaran yang berupa modul berbasis model

pembelajaran Learning Cycle 5E.
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F. Operasi Hitung Bentuk Aljabar

Pada penelitian yang mengembangkan modul matematika berbasis model

pembelajaran Learning Cycle 5E ini akan uji cobakan  pada pokok bahasan

operasi hitung bentuk aljabar. Sesuai dengan silabus sekolah yang menggunakan

sistem KTSP yaitu dengan uraian sebagai berikut :

a. Mendefinisikan Pengertian Bentuk Aljabar

b. Mendefinisikan pengertian variabel, konstanta, faktor, suku sejenis, dan suku

tak sejenis.

c. Menyelesaikan operasi hitung tambah, kurang, bagi, kali dan pangkat pada

bentuk aljabar.

d. Menerapkan operasi hitung pada bentuk aljabar untuk menyelesaikan soal.

Pengembangan Modul Berbasis..., Fitria Ayu Ummu Mujahidah, FKIP UMP, 20111




