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Abstrak— Penelitian ini merupakan penelitian design research yang bertujuan 

untuk mengembangkan bahan ajar dan mengetahui dampak penggunaan bahan 

ajar dengan model Group Investigation terhadap pemahaman konsep matematika 

siswa SMP/MTs. Prosedur penelitian design research yang digunakan 

mengadopsi model penelitian Gravemeijer dan Cobb dengan tiga tahap penelitian 

yaitu (1) preparing for the experiment yang meliputi pengembangan bahan ajar 

dan penilaian validator, (2) design experiment yaitu tahap pelaksanaan penelitian, 

dan (3) retrospective analysis yaitu tahap analisis data sehingga menghasilkan 

dampak penggunaan bahan ajar dan lokal teori. Jenis bahan ajar yang 

dikembangkan yaitu bahan ajar cetak dan diujicobakan di SMP Negeri 2 Muntilan 

kelas VIII E dengan model pembelajaran yang dipilih yaitu Group Investigation. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu lembar penilaian bahan ajar, 

soal posttest pemahaman konsep, dan catatan lapangan. Bahan ajar matematika 

yang dikembangkan memenuhi kriteria valid karena komponen isi, penyajian, dan 

bahasa memperoleh kriteria sangat baik. Secara keseluruhan bahan ajar tergolong 

dalam kategori sangat baik dengan persentase keidealan 75,75% dan berdampak 

pada terfasilitasinya pemahaman konsep matematika.  

Kata kunci:  Bahan Ajar, Group Investigation, Design Research, Pemahaman 

Konsep 

I. PENDAHULUAN 

Terdapat lima aspek yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika, salah satu aspek kognitif 

tujuan pembelajaran matematika menurut PP No. 22 tahun 2006 bertujuan agar siswa memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Nickson [1] berpendapat bahwa di dalam 

pembelajaran matematika tugas guru adalah membantu siswa untuk membangun konsep-konsep 

matematika dengan kemampuannya sendiri melalui proses internalisasi sehingga konsep itu terbangun 

kembali melalui transformasi informasi dengan pengetahuan sebelumnya sehingga membentuk konsep 

baru. Tingkat pemahaman konsep sangatlah penting dikarenakan setingkat lebih tinggi daripada 

pemahaman konten di mana siswa akan terlibat aktif mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis 

pola-pola keterkaitan antar konsep [2]. 

Materi lingkaran dipelajari mulai tingkat SD lalu dilanjutkan lagi di jenjang SMP. Namun, pada 

kenyataannya, pemahan konsep materi lingkaran siswa di SMP Negeri 2 Muntilan, masih tergolong 

rendah dibuktikan dengan rata-rata kelas VIII E 47,25. Berdasarkan wawancara dengan guru matematika 

di sekolah tersebut diperoleh hasil bahwa selama ini guru memberikan serangkaian kegiatan pembelajaran 

kooperatif dengan diskusi dan presentasi untuk menemukan konsep unsur, keliling dan luas daerah 

lingkaran yang bertujuan memahamkan konsep keliling dan luas lingkaran. Serangkaian kegiatan tersebut 

diberikan guru secara spontan dikarenakan belum adanya bahan ajar yang memfasilitasi karakteristik 

pembelajaran di kelas tersebut. Bahan ajar dan evaluasi yang digunakan masih sepenuhnya menggunakan 

buku Buku Sekolah Elektronik (BSE). Contoh BSE yang digunakan dapat dilihat pada gambar 1 berikut.  
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GAMBAR 1. CONTOH BAHAN AJAR BSE 

Gambar 1 merupakan salah satu bagian dari BSE KD 4.1 yang menjelaskan secara langsung definisi 

lingkaran, titik pusat, bidang lingkaran dan bagian-bagiannya. Hal tersebut kurang memfasilitasi model 

pembelajaran yang digunakam guru di kelas. Padahal bahan ajar merupakan salah satu aspek yang harus 

ada dalam suatu proses pembelajaran di mana bahan ajar merupakan sumber guru dan siswa dalam 

melakukan suatu proses pembelajaran [3]. Bahan ajar yang dibuat sebaiknya disesuaikan dengan 

karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran di kelas tersebut agar proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik dan kemampuan yang diukur dapat tercapai dengan baik. Proses pembelajaran memiliki 

peranan penting bagi guru untuk melihat apakah bahan ajar baru yang dikembangkan cukup efektif untuk 

mencapai tujuan pembelajaran di dalam pelaksanaan pembelajaran terutama dalam memahamkan konsep 

matematika. Melalui pengamatan aktivitas dan bagaimana siswa berpikir dalam proses pembelajaran 

maka akan diperoleh dampak dari penggunaan bahan ajar yang akan menentukan kualitas dari bahan ajar 

tersebut dan bagaimana seharusnya rute pembelajaran yang sesuai agar tercapai tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan. 

Merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran juga merupakan aspek penting 

dalam perencanaan pembelajaran. Merancang pengalaman belajar pada hakikatnya menyusun skenario 

pembelajaran sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran [4]. Model 

pembelajaran kooperatif dipandang sebagai model yang cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi, 

pencapaian akademik, dan motivasi [5]. Group Investigation merupakan salah satu model pembelajaran 

yang memiliki keberhasilan dalam berbagai penelitian. Penelitian pada referensi [6] memberikan hasil 

pembelajaran dengan GI ternyata mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan 

kemampuan pemecahan masalah matematika. Penelitian [7] memberikan hasil bahwa pembelajaran GI 

lebih efektif daripada pembelajaran kooperatif tipe Accelerated Learning Team dan Role Playing. Pada 

referensi [8] mengemukakan bahwa dengan pembelajaran kooperatif model GI dapat membantu siswa 

mencapai hasil yang optimal daripada bekerja secara individual. Penerapan pembelajaran dengan model 

GI terdiri dari tahap pembagian kelompok, perencanaan tugas, pelaksanaan invetigasi, penyusunan 

laporan, presentasi dan evaluasi. Komunikasi dan interaksi kooperatif di antara sesama teman sekelas 

akan mencapai hasil terbaik apabila dilakukan dalam kelompok kecil, di mana pertukaran di antara teman 

sekelas dan sikap-sikap kooperatif bisa bertahan [9]. Dengan demikian GI dirasa cocok untuk digunakan 

karena terdapat tahap diskusi dan presentasi yang sudah biasa dilakukan di kelas tersebut. Bahan ajar 

yang dikembangkan diharapkan akan menjadi pendukung pelaksanaan pembelajaran di kelas tersebut, 

terutama dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah : (1) Bagaimana mengembangkan bahan ajar dengan model Group 

Investigation? (2) Bagaimana dampak pengembangan bahan ajar matematika dengan model Group 

Investigation dalam memfasilitasi pemahaman konsep siswa SMP Negeri 2 Muntilan? Adapun manfaat 

dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Ditemukannya lokal teori pembelajaran di SMP Negeri 2 Muntilan 

dalam belajar matematika; (2) Dapat dijadikan alternatif bahan ajar yang sesuai karakteristik siswa di 

kelas tersebut. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Muntilan kelas VIIIE pada semester genap TA. 2013/2014. 

Model yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan model Gravemeijer dan Cobb (2006) dengan 

langkah-langkah sebagai berikut [10]: 
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A. Preparing for the Experiment 

Tujuan utama tahap ini adalah memformulasikan Hypothetical Learning Trajectory (HLT) dan 

mengembangkan bahan ajar yang dielaborasikan dan diperbaiki selama eksperimen. Langkah yang 

dilakukan dimulai dari mengembangkan bahan ajar guru dan siswa yang disertai HLT, mengembangkan 

instrumen penilaian bahan ajar, tes pemahaman konsep dan angket respon, serta proses validasi.  

B. Design Experiment 

Tahap Design Experiment merupakan langkah kedua yaitu tahap implementasi. Pada tahap 

implementasi, hasil produk di uji cobakan di sekolah dengan pembelajaran menggunakan bahan ajar. 

C. Retrospective Analysis 

Tujuan dari tahap ini adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui dampak 

bahan ajar terhadap pemahaman konsep dan apakah data-data yang diperoleh melalui observasi 

mendukung atau tidak dengan HLT yang telah disusun. Oleh karena itu diperoleh teori lokal 

pembelajaran atau yang disebut sebagai Local Instructional Theory yang mendeskripsikan rute 

pembelajaran untuk materi yang spesifik dan aktivitas yang mendukungnya [11]. Data proses 

pembelajaran yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif sedangkan lembar penilaian bahan ajar 

dinilai dengan menggunakan skala Likert. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pada Tahap Preparing for the Experiment 

Adapun hasil dari tahap preparing for the experiment ini adalah bahan ajar yang valid. Hasil 

penilaian validator menggunakan instrumen penilaian bahan ajar disajikan pada tabel 1berikut. 

TABEL 1. HASIL PENILAIAN VALIDATOR 

Penilai 
Komponen Penilaian 

Jumlah 
Isi Bahasa Penyajian 

Penilai I  77 16 14 107 

Penilai II  80 15 12 107 

Penilai III  81 18 15 114 

Penilai IV  50 13 10 73 

Penilai V  72 15 12 99 

Jumlah 360 77 63 500 

Rata-rata 72 15.4 12.6 100 

Kategori SB SB SB SB 

% Keidealan 75% 77% 78,75% 75,75% 

      

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa bahan ajar memiliki kriteria Sangat Baik (SB) baik 

dari komponen isi, bahasa, maupun penyajian, sehingga bahan ajar dikatakan valid menurut kriteria 

Nieveen.  

Masukan yang diberikan validator dan tindak lanjut peneliti ditampilkan dalam tabel 2 berikut : 

TABEL 2. MASUKAN VALIDATOR DAN TINDAK LANJUT 

Masukan Tindak lanjut 

Kalimat-kalimat yang digunakan harus diformulasikan 

dengan baik agar tidak menimbulkan makna ganda. 

Masih banyak kalimat yang menimbulkan makna ganda 

sehingga diperbaiki oleh peneliti sesuai dengan masukan yang 
diberikan oleh validator langsung pada bahan ajar. 

Contoh soal dan ringkasan tidak perlu ditampilkan Contoh soal dan ringkasan pada bahan ajar siswa dihilangkan, 

akan tetapi pada bahan ajar guru tetap diberikan ringkasan. 

Aktivitas / kegiatan siswa dirancang agar siswa bisa 

berkreasi dengan cara mereka sendiri. 

Beberapa kegiatan pada bahan ajar siswa dirubah agar siswa 

mampu berkreasi, di antaranya :Kegiatan 3.1 : Kegiatan 

menemukan rumusan luas lingkaran yang pada mulanya 
membentuk juring-juring menjadi bangun persegipanjang, 

dirubah agar siswa memiliki kebebasan untuk menyusun 

bangunya menjadi bangun lain seperti jajar genjang, 
trapesium dan segitiga. 
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Selanjutnya HLT yang diformulasikan sebagai acuan dalam penggunaan bahan ajar salah satu 

contohnya adalah sebagai berikut : 

TABEL 3. HYPOTHETICAL LEARNING TRAJECTORY 

Tujuan Pembelajaran: 

a. Aktif dalam kegiatan diskusi dan investigasi dalam kelompok. 

b. Menunjukkan kerjasama yang sportif di dalam kelompok. 

c. Menentukan rumusan luas daerah lingkaran melalui kegiatan percobaan. 
d. Menentukan luas daerah lingkaran dan penerapannya dalam memecahkan masalah melalui pembelajaran berbasis 

masalah. 

Aktivitas Pembelajaran: 

Secara garis besar aktivitas yang dilakukan siswa adalah : 

a. Melakukan percobaan untuk menentukan luas daerah lingkaran dengan jari-jari r, dengan cara membagi sebuah 

lingkaran menjadi 16 juring lalu menyusun potongan juring tersebut menjadi sebuah bangun datar baru misalkan 
trapesium, persegipanjang, jajar genjang atau segitiga yang dapat mereka tentukan luasnya lalu membandingkan dan 

mengaitkan hasilnya antara luas daerah lingkaran dengan jari-jari r sebelum dan sesudah dipotong-potong. 

Hipotesis : 

Hipotesis kegiatan dan apa yang dipikirkan siswa adalah sebagai berikut : 

Dikarenakan siswa sudah memahami konsep dari lingkaran, jari-jari, dan keliling maka melalui kegiatan 3.1 yaitu 

dengan membagi lingkaran menjadi 16 juring dan menyusunnya kembali menjadi bangun datar yang baru, siswa akan lebih 
mudah menentukan luas daerahnya dan menghubungkannya dengan luas daerah lingkaran. Akan tetapi ada beberapa hal 

yang mungkin dapat terjadi yaitu : 

a. Pada saat  siswa diperintahkan untuk membuat lingkaran dengan jari-jari  r ada kelompok siswa yang membuat 
lingkaran tidak dengan memisalkan jari-jari sebagai r akan tetapi dengan menentukan ukuran jari-jarinya, misalkan 

15cm. Kemungkinan terjadi hal seperti ini dapat dikarenakan siswa belum mengerti apa itu r dan maksud dari 
lingkaran berjari-jari r. Guru sebaiknya menekankan bahwa r adalah variabel yang nilainya bisa diganti berapapun, 

sehingga rumusan luas daerah lingkaran yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan luas daerah lingkaran 

berapapun jari-jarinya. 

b. Ada bermacam-macam cara siswa membagi lingkaran menjadi 16 juring di antaranya membagi menggunakan busur 

derajat agar diperoleh ukuran juring yang sama, dengan cara melipat menjadi 16 bagian, atau dengan menggambar 
garis-garis pada lingkaran tersebut lalu memotongnya. Guru sebagai fasilitator menghargai usaha siswa dan 

memberikan kebebasan mereka melakukan caranya sendiri, akan tetapi karena pertimbangan waktu yang singkat, 
guru sebaiknya menyarankan siswa untuk mencari cara yang paling cepat. 

c. Ada kelompok siswa yang mungkin membentuk lebih dari 1 bangun datar baru dari sebuah lingkaran tersebut, guru 
menekankan kepada siswa agar mengetahui bagaimana menentukan luas daerah bangun datar yang baru dan 

bagaimana menghitung luas keseluruhan bangun datar apabila terdapat lebih dari 1 bangun datar. 

d. Ada kelompok siswa yang tidak mengaitkan ukuran luas bangun datar yang baru dengan r dan keliling lingkaran yaitu 
dengan menentukan luas bangun datar yang baru dengan memberikan ukurannya, misal ketika dibentuk menjadi 

persegipanjang, mereka menuliskan panjang dan lebarnya dengan mengukurnya menggunakan penggaris, tidak dalam 
r. Hal ini dapat terjadi karena siswa belum memahami benar lingkaran dengan jari-jari r,  dan tidak mengaitkannya 

dengan konsep kelilig lingkaran karena siswa masih memahami keliling lingkaran dalam bentuk yang masih utuh, 

jika sudah disusun menjadi bangun datar lain mereka mengabaikan kelilingnya, mengabaikan r. Apabila hal ini terjadi 
pada siswa sebaiknya guru memberikan penjelasan dan membimbing agar tidak  terjadi kesalahpahaman. 

e. Apabila ada siswa yang masih kesulitan untuk menghubungkan antara luas bangun datar yang dibuat dengan luas 
lingkaran utuh sebelum dipotong, hal ini dapat terjadi karena siswa mungkin tidak mengetahui bagaimana cara 

menghitung luas bangun datar yang baru dibentuk, selain itu siswa bisa saja tidak dapat membedakan bahwa 
sesungguhnya luas yang dicari dari lingkarannya adalah luas daerahnya, sehingga bagaimanapun bentuk lingkaran 

yang baru daerahnya sebenarnya tetap. Oleh karena itu guru menunjuk beberapa kelompok dengan bangun datar 

berbeda untuk mempresentasikan hasil percobaan yang diperoleh, beberapa siswa memberikan masukan sehingga 
diperoleh hubungan antara luas daerah lingkaran dengan percobaan yang telah dilakukan. Siswa menyimpulkan 

kegiatan yang telah dilakukan pada lembar diskusi yang diberikan. 

  

B. Hasil Pada Tahap Design Experiment 

Proses pembelajaran dengan bahan ajar Group Investigation dibagi dalam beberapa proses sebagai 

berikut : 

1) Langkah 1 Group Investigation : Guru membagi siswa ke dalam kelompok 

Aktivitas siswa pada saat dibagi ke dalam kelompok kecil yaitu siswa memperhatikan guru pada saat 

guru membagi kelompok kecil dengan berhitung, namun kondisi kelas sangat ricuh dikarenakan siswa 

berdebat mengenai pembagian kelompok, ada beberapa siswa yang tidak mau berkelompok yang 

dibentuk guru, sehingga guru harus mengulangi cara pembagian kelompok, yaitu dengan berhitung dari 

bangku paling depan kiri dan tidak ada siswa yang keluar kelas pada saat pembelajaran berlangsung. 

2) Langkah 2 Group Investigation : Merencanakan tugas 

Pada tahap ini guru menentukan tugas bagi siswa untuk menginvestigasi bagaimana luas daerah 

lingkaran dapat ditentukan dengan memberikan kegiatan 3.1 pada bahan ajar yang tersedia. 

3) Langkah 3 Group Investigation : Siswa melaksanakan investigasi mengenai luas daerah lingkaran 
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Aktivitas siswa pada saat pembelajaran : 

Sebagian besar siswa telah memahami langkah kegiatan yang terdapat di dalam bahan ajar, sehingga 

dalam melaksanakan prosedur tidak mengalami kesulitan, akan tetapi ada siswa yang tidak memahami 

lingkaran dengan jari-jari r, sebagian kelompok masih menentukan panjang diameternya dengan 

mengukur dengan penggaris pada saat memotong lingkaran. Beberapa kelompok yang membagi 

lingkaran dengan cara melipat-lipat lingkaran menjadi 16 bagian juring lalu digunting, namun ada pula 

kelompok yang membagi lingkarannya dengan menggunakan penggaris dan busur derajat, yaitu 

kelompok 4 dan 8, sehingga kelompok tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

menyelesaikan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. CONTOH BANGUN DATAR YANG DIBENTUK SISWA 

Siswa dapat menggambarkan sketsa bangun datar yang mereka buat, dan dapat menyebutkan nama 

bangun datar yang mereka bentuk. Adapun hasil analisis beberapa kelompok mengenai luas daerah yang 

mereka temukan “ 

i. Kelompok 4 dan 8 tidak menjawab soal nomor 3 (menentukan ukuran luas daerah bangun datar 

yang baru) dikarenakan tidak cukup waktu untuk menyelesaikan. 

ii. Pada saat menentukan ukuran bangun datar yang baru, siswa tidak kesulitan dalam menentukan 

rumus luas bangun datarnya, akan tetapi ada sebagian kelompok yang menentukan luas daerahnya 

dengan cara mengukur dengan penggaris. Sehingga tidak ditemukan hubungan antara lingkaran 

dengan jari-jari r dan luas bangun datar yang baru. 

iii. Ada kelompok yang hanya menghitung setengah bagian dari lingkarannya (8 juring) saja lalu 

menyimpulkan luas daerah lingkaran secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 3. CONTOH JAWABAN KELOMPOK 5 DAN 1 

iv. Siswa belum mampu mengkaitkan ukuran luas bangun datar yang baru dengan r dan keliling 

lingkaran. Berikut contoh jawaban beberapa kelompok yang sudah mampu mencari luas daerah 

bangun datar baru, akan tetapi belum mendeskripsikan hubungannya dengan luas daerah 

lingkaran. 

4) Langkah 4 Group Investigation : Siswa menyiapkan laporan akhir 

Siswa diminta guru menuliskan hasil dari diskusi. 

5) Langkah 5 Group Investigation : Siswa melakukan presentasi 

Anggota dari kelompok 2 maju untuk mewakili presentasi dan menjelaskan mengenai kesimpulan 

dari kegiatan menemukan rumusan luas daerah lingkaran. Guru membatu siswa di akhir kegiatan yaitu 

pada saat presentasi untuk mengecek bagaimana siswa menjawab serta menyimpulkan apa yang telah 

mereka temukan. Contoh, untuk mengecek pemahaman siswa mengapa disebut luas daerah lingkaran. 

  Guru : “Jadi, kalian sudah mengerti ya perbedaan lingkaran dan daerah lingkaran?” 

Siswa : “ Kalau lingkaran itu garis luarnya bu, kalo daerah lingkaran ya dalamnya bu (sambil 

menunjukkan gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat arsiran)”. 

Guru : “ ya, berarti kalau lingkaran definisinya apa?” 

Siswa : “ tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu”. 



 ISBN. 978-602-73403-0-5 

702 

 

Guru : “kalau daerah lingkaran?” 

Siswa : “apa ya bu, ya yang ini lho bu (menunjukkan gambar) tapi gak tau artinya e”. 

  Guru : “daerah yang dibatasi busur atau keliling lingkaran” 

 

C. Hasil pada Tahap Retrospective Analysis 

Hasil dari eksperimen di kelas dengan menggunakan bahan ajar ternyata berdampak pada 

pemahaman konsep siswa terutama pada materi luas daerah lingkaran. Adapun ketercapaian siswa dalam 

pemahaman konsep disajikan dalam tabel 4 berikut : 

TABEL 4. KETERCAPAIAN PEMAHAMAN KONSEP 

No. Indikator Pemahaman Konsep Ketercapaian 

1. Menyatakan ulang sebuah konsep Melalui kegiatan menyusun juring-juring lingkaran menjadi bangun 

datar baru, siswa dapat menemukan sendiri konsep luas daerah 

lingkaran, siswa ternyata mampu menjelaskan kembali bagaimana 

kaitan antara luas daerah lingkaran dan luas bangun datar yang 

dibentuk dari juring-juring lingkaran.  

2. 
 

Menggunakan, memanfaatkan dan 
memilih suatu prosedur atau operasi 

tertentu. 

Dalam menentukan luas daerah bangun baru (gabungan juring-juring) 
yang dibentuk, dengan menggunakan pengetahuan yang telah mereka 

punya, ternyata dapat dilakukan oleh siswa walaupun guru masih 

memberikan bantuan karena luas daerahnya ditentukan dalam r.  
Siswa juga dapat menentukan luas daerah lingkaran apabila diketahui 

jari-jari atau sebaliknya, dan menentukan luas daerah lingkaran yang 

digambarkan dalam berbagai bentuk. 

3. Mengaplikasikan konsep atau 
algoritma pemecahan masalah. 

Kemampuan siswa untuk mengaplikasikan konsep luas lingkaran untuk 
menyelesaikan masalah perbandingan luas dua buah lingkaran apabila 

diketahui keliling lingkarannya masih kurang. Guru masih banyak 

membimbing dalam hal tersebut. 

 

Local Instructional Theory (rute pembelajaran) yang disusun berdasarkan hasil penelitian dalam 

Kegiatan 3.1 (Menemukan rumus luas daerah lingkaran) merupakan langkah awal siswa untuk memahami 

konsep tersebut. Sebelum melakukan kegiatan 3.1 guru sebaiknya memastikan apakah siswa memahami 

lingkaran dengan jari-jari r, dan bagaimana mereka memahami bahwa busur merupakan bagian dari 

keliling lingkaran pula agar nantinya tidak menyulitkan siswa dalam menentukan ukuran bangun datar 

yang baru. Langkah kegiatan yang disusun pada bahan ajar sudah dapat dipahami siswa, akan tetapi untuk 

mengantisipasi siswa yang membuat lebih dari satu bangun datar sebaiknya dibatasi saja untuk menyusun 

satu bangun datar saja dari ke 16 juring yang telah dipotong. Siswa terkadang mengalami kesulitan dalam 

menentukan luas daerahnya sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Guru harus selalu berperan dalam 

membimbing kegiatan siswa. Kegiatan tersebut disimpulkan dengan cara menunjuk beberapa siswa untuk 

presentasi dan menyimpulkan hasilnya dengan bantuan guru. Siswa juga harus menulis kembali 

kesimpulannya agar guru mengetahui apakah siswa sudah memahami betul atau belum. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini telah berhasil 

mengembangkan bahan ajar berbasis masalah melalui metode Group Investigation. Bahan ajar yang 

dikembangkan telah melalui proses penilaian dari validator serta telah di ujicobakan di SMP Negeri 2 

Muntilan dengan hasil valid dan sangat baik yang meliputi komponen keseluruhan, isi, bahasa, dan 

penyajian. 

Pembelajaran dengan metode Group Investigation dapat berjalan dengan baik karena siswa sudah 

terbiasa melakukan kegiatan diskusi. Ketrampilan sosial siswa menjadi lebih berkembang dan menjadi 

lebih percaya diri dikarenakan siswa harus mengungkapkan bagaimana ia melihat persolan dan apa yang 

akan ia perbuat dengan persoalan itu seperti yang dikatakan oleh Von Glasersfeld [12]. 

Pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar ternyata berdampak pada siswa lebih aktif dalam 

bekerjasama, memunculkan rasa percaya diri dikarenakan siswa berkolaborasi di dalam kelompok dan 

belajar mengemukakan pendapatnya melalui presentasi, proses investigasi yang dilakukan juga dapat 

mengembangkan pemahaman konsep siswa. Bagi guru, dengan menggunakan bahan ajar, guru lebih 

efisien dalam melaksanakan pembelajarannya dikarenakan terdapat bahan ajar guru yang membimbing 

bagaimana sikap dan pengetahuan guru yang harus disampaikan kepada siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar dapat memfasilitasi siswa dalam : (1) 

menyatakan kembali apa yang dimaksud luas daerah lingkaran dan bagaimana konsep luas daerah 

lingkaran dapat diperoleh baik secara lisan maupun tulisan, (2)menggunakan, memanfaatkan dan memilih 
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suatu prosedur dalam menentukan luas lingkaran dengan pendekatan bangun datar yang telah diketahui 

sebelumnya, dan (3)dapat mengaplikasikan konsep dalam penyelesaian masalah yang berbeda. Temuan-

temuan yang diperoleh pada saat melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Muntilan adalah : (1) Siswa 

masih membutuhkan banyak bimbingan guru dalam menyimpulkan dan menyatakan ulang suatu konsep, 

sehingga guru perlu mengulangi konsep yang berkaitan sebelumnya dengan bertanya kepada siswa di 

setiap pertemuan agar siswa memahami konsep secara utuh. Teori pengulangan tersebut merupakan teori 

belajar bermakna dan pentingnya pengulangan oleh Ausubel. Belajar akan menjadi bermakna jika 

terdapat proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep relevan yang terdapat pada konsep 

kognitif seseorang [12]. (2) Pembelajaran dengan menggunakan kegiatan-kegiatan dan mempresentasikan 

hasil di depan kelas ternyata mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa dan membantu siswa dalam 

mengkaitkan apa yang dipelajari dengan materi sebelumnya. Misalkan dengan melakukan kegiatan 

mencari luas daerah lingkaran siswa akan menggunakan kembali pengetahuan sebelumnya yaitu keliling 

lingkaran dan jari-jari. Hal ini memang sesuai dengan pendapat Bruner bahwa dalam proses belajar 

sebaiknya anak diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda dan melihat langsung bagaimana 

keteraturan pola dan struktur benda yang diamati tersebut [12]. (3) Pemahaman konsep di kelas tersebut 

ternyata terfasilitasi. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan siswa di setiap tahap pertemuannya 

baik pada saat guru bertanya tentang konsep kepada siswa, maupun dilihat dari hasil pekerjaan siswa. Di 

mana pemahaman konsep tersebut sangat terlihat jelas pada materi unsur lingkaran, yang awal mulanya 

kesulitan ternyata dalam perkembangannya mereka dapat mencapai indikator-indikator pemahaman 

konsep terutama dalam menyelesaikan masalah. Adapun indikator yang kurang tercapai adalah 

menyatakan ulang konsep ke dalam bentuk tulisan dan bahasa mereka sendiri, hal ini terlihat jelas saat 

siswa menyimpulkan kegiatan menemukan keliling dan luas daerah lingkaran. 

Manfaat mengetahui dampak penelitian yang ada maka peneliti dapat menyusun rute pembelajaran 

dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu sehingga bahan ajar yang digunakan dapat bekerja. Selain 

itu dengan mengetahui dampak penggunaan bahan ajar yang telah dikembangkan (telah disebutkan pada 

tahap retrospective analysis) apabila digunakan di kelas tersebut. Penyusunan lokal teori berdasarkan 

analisis retrospektif tersebut menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh [13] yang mengembangkan LKS dan modul berbasis pemecahan masalah dengan metode penelitian 

pengembangan yang hasilnya dilihat dari segi (1)validitas, (2)efektivitas, dan (3)praktibilitas, peneliti 

mengembangkan bahan ajar berbasis masalah ini dengan menggunakan metode penelitian Design 

Research. Adapun karena keterbatasan peneliti, maka penelitian ini juga memiliki beberapa kelemahan, 

beberapa ciri khas dari Group Investigation yang tidak dimunculkan pada saat tahap penelitian yaitu : 

Ciri khas Group Investigation pada tahap kedua yaitu pada saat merencanakan tugas yang akan 

dipelajari, topik/masalah yang dibahas ditentukan oleh guru.  Seharusnya topik yang dipelajari berbeda 

beda tiap-tiap kelompok, akan tetapi karena materi lingkaran adalah materi yang hierarki maka peneliti 

menentukan masalahnya sama, sebaiknya  untuk penelitian selanjutnya jika materinya hierarki maka 

sebaiknya peneliti membuat beberapa masalah yang berbeda akan tetapi masih dalam topik pembahasan 

yang sama. Sehingga Group Investigation yang dijalankan oleh peneliti memiliki ciri khas yang sama 

dengan Group Investigation yang dikemukakan oleh [9]. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan : 

Bahan ajar berbasis masalah ini dikembangkan melalui tiga tahap pengembangan dengan model 

penelitian Design Research yaitu tahap preparing for the experiment, design experiment, dan 

retrospective analysis. Tahap preparing for the experiment menghasilkan bahan ajar, instrumen penelitian 

dan HLT. Tahap kedua yaitu design experiment menghasilkan laporan pelaksanaan pembelajaran, dan 

tahap yang terkhir yaitu retrospective analysis menghasilkan dampak penggunaan bahan ajar, dan local 

instructional theory. Bahan ajar yang dikembangkan sudah valid karena dengan penilaian oleh ahli 

memberikan hasil yang sangat baik dari segi isi, bahasa dan penyajian. Dari segi pemahaman konsep 

dapat yang dianalisis pada sub bab luas daerah lingkaran dapat dianalisis bahwa beberapa siswa sudah 

dapat menyatakan ulang sebuah konsep, memilih dan memanfatkan prosedur dalam operasi tertentu serta 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah. 

Adapun saran yang diberikan peneliti bagi kepada pengguna bahan ajar maupun kepada peneliti 

selanjutnya adalah : 

1. Bahan ajar ini disesuaikan dengan rata-rata kemampuan siswa di sekolah dengan kategori menengah 

dengan karakter siswa yang terbiasa menurut dengan guru, pemalu, pemahaman konsep yang masih 

kurang. 
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2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan bagi penelitian sejenis. Lintasan pembelajaran 

ini merupakan salah satu contoh desain yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan, 

diperbaiki, sehingga perlu ada tindak lanjut untuk mengadakan penelitian sejenis agar bahan ajar 

yang dikembangkan benar-benar sesuai model pembelajaran GI. 
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