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Abstrak Kartasasmita (2007 dalam Depdiknas, 2007: 7) mengatakan, 

kurikulum matematika yang dikembangkan dan implementasinya dalam 

proses belajar mengajar hendaknya menekankan pemecahan masalah dan 

pengembangan beragam kompetensi konkret matematika, bukan hanya pada 

pengetahuan atau materi matematikanya saja. Problem based learning 

merupakan salah satu model pembelajaran yang berasosiasi dengan 

pembelajaran kontekstual. Savery & Duffy (1995 dalam Liu, 2005) 

mengatakan problem based learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran 

yang menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa yang menekankan 

pemecahan masalah kompleks dalam konteks yang kaya dan bertujuan 

mengembangkan keterampilan higher order thinking. Pada pengajaran 

konvensional, siswa hanya memperoleh pengetahuan melalui sajian materi 

guru. Hasil dari pengajaran seperti ini adalah siswa-siswa yang kurang 

mampu memecahkan masalah matematika sehari-hari yang dituangkan dalam 

soal-soal higher order thinking. Dalam pengajaran konvensional, masalah 

digunakan sekedar sebagai sarana penerapan teori guru atau sekedar untuk 

mendemonstrasikan kemampuan siswa. Maka dari itu, perlu dikembangkan 

perangkat pembelajaran yang merangsang siswa dalam memecahkan masalah 

dan menggunakan keterampilan higher order thinking. Barisan dan deret 

merupakan salah satu materi yang membutuhkan pemahaman tinggi dalam 

penerapan masalahnya. Oleh karena itu, hal tersebut memberikan gagasan 

baru untuk menyusun artikel yang berjudul pengembangan perangkat 

pembelajaran matematika dengan pendekatan problem based learning untuk 

meningkatkan keterampilan higher order thinking pada materi Barisan dan 

Deret. 

Kata kunci:  Pengembangan, perangkat pembelajaran, higher order thinking, 

dan Problem based learning 

 

I.  PENDAHULUAN  

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk pengembangan kemampuan berpikir 

siswa. Untuk itu, langkah yang paling efesien dalam memperbaiki sifat dan akhlak seorang siswa adalah 

melalui peningkatan pendidikan. Pembelajaran matematika di Indonesia kurang mementingkan 

pemecahan masalah. Kartasasmita (2007 dalam Depdiknas, 2007: 7) mengatakan, kurikulum matematika 

yang dikembangkan dan implementasinya dalam proses belajar mengajar hendaknya menekankan 

pemecahan masalah dan pengembangan beragam kompetensi konkret matematika, bukan pengetahuan 

atau materi matematika.  

Soedjadi (2000) mengatakan, proses pembelajaran matematika di sekolah masih menggunakan 

pendekatan tradisional atau mekanistik, yakni seorang guru secara aktif mengajarkan matematika, 

kemudian memberikan contoh dan latihan, siswa berfungsi seperti mesin, siswa mendengar, mencatat, 

dan mengerjakan latihan. 

Oleh karena itu salah satu pendekatan yang tepat adalah pendekatan saintifik. Pendekatan 

saintifik berkaitan erat dengan metode saintifik. Metode saintifik (ilmiah) pada umumnya melibatkan 

kegiatan pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau mengumpulkan 

data. Metode ilmiah pada umumnya dilandasi dengan pemaparan data yang diperoleh melalui pengamatan 

atau percobaan. Oleh sebab itu, kegiatan percobaan dapat diganti dengan kegiatan memperoleh informasi 

dari berbagai sumber.  

PM -13 

mailto:Anggraeny.e.c@gmail.com


                                                                                                           ISBN. 978-602-73403-0-5 

 

 

 

84 

 

Beberapa model, strategi atau metode pembelajaran dapat diterapkan dengan mengintegrasikan 

elemen-elemen pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Metode yan sesuai dengan pendekatan 

pembelajaran saintifik antara lain: pembelajaran berbasis inkuiri, pembelajaran penemuan (discovery 

learning), pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) dan pembelajaran berbasis proyek 

(project based learning) dan metode lain yang relevan. Gallagher & Stepien (1994 dalam Liu, 2005: 2) 

mengatakan, salah satu pendekatan pembelajaran yang mendukung pengembangan kemampuan 

pemecahan masalah adalah pendekatan problem based learning.  

Problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang berasosiasi dengan 

pembelajaran kontektual. Pada pengajaran konvensional, siswa memperoleh pengetahuan melalui sajian 

materi guru. Masalah digunakan sekedar sebagai sarana penerapan teori guru atau sekedar untuk 

mendemonstrasikan kemampuan siswa. Pada pembelajaran problem based learning, siswa memperoleh 

pengetahuan pada saat memecahkan masalah melalui belajar mandiri dan kelompok. 

 Pembelajaran problem based learning dimulai dengan memberikan masalah kepada siswa. 

Karena termotivasi oleh masalah yang menantang, maka siswa mengeksplorasi bekal pengetahuannya dan 

mengembangkannya sampai memperoleh solusi. Proses belajar mandiri seperti itu sama sekali berbeda 

dengan proses pengajaran konvensional. Pembelajaran problem based learning telah dibuktikan lebih 

efektif daripada pengajaran konvensional dalam memberikan kesempatan untuk mentransfer pengetahuan 

dan keterampilan dari kelas ke tempat kerja (Stepien & Gallager,1994 dalam Liu, 2005).  

Perencanaan dan pengembangan masalah yang dapat merangsang aktivitas higher order thin-

king merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran problem based learning. 

Menurut Weiss (2003), kriteria masalah yang dapat merangsang aktivitas higher order thinking antara 

lain: (1) masalah harus berdasarkan analisis konten pengetahuan siswa saat ini, sehingga siswa tidak akan 

mampu menyelesaikan masalah tanpa sedikit memperluas basis pengetahuan dan keterampilannya, (2) 

masalah yang strukturnya tidak teratur (ill-structured problem), (3) masalah yang memerlukan kerjasama 

untuk penyelesaiannya, (4) masalah yang bersifat otentik yang didasarkan pada pengalaman siswa, jika 

masalah tidak didasarkan kepada pengalaman siswa saat ini, maka masalah akan otentik jika berhubungan 

dengan rencana masa depan siswa dan karir yang diharapkan siswa, dan (5) masalah yang dapat 

meningkatkan belajar seumur hidup dan belajar mandiri. 

 Kriteria-kriteria masalah tersebut tepat bila dikolaborasikan dengan karakteristik pembelajaran 

problem based learning. Savery & Duffy (1995 dalam Liu, 2005) mengatakan problem based learning 

adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa yang 

menekankan pemecahan masalah kompleks dalam konteks yang kaya dan bertujuan mengembangkan 

keterampilan higher order thinking. 

Barisan dan Deret merupakan materi matematika yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa 

terutama pada soal-soal yang berupa soal cerita. Kesulitan yang dihadapi siswa dalam memahami konsep 

Barisan dan Deret menyebabkan proses belajar terhambat. Banyaknya aplikasi Barisan dan Deret dalam 

kehidupan sehari-hari. Menjadi salah satu alasan penting bagi siswa untuk dapat menguasai materi 

tersebut. Oleh karena itu, dalam mempelajari Barisan dan Deret, siswa dituntut aktif dan kreatif untuk 

menyelesaikan permasalahan baik yang disajikan oleh guru ataupun yang dijumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Alasan dipilihnya materi pokok bahasan Barisan dan Deret, yaitu: banyak aplikasi dari Barisan 

dan Deret yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan siswa untuk memahami 

Barisan dan Deret secara kontekstual. Siswa saat mengerjakan soal cerita materi Barisan dan Deret 

kebanyakan menghapal dari contoh yang disajikan, sehingga mereka kesulitan saat diberikan soal yang 

berbeda. Selain itu, pada pembelajaran Barisan dan Deret kebanyakan guru hanya menuliskan kembali 

rumus-rumus yang sudah ada di buku pedoman siswa, memberikan contoh soal dan memberikan tugas. 

Siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam menyelesaikan permasalah yang berkaitan dengan Barisan dan 

Deret.  

Oleh karena itu, materi Barisan dan Deret dirasa sangat sesuai dalam penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning karena dalam Problem Based Learning siswa dituntut untuk 

mengidentifikasi permasalah yang ada, sehingga mereka tidak hanya menghapal tetapi juga menemukan. 

Dengan Problem Based Learning diharapkan siswa tidak kesulitan jika diberikan soal model lain bahkan 

lebih sulit sekalipun 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud memberi gagasan baru yaitu 

mengembangkan perangkat pembelajaran dengan pendekatan problem based learning untuk 

meningkatkan kemampuan higher order thinking siswa. 
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II. PEMBAHASAN 

Definisi Pembelajaran PBL 

Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan 

pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, 

menumbuhkembangkan ketrampilan yang lebih tinggi dan inkuiri, memandirikan siswa, dan 

meningkatkan kepercayaan diri sendiri (menurut Arends dalam Abbas, 2000:12). Model ini bercirikan 

penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan 

meningkatkan ketrampilan berfikir kritis dan memecahkan masalah, serta mendapatkan pengetahuan 

konsep-konsep penting, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai 

keterampilan mengarahkan diri. Pembelajaran berbasis masalah penggunaannya di dalam tingkat berfikir 

yang lebih tinggi, dalam situasi berorientasi pada masalah, termasuk bagaimana belajar. 

Jadi strategi dalam PBL adalah memberikan siswa “problem” dan tugas yang akan mereka 

hadapi dalam nyata dan dalam proses usaha mereka memecahkan masalah tersebut siswa akan 

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan atas masalah itu. Sehingga siswa akan 

mendapatkan keterampilan kognitif dan pengetahuan yang mereka butuhkan.  Dalam proses ini siswa 

bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri karena keterampilan itu yang akan mereka butuhkan 

nantinya dalam kehidupan profesional mereka. Mereka menerapkan apa yang telah mereka ketahui, 

menemukan apa yang perlu mereka ketahui, dan belajar bagaimana mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan lewat berbagai sumber termasuk. 

Ciri-ciri Pembelajaran PBL 

Berbagai pengembangan pembelajaran berbasis masalah telah menunjukkkan ciri-ciri 

pengajaran berbasis masalah sebagai berikut : 

1. Pengajuan masalah atau pertanyaan 

   Pengajaran berbasis masalah bukan hanya mengorganisasikan prinsip-prinsip atau ketrampilan 

akademik tertentu, pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar 

pertanyaan dan masalah yang kedua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna 

untuk siswa. Mereka dihadapkan situasi kehidupan nyata yang autentik , menghindari jawaban 

sederhana, dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. Menurut Arends 

(dalam Abbas, 2000:13), pertanyaan dan masalah yang diajukan haruslah memenuhi criteria sebagai 

berikut. 

a. Autentik. Yaitu masalah harus lebih berakar pada kehidupan dunia nyata siswa dari pada 

berakar pada prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu. 

b.  Jelas. Yaitu masalah dirumuskan dengan jelas, dalam arti tidak menimbulkan masalah baru bagi 

siswa yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru bagi siswa yang pada akhirnya 

menyulitkan penyelesaian siswa. 

c. Mudah dipahami. Yaitu masalah yang diberikan hendaknya mudah dipahami siswa. Selain itu 

masalah disusun dan dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. 

d. Luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yaitu masalah yang disusun dan dirumuskan 

hendaknya bersifat luas, artinya masalah tersebut mencakup seluruh materi pelajaran yang akan 

diajarkan sesuai dengan waktu, ruang dan sumber yang tersedia. Selain itu, masalah yang telah 

disusun tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

e. Bermanfaat. Yaitu masalah yang telah disusun dan dirumuskan haruslah bermanfaat, baik siswa 

sebagai pemecah masalah maupun guru sebagai pembuat masalah. Masalah yang bermanfaat 

adalah masalah yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir memecahkan masalah siswa, 

serta membangkitkan motivasi belajar siswa. 

2. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin 

Meskipun pengajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu ( IPA, 

Matematika, Ilmu-ilmu Sosial), masalah yang akan diselidiki telah yang dipilih benar-benar nyata 

agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. 

3. Penyelidikan autentik 

Pengajaran berbasis masalah siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian 

nyata terhadap masalah nyata. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah, 

mengembangkan hipotesis dan membuat ramalan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, 

melakukan eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi dan merumuskan kesimpulan. Metode 

penyelidikan yang digunakan bergantung pada masalah yang sedang dipelajari. 

4. Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya 

Pengajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk 

karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah 
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yang mereka temukan. Produk itu dapat berupa transkip debat, laporan, model fisik, video atau 

program komputer (Ibrahim & Nur, 2000:5-7 dalam Nurhadi, 2003:56) 

 

Tahapan Pembelajaran PBL 

Pengajaran berbasis masalah terdiri dari lima tahapan utama (menurut Nurhadi, 2003:58-59). 

Kelima tahapan itu dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan 

diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. 

Tahap 1 : Orientasi siswa kepada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistic yang dibutuhkan, memotivasi siswa agar terlibat pada pemecahan masalah yang 

dipilihnya. 

Tahap 2 : Mengorganisasi siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

Tahap 3 : Membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalahnya 

Tahap 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video dan model serta membantu mereka 

berbagi tugas dengan temannya. 

Tahap 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa 

melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang 

mereka gunakan. 

Penelitian Albanese & Mitchell (1993 dalam Liu, 2005) menunjukkan, pembelajaran problem 

based learning dapat meningkatkan motivasi siswa dan sikap siswa terhadap pembelajaran daripada 

pengajaran konvensional. Siswa yang bersikap positif lebih mungkin mempertahankan usahanya dan 

memiliki keinginan untuk terlibat aktif dalam tugas-tugas belajar dibandingkan siswa yang bersikap 

negatif (Liu, 2005). Sikap dapat mempengaruhi prestasi, konsistensi, dan kualitas kerja siswa. Konsistensi 

sikap dengan tindakan tidak sama tingkatannya pada setiap individu, tetapi dalam keadaan wajar tanpa te-

kanan, seseorang yang bersikap positif terhadap matematika, akan cenderung bertindak konsisten dengan 

sikap positifnya tersebut, misalnya keseriusan melakukan kegiatan investigasi mandiri maupun kelompok, 

menghargai pendapat orang lain, tidak mudah putus asa mencari solusi masalah. Aktivitas belajar siswa 

dan sikap siswa terhadap matematika diharapkan meningkat melalui pendekatan pembelajaran problem 

based learning. Pada akhirnya pembelajaran problem based learning diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan higher order thinking.  

 

Kemampuan Higher Order Thinking  

McMahon (2007) mengatakan, proses higher order thinking merupakan integrasi dari proses 

berpikir kritis dan proses berpikir kreatif. Menurut Pohl (2000 dalam McMahon, 2007), proses berpikir 

kreatif lebih kompleks daripada proses berpikir kritis. Huitt (1998 dalam McMahon, 2007) berpendapat 

bahwa proses berpikir kreatif merupakan hasil dari proses berpikir kritis. Pemahaman ini menjadi dasar 

penulis dalam memahami proses higher order thinking sebagai satu kesatuan dari proses berpikir kritis 

dan proses berpikir kreatif. Dengan higher order thinking siswa akan belajar lebih mendalam, knowledge 

is thick, siswa akan memahami konsep lebih baik. Hal itu sesuai dengan karakter yang substantif untuk 

suatu pelajaran ketika siswa mampu mendemonstrasikan pemahamannya secara baik dan mendalam.  

Dengan higher order thinking siswa  dapat  membedakan  ide  atau  gagasan secara jelas, 

berargumen dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu mengkonstruksi penjelasan, mampu 

berhipotesis dan memahami hal-hal kompleks menjadi lebih jelas. Thomas dan Thorne (2011) 

menyatakan bahwa bahwa higher order thinking  dapat  dipelajari,  higher order thinking  dapat  diajarkan 

pada murid, dengan higher order thinking keterampilan dan karakter siswa dapat ditingkatkan. 

Selanjutnya dikatakan bahwa ada perbedaan hasil pembelajaran yang cenderung hapalan dan 

pembelajaran higher order thinking yang menggunakan pemikiran tingkat tinggi 

Berpikir berarti menggunakan kemampuan analitis, kreatif, perlu praktek, dan intele- gensi 

semacam itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan berpikir tingkat tinggi semacam 

metakognitif merupakan bagian dari kemampuan  berpikir   tingkat  tinggi   (Higher Order Thinking). 

Mc Loughlin and Luca (2011) menyatakan bahwa  higher order thinking means the capacity to go beyond 

the information given, to adopt a cri- tical stance, to evaluate, to have metacognitive awarness and 

problem solving capacities. 

Dikatakan pula bahwa dengan higher order thinking siswa  menjadi  pemikir  yang  mandiri,  

argumen yang dikemukakan siswa dapat merupakan petunjuk kualitas kemampuan siswa. Penggunaan 
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higher order thinking sebagai salah satu pendekatan pembelajan menghasilkan aktivitas belajar yang 

produktif khususnya  dalam interaksi socio-cognitive, misalnya dalam hal:  

a. memberi dan menerima bantuan; 

b. mengubah dan melengkapi sumber informasi;  

c. mengelaborasi dan menjelaskan konsep; 

d. berbagi pengetahuan dengan teman; 

e. saling memberi dan menerima balikan;  

f. menyelesaikan tugas dalam bentuk kolaboratif, dan 

g. berkontribusi  dalam menghadapi tantangan. 

 higher order thinking ini akan lebih bagus jika dikaitkan dengan Problem-Based Learning (PBL) 

karena muara dari pola berpikir tingkat tinggi adalah mampu menyelesaikan masalah. Dengan pendekatan 

higher order thinking siswa dapat diajak untuk aktif berpikir sehingga mereka juga aktif belajar, 

khususnya dalam pemecahan masalah. 

Resnick (1987) mendefinisikan higher order thinking atau higher order thinking sebagai “non- 

algorithmic”.  Sedangkan  Stein dan Lane (1996) mendeskripsikan  higher order thinking sebagai “the 

use of complex, and non algoritmic thinking to solve a task in which there is not a predictable, well 

rehearsed approach or pathway explicity suggested by the task, task instruction,  or a work out  

example”.  Dapat  dikatakan  bahwa  higher order thinking  adalah  sesuatu  yang  tidak  algoritmik  dan 

komplek  dalam  menyelesaikan  suatu  masalah  atau  tugas,  dan  juga  tidak  dapat  diprediksi, 

pendekatan latihan yang tepat, atau petunjuk yang tegas yang disarankan oleh tugas, petunjuk tugas 

atau contoh jalan keluar. 

Menurut Ennis dalam Hidayat (2012), indikator kemampuan berpikir kritis dapat diturunkan 

dari aktifitas kritis siswa meliputi; (1) mencari pernyataan yang jelas dari pertanyaan; (2) mencari alasan; 

(3) berusaha mengetahui informasi dengan baik; (4) memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan 

menyebutkannya; (5) memerhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan; (6) berusaha tetap relevan 

dengan ide utama; (7) menginat kepentingan yang asli dan mendasar; (8) mencari alternatif; (9) bersikap 

dan berpikiran terbuka; (10) mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu; 

(11) mencari penjelasan sebanyak mungkin; (12) bersikap secara sistematis dan teratus dengan bagian 

dari keseluruhan masalah. 

Jika dikaitkan dengan Taksnolomi Bloom (TB), maka higher order thinking dapat dipandang 

sebagai tahapan yang tinggi di TB, yaitu C4 (analisis), C5 (evaluasi), dan C6 (kreatifitas). Sedangkan 

C3 (aplikasi) dapat digunakan dalam higher order thinking maupun LOT. Dapat dijelaskan bahwa 

lower order thinking  (LOT) adalah berfikir  algoritmik,  yaitu dalam menyelesaikan  tugas cukup 

dengan me-recall informasi atau menggunakan aplikasi yang well-known algoritma dalam situasi dan 

kontek yang sudah familiar  dengan  siswa, sedangkan  higher order thinking adalah berfikir  non 

algoritmik, yaitu dalam penyelesaian  tugas tidak ada cara atau prosedur khusus yang dijelaskan 

kepada siswa, atau menggunakan  algoritma yang sudah diketahui, namun dalam situasi dan konteks 

yang tidak familiar dengan siswa. 

Taksonomi  Bloom (TB) dibuat pada tahun 1948 oleh Benjamin Bloom dan kawan- kawan.  

Pada awalnya,  TB dikembangkan  sebagai  metode dalam mengklasifikasikan  tujuan pendidikan 

untuk menilai evaluasi kinerja siswa. Taksonomi Bloom mempunyai  6 kategori dibawah ini: 

 

 
 

Gambar 1. Taksonomi Bloom Asli 

 

Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran adalah sekumpulan sumber belajar yang memungkinkan siswa dan 

guru melakukan kegiatan pembelajaran (Hobri, 2010:32). Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam 
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mengelola proses belajar  mengajar dapat berupa; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), buku siswa, 

dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan suatu 

perangkat pembelajaran sebagai alat yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas. 

Menurut Slavin (dalam Hobri, 2010: 32), pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, jika 

siswa diberi kegiatan yang berisi pertanyaan atau petunjuk yang direncakan untuk dikerjakan. Setelah 

perangkat pembelajaran selesai di desain, selanjutnya dilakukan validasi naskah perangkat pembelajaran 

oleh ahli (validator). Validasi perangkat pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kevalidan perangkat 

pembelajaran yang telah dibuat, apakah perangkat pembelajaran sudah layak digunakan atau tidak. 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP adalah sebuah rencana dalam proses belajar mengajar agar kegiatan belajar mengajar lebih 

terarah dan berjalan lancar secara efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik. RPP menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi 

dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam Silabus (Depdiknas (2007). 

Menurut Dewi (2009: 21), komponen RPP terdiri atas : 

a. Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran atau tema 

pelajaran dan alokasi waktu. 

b. Standar kompetensi yang merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik dan 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada 

setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran. 

c. Kompetensi dasar, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasa peserta didik dalam mata pelajaran 

tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu mata pelajaran. 

d. Indikator pencapaian kompetensi, perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk 

menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. 

e. Tujuan pembelajaran, yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh 

peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 

f. Materi ajar yang memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk 

butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 

g. Alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. 

h. Metode pembelajaran yang ditentukan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah 

ditetapkan. 

i. Kegiatan pembelajaran yang terdiri atas : 

1) Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang 

ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian pesertan didik untuk 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

2) Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi. 

3) Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat 

dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan  refleksi, umpan balik, dan 

tindak lanjut. 

j. Penilaian hasil belajar yang terdiri dari prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar 

disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian. 

k. Sumber belajar dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan 

pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. 

Menurut Hobri (2010: 37) penilaian rencana pelaksaksanaan pembelajaran yang dikembangkan 

ditinjau dari 6 aspek, yaitu: (1) rumusan indikator; (2) isi yang disajikan; (3) penggunaan bahasa; (4) 

alokasi waktu; (5) pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran; (6) kegiatan penutup. 

Indikator validasi rencana pelaksana pembelajaran tersebut mencakup : 

a. Indikator dan tujuan pembelajaran, meliputi: 
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1) Kejelasan rumusan indikator dan tujuan pembelajaran 

2) Operasional rumusan indikator dan tujuan pembelajaran 

3) Rumusan indikator dan tujuan pembelajaran dan mudah diukur 

4) Kesesuaian indikator dan tujuan pembelajaran dengan tingkat perkembangan siswa 

b. Materi yang disajikan, meliputi: 

1) Kesesuaian konsep dengan tujuan pembelajaran 

2) Kebenaran konsep 

3) Urutan konsep 

4) Masalah/latihan soal mendukung konsep 

5) Tugas mendukung konsep 

6) Kesesuaian materi dengan tingkat perkembangan intelektual siswa 

c. Bahasa, meliputi: 

1) Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

2) Bahasa yang digunakan berifat komutatif 

3) Kesederhanaan struktur kalimat dalam bahasa yang dipergunakan 

d. Waktu, meliputi alokasi  

1) waktu yang digunakan. 

2) Rincian waktu untuk setiap tahapan 

a. Metode sajian, meliputi fase-fase Problem Based Learning yang terlihat dalam proses belajar 

mengajar; 

1) Memberikan masalah/soal autentik dan bermakna bagi siswa 

2) Mengorganisasi siswa untuk belajar; 

3) Membimbing dan mengarahkan siswa secara mandiri atau berkelompok 

4) Mengembangkan atau mempresentasikan hasil penyelesaian masalah 

5) Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah 

b. Penutup, meliputi: 

1) Membantu siswa menyimpulkan materi yang sudah dipelajari 

2) Memberikan penghargaan 

 

Buku Siswa 

Buku siswa merupakan buku panduan bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang memuat 

materi pembelajaran (Trianto, 2007: 75). Dalam penelitian ini buku siswa yang dihasilkan divalidasi oleh 

validator sesuai dengan indikator validasinya. Indikator penilaian kevalidan buku siswa diadopsi dari 

Kamili (2012), yaitu: (a) ketepatan isi; (b) bahasa; (c) penyajian. 

Buku siswa dalam penelitian ini merupakan buku yang memuat masalah Barisan dan Deret 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga membantu siswa mempelajari matematika. Dalam penelitian ini, 

buku siswa yang dihasilkan menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk 

mencapai kompetensi yang diharapkan. Buku siswa dalam penelitian ini juga menganjurkan agar siswa-

siswi diberi kesempatan untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari sebuah masalah yang diberikan 

sehingga menumbuhkan kreatifitas siswa  

 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Trianto (2007: 73) menguraikan Lembar Kerja Siswa adalah panduan siswa yang digunakan 

untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Menurut Muhammad (dalam Ika, 

2010:13) lembar kerja siswa merupakan lembar kerja bagi siswa dalam kegiatan intrakurikuler maupun 

kurikuler untuk mempermudah pemahaman terhadap suatu materi pelajaran yang didapat. Bagi guru 

lembar kerja siswa itu berfungsi untuk menuntun siswa dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar dan 

mempertimbangkan proses berpikir yang akan ditumbuhkan pada diri siswanya.  

Dalam melakukan diskusi, siswa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengemukakan 

pendapat dan siswa akan menemukan konsep berdasarkan pemahaman sendiri. Dalam berdiskusi, siswa 

memerlukan sarana yang salah satunya berupa lembar kerja siswa (LKS) sebagai acuan yang dapat 

menuntun siswa dalam memahami masalah matematika. Bagi guru, lembar kerja siswa itu berfungsi 

untuk menuntun siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dan mempertimbangkan proses 

berpikir yang akan ditumbuhkan dalam diri siswanya.  

Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar yang menggunakan LKS, seorang guru lebih 

berfungsi sebagai fasilitator. LKS hanya memuat masalah-masalah kontekstual dan tempat untuk 

menyelesaikan setiap masalah, tidak memuat soal-soal latihan. Jadi, guru tidak perlu menerangkan semua 
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materi dan contoh-contoh soal secara menyeluruh kepada siswa melainkan hanya memberikan sedikit 

uraian singkat mengenai materi yang akan disampaikan. 

Indikator validator LKS, mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Format 

1) S/emua dapat didefinisikan dengan jelas, 

2) Sistem penomoran urutan kerja cukup jelas, 

3) Pengaturan ruang/tata letak, dan 

4) Jenis dan ukuran huruf yang sesuai. 

b. Bahasa 

1) Kebenaran tata bahasa, 

2) Kesesuaian kalimat dengan tingkat perkembangan siswa, 

3) Mendorong minat untuk bekerja, 

4) Kesederhanaan struktur kalimat, 

5) Kejelasan petunjuk atau arahan, dan 

6) Sifat komunikatif bahasa yang digunakan. 

c. Isi 

    Kesesuaian dengan pembelajaran berbasis masalah, 

a) Memberikan masalah/soal autentik dan bermakna bagi siswa, 

b) Mengorganisasi siswa untuk belajar, 

c) Membimbing dan mengarahkan siswa secara mandiri atau kelompok, 

d) Mengembangkan atau mempresentasikan hasil penyelesaian masalah, 

e) Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. 

 

Tes Hasil Belajar 

 Tes hasil belajar merupakan kelengkapan perangkat pembelajaran mengenai hasil belajar 

siswa. Pada penelitian ini, tes hasil belajar merupakan tes tulis pokok bahasan Barisan dan Deret yang 

berupa tes essai yang dikembangkan berdasarkan pembelajaran Problem Based Learning. Tes ini 

diberikan sebanyak satu kali yaitu pada akhir pembelajaran. 

Indikator validasi tes hasil belajar mencakup: 

a. Validasi isi 

1) Soal sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran, 

2) Maksud soal dirumuskan dengan singkat dan jelas. 

b. Bahasa soal 

1) Bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia; 

2) Kalimat soal tidak mengandung arti ganda (ambigu); 

3) Kalimat soal komutatif, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami siswa. 

 

Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Salah satu faktor yang paling penting dalam proses pembelajaran yaitu, perangkat 

pembelajaran. Tanpa adanya perangkat pembelajaran maka kegiatan pembelajaran tidak dapat berjalan 

dengan baik. Dengan demikian maka tujuan pembelajaran yang direncanakan juga tidak akan tercapai. 

Pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang 

dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah 

ada. Menurut Hobri (2010: 31) perangkat pembelajaran adalah sekumpulan sumber belajar yang 

memungkinkan guru dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang 

dimaksud adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), Buku Siswa 

dan Tes Hasil Belajar. 

Tujuan gagasan baru ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran dengan model 

pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning). Selanjutnya dilakukan validasi naskah 

perangkat pembelajaran oleh para ahli mencakup kebenaran substansi dan kesesuaian dengan tingkat 

berpikir siswa. 

Pengembangan perangkat pembelajaran merupakan serangkaian proses atau kegiatan yang 

dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang ada 

(Hobri, 2010: 12-16). Model pengembangan bermacam-macam, seperti model Kemp, model Dick & 

Carey, model IDI, model 4-D, model PPSI, Plomp dan lain-lain. Dari model-model pengembangan 

tersebut memiliki perbedaan dan persamaan satu sama lain. Perbedaan model-model tersebut terletak 

pada istilah yang dipakai, urutan dan kelengkapan langkah-langkahnya. Sedangkan persamaannya adalah 
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secara umum model-model tersebut mengandung tiga langkah pokok, yaitu, identifikasi masalah, analisis, 

dan pengembangan pemecahan masalah serta evaluasi sistem. 

Model pengembangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah memodifikasi dari 

model Thiagarajan yang dikenal dengan Four-D Model. Keempat tahap tersebut adalah tahap 

pendefinisian, tahap perancangan, tahap pengembangan dan tahap desiminasi.  

1. Tahap pendefinisian 

 adalah menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran dengan menganalisis 

tujuan dan batasan materi. Tahap pendefinisian meliputi analisis awal-akhir, analisis materi/topik, 

analisis siswa, analisis tugas dan spesifikasi tujuan pembelajaran. 

2. Tahap perancangan  

adalah merancang perangkat pembelajaran. Tahap ini terdiri dari empat langkah pokok yaitu 

penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format dan desain awal. 

3. Tahap pengembangan 

 adalah untuk menghasilkan draft perangkat pembelajaran yang telah direvisi berdasarkan masukan 

/para ahli dan data yang diperoleh dari uji coba.Kegiatan pada tahap ini adalah penilaian para ahli 

dan uji coba lapangan. 

4. Tahap desiminasi  

merupakan tahap penggunakan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan pada skala yang 

lebih luas. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menguji efektifitas penggunaan perangkat 

pembelajaran dalam KBM. 

 

Langkah awal yang dilakukan pada kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran yaitu:  

(1) menyusun instrumen pengembangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa, Buku Siswa, dan Tes Keterampilan Higher 

Order Thinking Siswa;  

(2) menyusun instrumen penelitian yang terdiri dari: lembar pengamatan aktivitas siswa dan lembar skala 

pengukuran sikap (angket); 

 (3) melakukan validasi terhadap perangkat pembelajaran (validasi dilakukan oleh pakar dan teman 

sejawat);  

(4) menganalisis hasil validasi perangkat pembelajaran, kemudian merevisi perangkat tersebut;  

(5) melakukan uji coba tes keterampilan higher order thinking tahap pra-implementasi perangkat 

pembelajaran;  

(6) melakukan analisis hasil uji coba tes keterampilan higher order thinking tahap pra-implementasi 

perangkat pembelajaran; 

 (7) menerapkan perangkat pembelajaran yang sudah valid pada pembelajaran di kelas perlakuan;  

(8) melakukan uji coba tes keterampilan higher order thinking tahap pasca-implementasi perangkat 

pembelajaran;  

(9) melakukan analisis hasil uji coba tes keterampilan higher order thinking tahap pasca-implementasi 

perangkat pembelajaran;  

(10) melakukan analisis hasil penerapan perangkat pembelajaran;  

(11) membuat laporan 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan oleh penulis untuk menyusun artikel yang berjudul 

pengembangan perangkat pembelajaran matematika dengan pendekatan problem based learning untuk 

meningkatkan keterampilan higher order thinking pada materi Barisan dan Deret, ada beberapa hal yang 

dapat penulis simpulkan, di antaranya adalah: 

1. Ada beberapa langkah tertentu yang harus ditempuh dalam pendekatan Problem Based Learing, 

yaitu:  

Langkah 1: Mengorientasi siswa pada masalah 

Langkah 2: Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

Langkah3:Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

Langkah 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Langkah5:Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

2. Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar  mengajar dapat berupa; 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), buku siswa, dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 
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3. Model pengembangan yang akan digunakan dalam gagasan ini adalah memodifikasi dari model 

Thiagarajan yang dikenal dengan Four-D Model. Keempat tahap tersebut adalah tahap 

pendefinisian, tahap perancangan, tahap pengembangan dan tahap desiminasi.  

 

 

Saran 

Dalam penulisan gagasan ini, penulis menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena 

itu penulis mengemukakan beberapa saran, yaitu: 

1. Perlu dilakukan kajian pustaka lebih lanjut mengenai pengembangan perangkat pembelajaran 

matematika dengan pendekatan problem based learning untuk meningkatkan keterampilan higher 

order thinking pada materi Barisan dan Deret. 

2. Agar hasil analisis lebih akurat, perlu dilakukan penelitian atau wawancara di suatu sekolah. 
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