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Abstrak-Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena banyak sumber belajar yang 

dikembangkan tidak sesuai dengan karakteristik kesulitan siswa (learning obstacle). 

Untuk mengatasinya dibuatlah suatu sumber belajar berupa desain didaktis yang 

interaktif dengan model simulasi dan berbasis problem solving. Karena dengan adanya 

bantuan teknologi multimedia interaktif akan mampu mereduksi dan atau meminimalisir 

learning obstacle serupa atau bahkan yang baru. Subyek dalam penelitian ini ada tiga, 

yaitu siswa kelas X.1 SMA N 6 Kab. Tangerang dan siswa kelas X.1 MA Al-Istiqomah 

tahun akademik 2013-2014 sebagai responden learning obstacle serta siswa kelas IX.8 

SMP N 1 Pasar Kemis Kab. Tangerang tahun akademik 2013-2014 sebagai responden 

untuk implementasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik 

learning obstacle yang muncul, karakteristik desain didaktis yang dapat dikembangkan 

berdasarkan learning obstacle, respon siswa terhadap desain didaktis, dan reduksi yang 

terjadi setelah implementasi desain didaktis, serta kemampuan pemecahan masalah yang 

dimilki siswa setelah menggunakan desain didaktis. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat lima learning obstacle yang dapat dijadikan acuan pengembangan 

desain didaktis, desain didaktis yang dibuat mampu mereduksi learning obstacle serupa 

dan tidak ditemukan learning obstacle baru, respon siswa terhadap desain didaktis 

sangat positif, dan kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki siswa ada pada 

kategori sedang setelah menggunakan desain didaktis. 

 

Kata Kunci: Desain Didaktis, Model Simulasi, Problem Solving, Kekongruenan 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan TIK kini semakin banyak dikembangkan dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang 

dan aspek kehidupan guna menciptakan kemudahan serta efesiensi dalam menyelesaikan tugas dan 

pekerjaan bagi manusia. Salah satu bidang yang cukup banyak mendapatkan manfaat atas 

perkembangan TIK ialah bidang pendidikan. Hal ini memberikan kesempatan kepada para pendidik 

dan tenaga kependidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui beragam teknologi 

yang mampu mendukung proses belajar mengajar. Sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan 

menjadi lebih menarik dan bermakna karena disisipi oleh muatan TIK. 

Penggunaan TIK dalam dunia pendidikan dikenal dengan computer based instruction(CBI) dan 

e-learning atau web based learning (WBL). Diungkapkan oleh Rusman (2012, 154) CBI merupakan 

suatu bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai piranti sistem pembelajaran 

individual, dimana siswa dapat berinteraksi langsung dengan sistem komputer yang sengaja dirancang 

dan atau dimanfaatkan oleh guru. Selain itu menerapkan pola pembelajaran bermedia, yaitu secara 

utuh sejak awal hingga akhir menggunakan piranti sistem komputer (CD interaktif). Sejalan dengan 

ungkapan Rusman (2012, 136-137) e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis 

elektronik dengan salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer yang memungkinkan 

untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan 

komputer yang lebih luas yaitu internet. 

Dampaknya dapat kita lihat dalam hal pengembangan bahan ajar. Bahan ajar yang konvensional 

kini lambat laun berkembang seiring dengan perkembangan teknologi menjadi bahan ajar yang lebih 

inovatif dan interaktif. Bahan ajar interaktif biasannya banyak dikemas dalam bentuk CD (compact 

disk) interaktif. CD interaktif membuat suasana pembelajaran menjadi lebih aktif dengan adanya 

PM -30 
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hubungan timbal balik antara bahan ajar dengan siswa. diungkapkan juga oleh Rusman (2012: 148) 

bahwa CD interaktif cukup efektif meningkatkan hasil belajar siswa. 

Ada beberapa macam model bahan ajar interaktif seperti diungkapkan Rusman (2012: 148-149), 

yaitu model drills, model tutorial, model simulasi, dan model instructional games. Bahan ajar 

interaktif model simulasi merupakan salah satu model pembelajaran berbasis komputer yang memiliki 

potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika. 

Karena ranah pembelajaran matematika merupakan objek abstrak yang sulit untuk dikonkritkan, maka 

seorang pendidik perlu menggunakan bantuan simulasi komputer dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung agar membantu proses berfikir siswa. 

Kemampuan pemecahan masalah (problem solving) dalam matematika merupakan kemampuan 

yang sangat penting untuk dimiliki setiap siswa. Hal ini sejalan dengan tujuan umum matematika 

sesuai dengan Nation Council of Teachet of Mathmatic (NCTM) pada tahun 2000 bahwa terdapat lima 

standar yang mendeskripsikan keterkaitan pemahaman matematik yang hendaknya siswa ketahui dan 

dapat dilakukan. Pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa tercakup 

dalam standar proses meliputi (1) problem solving (pemecahan masalah); (2) reasoning and proof 

(penalaran dan pembuktian); (3) communication (komunikasi); (4) connection (mengaitkan); dan (5) 

representation. (Hudiono, 2005:2) 

Sejalan dengan tujuan yang diungkapkan oleh NCTM, kemampuan yang harus dimiliki oleh 

siswa setelah mempelajari matematika diuraikan dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 mengenai 

Standar Isi, yaitu: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam penyelesaian 

masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola atau sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) 

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) mengkomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah; dan (5) 

memiliki sikap menghargai, rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam penyeleseian masalah. 

Penguasaan terhadap kemampuan pemecahan masalah (problem solving)  menjadi salah satu 

tujuan yang harusnya diperhatikan oleh guru secara seksama karena hampir disemua tujuan 

pembelajaran matematika yang diungkapkan oleh NCTM maupun Permendiknas, kemampuan untuk 

memecahkan dan penyelesaikan masalah sangat penting untuk dimiliki siswa. Siswa diharapkan 

memiliki kemampuan problem solving yang meliputi kemampuan dalam memahami masalah 

matematika yang disajikan, merancang model matematika dari permasalahan yag disajikan, 

menyelesaikan model matematika dari masalah tersebut, dan menafsirkan solusi yang diperoleh dari 

hasil perhitungan, serta memiliki sikap untuk menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari, seperti memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  

Pentingnya penguasaan kemampuan problem solving bagi siswa diungkapkan oleh Hudoyo 

(dalam Abdurrahman, 2012: 2) bahwa pemecahan masalah merupakan suatu hal yang sangat essensial 

dalam pengajaran matematika, sebab: (1) siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, 

kemudian menganalisisnya dan akhirnya meneliti hasilnya; (2) kepuasan intelektual akan timbul dari 

dalam; (3) potensi intelektual siswa akan meningkat; dan (4) siswa belajar bagaimana melakukan 

penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. 

Bobango menyatakan bahwa (Abdussakir, 2009) tujuan pembelajaran geometri adalah agar 

siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah 

yang baik, dapat berkomunikasi secara matematik, dan dapat bernalar secara matematik. Sedangkan 

Budiarto (2000: 439) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir logis, mengembangkan intuisi keruangan, menanamkan pengetahuan untuk 

menunjang materi yang lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-

argumenmatematik. 

Geometri perlu dipelajari karena menurut Ansyar (Sutrisno dalam Aisah, 2012:1) bahwa 

geometri dapat melatih kita untuk berpikir logis, kerja yang sistematis, menghidupkan kreativitas serta 

dapat mengembangkan kemampuan berinovasi. Van de Walle (Santoso, 2009:3) menyatakan bahwa: 

Geometri perlu dipelajari karena alasan berikut: (1) Geometri membantu memiliki keyakinan yang 

utuh tentang dunianya. (2) Eksplorasi dalam geometri dapat membantu mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah. (3) Geometri memainkan peran utama dalam bidang lainnya. (4) Geometri 
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digunakan oleh banyak orang dalam bidang kehidupan sehari-hari. (5) Geometri penuh teka-teki dan 

menyenangkan. 

Kemampuan problem solving dalam geometri tidaklah mudah bagi siswa, karena siswa dituntut 

untuk memiliki keterampilan dasar geometri yang baik dan nantinya akan mempengaruhi keberhasilan 

siswa dalam melaksanakan perencanaan pemecahan masalah yang dilakukan. Hofter (Sofyana dan 

Budiarto, 2013) mengemukakan lima keterampilan dasar dalam belajar geometri, yaitu (1) 

keterampilan visual (visual skill); (2) keterampilan verbal (descriptive skill); (3) keterampilan 

menggambar (drawing skill); (4) keterampilan logika (logical skill); dan (5) keterampilan terapan 

(applied skill). 

Lebih lanjut, menurut Gunawan (Sulistiawati, 2012:5) biasanya geometri hanya diajarkan 

sebagai hafalan dan perhitungan semata oleh para guru. Siswa tidak dibimbing untuk mengetahui 

proses dan penemuan rumus sendiri serta secara menyeluruh tidak diajarkan keterampilan dasar 

geometri yang harusnya dimiliki, sehingga kemampuan yang dimiliki terbatas. Akibatnya, siswa tidak 

dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan dan tidak dapat mentransfernya dalam konteks 

permasalahan yang baru.  

Seperti pernyataan di atas, Sofyana dan Budiarto (2013) menyatakan bahwa para guru hampir 

tidak pernah melakukan analisis pendahuluan mengenai sejauh mana pemahaman siswa pada materi 

sebelumnya. Dugaan tersebut diperkuat oleh hasil survey IMSTEP-JICA, bahwa dalam pembelajaran 

matematika, guru terlalu berkonsentrasi  pada hal-hal yang prosedural dan mekanistik, pembelajaran 

yang dilakukan masih berpusat pada guru, konsep matematika disampaikan secara informatif, dan 

siswa hanya dilatih untuk menyelesaikan banyak soal tanpa pengetahuan yang mendalam. Padahal, hal 

ini dapat menghambat dalam proses pembelajaran geometri selanjutnya. Akibatnya, keterampilan dan 

kompetensi yang harus dimiliki siswa tidak berkembang sebagaimana mestinya. 

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti pada sebuah SMP di kabupaten Tangerang 

didapatkan informasi bahwa pada materi geometri kesebangunan dan kekongruenan terdapat kendala 

dalam pengajarannya dari segi bahan ajar yang masih konvensional. Siswa banyak mengalami 

kesalahan dalam mentransfer pemahaman mereka pada aktivitas pemecahan masalah dan keliru dalam 

menyelesaikan soal-soal mengenai kesebangunan dan kekongruenan serta belum memahami konsep-

konsep geometri. Kesulitan belajar (learning obstacle) itulah yang ingin diketahui oleh peneliti. 

Learning obstacle yang terjadi salah satunya disebabkan oleh metode belajar yang masih 

menggunakan metode ceramah dan setting aktivitas belajar (milieu) juga masih individual serta siswa 

terkesan pasif ditambah dengan bahan ajar yang tidak mendukung adanya interaksi antara siswa 

dengan pendidik secara aktif. Selain itu pemahaman siswa terhadap konsep yang ada hanya mampu 

digunakan sebatas model soal sederhana saja. Untuk soal yang membutuhkan pemahaman yang lebih 

luas, siswa masih merasakan kesulitan yang berarti. Hambatan seperti yang dialami tersebut disebut 

sebagai hambatan epistemologis. 

Seorang guru hendaknya pandai dalam membuat milieu yang beragam, sesuai dengan kondisi 

siswa. Semakin beragam milieu yang terbentuk, maka akan semakinberagam pula situasi yang terjadi 

sehingga proses pembelajaran menjadi sangat kompleks. (Suryadi dan Turmudi, 2011: 3) Sehingga 

menciptakan interaktivitas antar individu dalam suatu milieu atau antar milieu. Karena menurut 

Rahayu (2010: 2), anak harus dipandang sebagai subyek pendidikan dan guru bukanlah satu-satunya 

sumber pengetahuan dalam pembelajaran. Tugas guru disini adalah sebagai fasilitator dan motivator, 

menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan, membelajarkan siswa dengan cara-cara hand-

on activity (melakukan) atau minds-on (berpikir). Dalam proses pembelajaran matematika dapat 

memaksimalkan proses dan hasil belajar matematika, seorang guru hendaknya perlu mendorong siswa 

agar dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran seperti diskusi, bertanya serta menjawab 

pertanyaan, berpikir secara kritis, menjelaskan setiap jawaban yang diberikan serta mampu 

mengajukan alasan untuk setiap jawaban yang diajukan. Dari sinilah hubungan pedagogik (HP) antara 

siswa dengan guru dapat terbentuk dengan baik. 

Melakukan pemecahan masalah dalam pembelajaran geometri memang bukanlah hal yang 

mudah terlebih bagi siswa SMP yang kategorinya belum mampu berfikir abstrak secara total. Untuk 

itu diperlukan desain didaktis yang mendukung dan mengarahkan siswa pada kemampuan pemecahan 

masalah geometri. Salah satu desain didaktis yang dianggap peneliti mampu mendukung peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran geometri kesebangunan dan kekongruenan 

adalah desain didaktis interaktif dengan model simulasi. Desain didaktis interaktif dengan model 

simulasi merupakan desain didaktis berbasis komputer yang memberikan gambaran lebih nyata 

melalui media audio-visual yang lebih menarik. Dengan latihan dan percobaan-percobaan eksploratif 

matematika yang terdapat didalamnya, membuat siswa mendapatkan penanaman dan penguatan 
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konsep, pembuatan pemodelan matematika, dan penyusunan strategi dalam memecahkan masalah 

menggunakan desain didaktis ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pendahuluan, maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik learning obstacle siswa dalam problem solving pada pokok bahasan 

kesebangunan dan kekongruenan? 

2. Bagaimana desain didaktis awal yang dapat dikembangkan berdasarkan hasil analisis desain 

didaktis terdahulu dan learning obstacle siswa? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap desain didaktis awal yang telah dibuat? 

4. Bagaimana hasil implementasi desain didaktis awal terhadap reduksi learning obstacle siswa dan 

kemampuan pemecahan masalah? 

5. Bagaimana seharusnya desain didaktis revisi dibuat berdasarkan hasil implementasi desain 

didaktis awal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dtelah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mampu mendeskripsikan karakteristik learning obstacle yang dimiliki siswa dalam problem 

solving pada pokok bahasan kesebangunan dan kekongruenan. 

2. Mampu mendeskripsikan desain bahan ajar yang dapat dikembangkan berdasarkan hasil analisis 

desain didaktis terdahulu dan learning obstacle siswa. 

3. Mampu mendeskripsikan respon siswa terhadap desain didaktis awal yang telah dibuat. 

4. Mengetahui hasil implementasi desain didaktis yang dibuat terhadap reduksi learning obstacle 

dan kemampuan pemecahan masalah pada siswa. 

5. Mampu mendeskripsikan desain didaktis revisi berdasarkan  respon siswa terhadap desain 

didaktis awal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat, diantaranya adalah: 

1. Bagi Siswa 

Dapat mempermudah siswa dalam mempelajari konsep matematika pada pokok bahasan 

kesebangunan dan kekongruenan, selain itu dapat memotivasi siswa untuk terus belajar dan 

memaksimalkan kemampuan problem solving yang dimiliki. 

2. Bagi Guru 

Dapat digunakan guru sebagai alternatif bahan ajar untuk membangun hubungan pedagogik dan 

hubungangan didaktis yang lebih baik, selain itu dijadikan sebagai referensi untuk 

mengembangkan penelitian guna menjadi guru profesional. 

3. Bagi Peneliti  

Dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian yang selanjutnya. 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian pengembangan (Research and Development) 

dengan desain mengikuti penelitian desain didaktis (Didactical Design Research/DDR) yang 

dilakukan melalui tiga tahapan analisis seperti yang dikemukan oleh Suryadi (2010), yaitu: 

1. Analisis desain didaktis sebelum pembelajaran yang wujudnya berupa desain didaktis termasuk 

ADP (Antisipasi Didaktis Pedagogis) 

2. Analisis metapedadidaktik 

3. Analisis retrosfektif, yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotesis dengan 

hasil metapedadidaktik. 

Teknik sampling yang digunakan dalam menentukan sampel dipenelitian ini adalah 

penggabungan teknik purposive dan cluster sampling. Sampel yang akan digunakan untuk Tes 

Kemampuan Responden Awal (TKRAw) adalah siswa SMA yaitu kelas X.1 SMA N 6 kab. 

Tangerang yang berjumlah 25 siswa dan kelas X.1 MA Al-Istiqomah kab. Tangerang yang berjumlah 

25 siswa. jadi total siswa yang digunakan sebagai sampel dalam TKRAw berjumlah 50 siswa. 
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Sedangkan sampel untuk implementasi desain didaktis dan uji Tes Kemampuan Responden Akhir 

(TKRAk) adalah siswa SMP kelas IX.8 di SMP N 1 Pasar Kemis kab. Tangerang. 

TKRAw dan TKRAk menggunakan instrumen tes berupa 6 soal essay dan instrumen non tes 

berupa panduan interview (retrospective semi-structural interview) dan angket. TKRAw dilakukan 

sebelum penyusunan desain didaktis awal untuk mengetahui strategi penyelesaian dan learning 

obstacle siswa. TKRAk dilakukan setelah implementasi desain didaktis awal untuk mengetahui 

reduksi learning obstacle. Sedangkan tujuan dari interview adalah untuk mengetahui dan menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana responden diminta untuk memaparkan pendapat dan ide-

idenya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ditemukan lima kesulitan (learning obstacle) yang dialami siswa ketika memahami konsep 

kesebangunan yang terkait dengan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) yang diperoleh 

dari hasil TKRAw yang telah dianalisis, yaitu : 

1. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami soal yang disajikan, 

2. Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan sisi-sisi bangun datar yang bersesuaian, 

3. Siswa mengalami kesulitan dalam membandingkan sisi-sisi bangun datar yang bersesuaian, 

4. Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan pasangan segitiga sebangun, 

5. Siswa mengalami kesulitan dalam mengkoneksikan dengan konsep lain. 

Hasil analisis dari TKRAw yang telah dilakukan akan ditindaklanjuti dengan mengembangkan 

desain didaktis. Desain didaktis awal yang dikembangkan merupakan bahan ajar interaktif yang 

diharapkan mampu mengaktifkan interaksi yang terjadi antara bahan ajar, siswa, dan guru. Karena 

desain didaktis yang dikembangkan berupa bahan ajar yang interaktif, maka dipilihlah yang berbasis 

komputer dengan model simulasi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa learning obstacle 

yang muncul dapat diatasi dengan pemberian animasi dan simulasi pada objek belajar sehingga siswa 

lebih mudah memahaminya, terlebih jika kemampuan abstraksinya tidak cukup bagus.  

Selain itu, desain didaktis awal yang dibuat didasarkan pada problem solving, sehingga materi 

dan soal-soal yang disajikan berdasarkan problem solving. Sehingga diharapkan siswa yang belajar 

menggunakan desain didaktis ini akan memiliki kemampuan problem solving yang baik. Berikut 

adalah gambaran secara umum spesifikasi desain didaktis interaktif problem solving pada pokok 

bahasan kesebangunan dan kekongruenan serta komponen-komponen penyusun yang terdapat di 

dalamnya: 

1. Media penyimpanan  : CD-R 

2. Format file   : Application (.exe) dan atau .swf 

3. Ukuran file   : 17,2 MB  

4. Jenis huruf   : ( Aurulent Sans ) 

5. Materi    : Kesebangunan dan Kekongruenan 

6. Software   : Adobe Flash CS3, Ms. Paint,  

7. Resolusi   : 1366 x 768 pixel 

Desain didaktis interaktif model simulasi berbasis problem solving disusun agar mampu 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik yang dimiliki siswa. Sehingga siswa 

mampu menjadi problem solver yang baik. Jika dilihat dari hasil TKRAw yang digunakan sebagai 

dasar untuk analisis learning obstacle dapat dilihat bahwa kemampuan pemecahan masalah yang 

dimiliki siswa yang belajar menggunakan bahan ajar bukan desain didaktis masih tergolong sangat 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut: 

 
TABEL 1. DISTRIBUSI KRITERIA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH BERDASARKAN  

NILAI RATA-RATA POST-TEST 

No. Indikator 
Nilai rata-

rata 
Kategori 

1 mampu menunjukkan pemahaman masalah 48,86 Kurang 

2 mampu mengorganisasi data dan memilih informasi 

yang relevan dalam pemecahan masalah 

61,63 Sedang  

3 mampu menyajikan masalah secara matematik dalam 

berbagai bentuk 

29,52 Kurang 

4 mampu memilih pendekatan dan metode pemecahan 

masalah secara tepat 

68,43 Cukup 



                                                                                                           ISBN. 978-602-73403-0-5 

 

 

 

206 
 

5 mampu mengembangkan strategi pemecahan masalah 80,19 Baik 

6 mampu membuat dan menafsirkan model matematika 

dari suatumasalah 

54,21 Kurang 

7 mampu menyelesaikan masalah yang tidak rutin 52,05 Kurang 

 Nilai Rata-rata 56,41 Sedang  

 

Dari hasil implementasi yang dilakukan di kelas, secara keseluruhan diperoleh respon siswa yang 

baik dari siswa. Untuk mengetahui respon siswa terhadap desain didaktis dan penilaian terhadap 

desain didaktis yang dibuat, guru membagikan angket pada 25 siswa yang dipilih secara acak, dan 

diperoleh hasil sebagai berikut: 
TABEL 2. HASIL ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN DESAIN DIDAKTIS 

Daftar 

Pertanyaan 

Persentase tiap 

point 
Kriteria 

1 82% Sangat kuat 

2 85% Sangat kuat 

3 75% Kuat  

4 74% Kuat 

5 59% Cukup 

6 81% Sangat kuat 

7 88% Sangat kuat 

8 70% Kuat 

9 89% Sangat kuat 

10 85% Sangat kuat 

11 91% Sangat kuat 

12 76% Kuat 

13 76% Kuat 

14 75% Kuat 

15 77% Kuat 

Rata-rata 78,87% Kuat 

 
TABEL 3. HASIL ANGKET PENILAIAN DESAIN DIDAKTIS OLEH SISWA 

Daftar 

Pertanyaan 

Persentase tiap 

point 
Kriteria 

1 98% Sangat kuat 

2 77% Kuat 

3 93% Sangat kuat 

4 90% Sangat kuat 

5 72% Kuat 

6 92% Sangat kuat 

7 74% Kuat 

8 78% Kuat 

9 76% Kuat 

10 79% Kuat 

Rata-rata 82,9% Sangat kuat 

 

Hasil implementasi desain didaktis yang dibuat dapat diukur dengan melihat persentase reduksi 

learning obstacle yang dilihat dari persentase siswa yang belajar menggunakan bahan ajar bukan 

desain didaktis dengan siswa yang belajar menggunakan desain didaktis interaktif model simulasi 

berbasis problem solving. 

Reduksi learning obstacle dapat kita lihat dengan melihat adanya peningkatan persentase pada 

tiap jenis kemampuan dalam tiap soal. Dengan adanya reduksi learning obstacle berarti terjadi 
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peningkatan kemampuan siswa dalam memahami konsep kesebangunan dan kekongruenan dengan 

menggunakan desain didaktis interaktif model simulasi berbasis problem solving. 

Berikut ini akan dibahas hasil uji learning obstacle melalui TKRAw dan TKRAk berdasarkan 

tiap jenis kemampuan mengerjakannya pada tiap butir soal. Karena ada dua sekolah yaitu sekolah 1 

adalah MA Al-Istiqomah dan sekolah 2 adalah SMA N 6 Kab. Tangerang sebagai sampel dalam 

TKRAw maka akan dibandingkan secara terpisah dua kelas yang menggunakan bahan ajar bukan 

desain didaktis dengan kelas yang menggunakan bahan ajar desain didaktis interaktif model simulasi 

berbasis problem solving. 

 
TABEL 4. RATA-RATA PERSENTASE REDUKSI LEARNING OBTACLE TIAP BUTIR SOAL 

Soal Jumlah Persentase Reduksi 

Learning Obstacle 

Dibanding Sekolah 1 

Jumlah Persentase 

Reduksi Learning 

Obstacle Dibanding 

Sekolah 2 

1 39,13% 33,80% 

2 42,83% 29,83% 

3 43,33% 42,33% 

4 64,00% 62,00% 

5 46,92% 20,25% 

6 25,50% 23,86% 

Rata-rata  43,62% 35,35% 

Rerata 39,49% 

 

Hasil implementasi desain didaktis yang dibuat selain diukur dengan melihat persentase reduksi 

learning obstacle, diukur pula dari hasil pre-test  dan post-test melalui hasil gain ternormalisasi yang 

dimiliki oleh siswa yang telah menggunakan desain didaktis. Desain didaktis interaktif yang telah 

dibuat dikatakan efektif jika mampu memberikan peningkatan pada siswa yang telah mempelajari 

konsep kesebangunan dan kekongruenan setelah menggunakan desain didaktis tersebut. Berikut akan 

dijabarkan hasilnya gain ternormalisasi 
 

TABEL 5. DISTRIBUSI HASIL RATA-RATA PRE-TEST DAN POST-TEST 

 

Rata-rata 

Pre-test  

Rata-rata 

Post-test 

Rata-rata Gain 

Ternormalisasi 

Kriteria 

Gain 

Rata-rata 8,43 60,21 0,57 Sedang 

 

Dari rincian pada tabel diatas diperoleh data sebagai berikut menurut kriteria gain ternormalisasi, 

yaitu :  
TABEL 6. PERSENTASE SISWA MENURUT KRITERIA GAIN TERNOMALISASI 

Kriteria Gain 

Ternormalisasi 

Banyak Siswa Persentase 

Tinggi 11 26,20% 

Sedang 26 61,90% 

Rendah 5 11,90% 

 

Desain didaktis yang dibuat dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil learning obstacle 

yang muncul ketika siswa mengerjakan instrumen pada TKRAw. Setelah pengerjaan instrumen, 

dilakukan semi structural interview sebagai konfirmasi terhadap hasil TKRAw yang telah dilakukan. 

Dari hasil TKRAw inilah dipilih desain didaktis yang sekiranya sesuai dan mampu untuk mengatasi 

learning obstacle yang muncul. Maka dipilihlah desain didaktis berupa bahan ajar multimedia 

interaktif. Dipilih multimedia interaktif dengan alasan bahwa media pembelajaran berbasis komputer 

akan mampu mengatasi kesulitan yang muncul dengan model simulasi. 

Desain didaktis interaktif problem solvingmatematis ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain 

adalah: 

1. Membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menarik karena proses pembelajaran 

dilakukan tidak di kelas terus-menerus tetapi lebih banyak di laboratorium komputer. Selain 

itu yang lebih membuat siswa tertarik adalah dengan adanya simulasi, animasi, serta 

ilustrasi yang disajikan dalam desain didaktis yang lebih berwarna-warni dan interaktif 

dibandingkan dengan buku teks yang sering digunakan. 
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2. Desain didaktis interaktif ini mendorong siswa untuk memiliki keterampilan 

mengoperasikan komputer. 

3. Materi dan contoh soal disajikan secara menarik dan lebih mudah dipahami karena 

dilengkapi simulasi, animasi serta ilustrasi. 

4. Simulasi, ilustrasi, dan animasi yang ada pada materi dan contoh soal dalam desain didaktis 

di rancang untuk mengatasi learning obstacle siswa yang mungkin saja muncul setelah 

proses implementasi. 

5. Desain didaktis yang dibuat menghemat tempat penyimpanan dan mudah dibawa kemana-

mana karena disimpan dalam bentuk CD atau bisa dalam flashdisk sehingga lebih praktis 

untuk dibawa. Selain itu lebih hemat kertas karena tidak perlu dicetak seperti buku. 

6. Proses revisi lebih mudah karena file tersimpan secara digital. 

7. Kapasitas Desain didaktis interaktif ini tidak besar, hanya berkapasitas 17,2 Mb. 

Desain didaktis yang dibuat telah mampu mereduksi learning obstacle serupa yang muncul 

dalam proses pembelajaran menggunakan desain didaktis interaktif model simulasi berbasis problem 

solving dan peningkatan kemampuan siswa ditiap jenis indikator kemampuan yang terdapat dalam 

soal menjadi lebih baik dibandingkan dengan siswa yang pernah belajar menggunakan bahan ajar 

bukan desain didaktis. Reduksi learning obstacle secara keseluruhan diperolah sebesar 39,49%. 

Peningkatan kemampuan yang terjadi menjadi indikasi bahwa telah terjadi reduksi learning obstacle 

setelah pembelajaran dengan menggunakan desain didaktis. Besarnya peningkatan kemampuan dapat 

dilihat dari hasil pengolahan gain ternormalisasi dari data hasil pre-test dan post-test yang dilakukan. 

Seberapa besar peningkatan yang terjadi dapat dilihat ditabel. Peningkatan yang terjadi setelah 

menggunakan desain didaktis ada pada kriteria sedang. Serupa dengan hasil penelitian Robbiana 

(2013) menguraikan hasil penelitiannya dan menyatakan bahwa (1) desain didaktis cukup mengatasi 

learning obstacle yang sebelumnya ada; (2) sikap matematis siswa yang menggunakan desain didaktis 

mempunyai pandangan terhadap matematika lebih bagus dibanding siswa yang menggunakan desain 

pembelajaran lain. 

Kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki siswa setelah menggunakan desain didaktis ada 

pada kriteria sedang. Dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

 
TABEL 7. KRITERIA KEMAMPUAN RATA-RATA PEMECAHAN MASALAH SISWA 

Rata-rata Semua 

Indikator 

Kriteria 

56,41 Sedang  

 

Adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki siswa tidak lepas dari proses 

pembelajaran yang dilakukan berdasarkan pembelajaran problem solving dan desain didaktis yang 

dikembangkan berbasis problem solving yang memiliki kelebihan yaitu multimedia interaktif yang 

dilengkapi dengan simulasi, animasi, dan ilustrasi yang membantu siswa dalam memahami setiap 

pembahasan materi dan contoh soal yang disajikan. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kusumah (2010) yang menyatakan bahwa pemecahan masalah yang diterapkan dalam jenis 

interaksi pembelajaran berbasis komputer diyakini memiliki kelebihan, terutama dalam hal: (1) siswa 

memperoleh kesempatan untuk melihat bagaiamana keterkaitan antara dunia nyata dan berbagai 

informasi terkait yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam dunia nyata; (2) 

siswa akan menyadari bahwa betapa pengalaman menemukan merupakan sesuatu yang benar-benar 

memberi motivasi tinggi; (3) software pembelajaran yang dirancang dengan tipe interaksi bukan saja 

memberi semangat dan meningkatkan minat (interest), namun juga membekali siswa dalam 

memperoleh dan menerapkan informasi, keterampilan dalam penelitian, dan keterampilan belajar. 

Dengan dikembangkannya desain didaktis model simulasi ini memberikan bantuan berupa 

langkah penyeleseian soal-soal berbasis problem solving yang mudah dipahami oleh siswa. Hal ini 

sejalan dengan yang dikemukan oleh Kusumah (2010) dalam penelitiannya bahwa kemampuan 

berfikir matematis tingkat tinggi (dalam domain kognitif) dapat dikembangkan melalui pembelajaran 

komputer tipe simulasi, khususnya dalam upaya penguatan aspek sinergis terhadap fakta, konsep, dan 

prosedur dalam pemecahan masalah matematis. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 
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1. Ditemukan lima kesulitan (learning obstacle) yang dialami siswa ketika memahami konsep 

kesebangunan dan kekongruenan yang terkait dengan kemampuan pemecahan masalah (problem 

solving), yaitu : 

a. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami soal yang disajikan, 

b. Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan sisi-sisi bangun datar yang bersesuaian, 

c. Siswa mengalami kesulitan dalam membandingkan sisi-sisi bangun datar yang bersesuaian, 

d. Siswa mengalami kesulitan dalam menentukan pasangan segitiga sebangun, 

e. Siswa mengalami kesulitan dalam mengkoneksikan dengan konsep lain. 

2. Konsep dan konteks yang terkait dengan konsep kesebangunan dan kekongruenan yang 

merupakan hasil repersonalisasidan rekontekstualisasi , dengan urutan pengembangan 

konsepsebagai berikut : 

a. Kesebangunan dan kekongruenan bangun datar, 

b. Segitiga-segitiga sebangun, 

c. Segitiga-segitiga kongruen. 

Desain didaktis yang dikembangkan untuk mengatasi learning obstacle yang dialami siswa dalam 

memahami konsep kesebangunan dan kekongruenan terkait kemampuan problem solving berupa 

desain didaktis interaktif model simulasi berbasis problem solving yang berbentuk buku interaktif 

dan disimpan dalam CD-R.  

3. Respon siswa terhadap implementasi desain didaktis interaktif model simulasi berbasis problem 

solving sebagian besar sesuai dengan prediksi yang telah dibuat sebelumnya sebagai ADP yang 

dilakukan peneliti. Selain itu respon siswa terhadap desain didaktis interaktif model simulasi 

menunjukan sikap yang sangat positif dilihat dari hasil angket sebesar 78,87% dengan kriteria 

kuat. Hasil implementasi yang dilakukan menunjukan bahwa telah terjadi reduksi learning 

obstacle pada semua learning obstacle yang muncul sebelumnya dan tidak ditemukan jenis 

learning obstacle baru. Secara keseluruhan rata-rata persentase reduksi learning obstacle sebesar 

39,49%. 

4. Kemampuan pemecahan masalah (problem solving) yang dimiliki siswa setelah menggunakan 

desain didaktis interaktif diperoleh rata-rata sebesar 0,57 dengan kriteria sedang. Peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah yaitu tinggi sebesar 26,20%, sedang sebesar 61,90%, dan rendah 

sebesar 11,90%. 

5. Berdasarkan hasil penilaian produk yang dilakukan siswa terhadap desain didaktis diperoleh hasil 

rata-rata sebesar 82,9% dengan kriteria sangat kuat, menunjukan bahwa revisi yang perlu 

dilakukan terhadap desain didaktis hanya pada beberapa bagian yaitu terkait: (1) tampilan 

background, cover, dan layout; (2) animasi, simulasi, dan ilustrasi yang terdapat pada contoh soal 

dibuat lebih perlahan dan diberi keterangan yang lebih jelas serta detail agar mudah dipahami; 

(3)soal-soal yang disajikan dibuat lebih menantang ditambah lagi untuk melatih kemampuan 

siswa. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

merekomendasikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan desain didaktis interaktif 

model simulasi berbasis problem solving pada konsep kesebangunan dan kekongruenan dan 

implementasinya. Beberapa saran yang diajukan adalah: 

1. Desain didaktis yang dibuat harusnya dimulai dengan apersepsi berupa pengulangan materi 

prasyarat yang masuk didalamnya sehingga tidak terpisah seperti pada menelitian ini. 

2. Desain didaktis yang dibuat dapat dijadikan alternatif desain pembelajaran bagi guru pada 

proses pembelajaran konsep kesebangunan dan kekongruenan. 

3. Soal-soal dalam desain didaktis yang berkaitan dengan kemampuan problem solving masih 

memerlukan beragam variasi dan bentuk. 

4. Kemampuan peneliti dalam teknik scaffolding masih harus ditingkatkan agar mampu mengatasi 

beragam millieu. 

5. Penelitian ini disarankan untuk terus dikembangkan lebih lanjut sehingga diperoleh desain 

didaktis yang benar-benar tepat untuk mengatasi learning obstacle yang muncul pada konsep 

kesebangunan dan kekongruenan. 
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