Judul Artikel: Pengembangan Bahan Ajar Matematika yang Berorientasi pada
Karakter dan Higher Order Thinking Skill (HOTS)
Terbit di:Pythagoras: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 9, No. 1, Tahun 2014
Halaman
Screen Capture Jurnal di Database DOAJ

1

Sampul Jurnal

2

Tim Editor Jurnal

3

Daftar Isi Jurnal

4

File Artikel (Fulltext)

45-59

Screen Capture Jurnal di Database DOAJ
https://doaj.org/article/5adcb8cb626440758bdc4d94b064d783

This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more (/privacy) | Hide this message
(/cookie_consent?continue=/article/5adcb8cb626440758bdc4d94b064d783)

(/)

SUPPORT DOAJ (/membership)

Pengembangan Bahan Ajar Matematika yang
Berorientasi pada Karakter dan Higher Order
Thinking Skill (HOTS)
Pythagoras: Jurnal pendidikan Matematika (/toc/2527-421X). 2014;9(1):45-59 DOI 10.21831/pg.v9i1.9063
(https://doi.org/10.21831/pg.v9i1.9063)

Journal Homepage (http://journal.uny.ac.id/index.php/pythagoras)
Journal Title: Pythagoras: Jurnal pendidikan Matematika
ISSN: 1978-4538 (Print); 2527-421X (Online)
Publisher: Universitas Negeri Yogyakarta
Society/Institution: Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jurusan
Pendidikan Matematika
LCC Subject Category: Education: Education (General) | Science: Mathematics
Country of publisher: Indonesia
Language of fulltext: Indonesian
Full-text formats available: PDF

AUTHORS
Shin’an Musfiqi (SMP Negeri 3 Batealit Jepara)
Jailani Jailani (Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Yogyakarta)
EDITORIAL INFORMATION
Peer review (http://journal.uny.ac.id/index.php/pythagoras/about/editorialPolicies#sectionPolicies)
Editorial Board (http://journal.uny.ac.id/index.php/pythagoras/about/editorialTeam)
1
Instructions for authors (http://journal.uny.ac.id/index.php/pythagoras/about/submissions#authorGuidelines)

2

HOME

ABOUT

USER

LOGIN

REGISTER

SEARCH

CURRENT

ARCHIVES

ANNOUNCEMENTS

STATISTICS

ONLINE SUBMISSION

SITE MAP

CONTACT

Editorial Board

Home > About the Journal > Editorial Team

International Peer-Reviewers
Username eziapino
Password ••••••••

Editorial Team

Publication Ethics
Focus & Scope

Remember me

Editor in Chief

Login
JOURNAL CONTENT

Author Guidlines

Jailani Jailani, Department of Mathematics Education, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Publishing System

Associate Editor

Search
Search Scope
All
Search
Browse
» By Issue
» By Author
» By Title
» Other Journals
INFORMATION
» For Readers
» For Authors
» For Librarians
FONT SIZE

KEYWORDS

Heri Retnawati, (Scopus ID: 56896145400) Department of Mathematics Education, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Kuswari Hernawati, (Scopus ID: 57195474944) Department of Mathematics Education, Universitas Negeri Yogyakarta,,
Indonesia
Himmawati Puji Lestari, Department of Mathematics Education, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

TEMPLATE

Sugiman Sugiman, (Scopus ID: 57204035834) Department of Mathematics Education, Universitas Negeri Yogyakarta,
Indonesia
Agus Maman Abadi, (Scopus ID: 56135334900) Department of Mathematics Education, Universitas Negeri Yogyakarta,
Indonesia
Dhoriva Urwatul Wutsqa, (Scopus ID: 56471809000) Department of Mathematics Education, Universitas Negeri Yogyakarta,
Indonesia
Ariyadi Wijaya, (Scopus ID: 56427813700) Department of Mathematics Education, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

VISITORS

Assistant Editor
Hasan Djidu, (Scopus ID: 57200068693) Department of Mathematics Education, Universitas Sembilanbelas November Kolaka,
Indonesia
Ezi Apino, (Scopus ID: 57193867079) Department of Mathematics Education, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Kartianom Kartianom, (Scopus ID: 57201730862) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia

PYTHAGORAS: Jurnal Pendidikan Matematika indexed by:

achievement critical thinking

development

curiosity
interest kemampuan berpikir
kritis learning achievement

mathematical communication
mathematical reasoning minat

motivation pemecahan

pengembangan
perangkat
pembelajaran prestasi
masalah

belajar problem solving

problem-based learning selfconfidence self-efficacy

Pythagoras is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://journal.uny.ac.id/index.php/pythagoras.
All rights reserved p-ISSN: 1978-4538 | e-ISSN: 2527-421X

Journal Help

» View
» Subscribe

Editorial Board

Curriculum 2013 PBL

OPEN JOURNAL SYSTEMS

NOTIFICATIONS

Visitor Number:
View Pythagoras Stats

3

HOME

ABOUT

USER

LOGIN

REGISTER

SEARCH

CURRENT

ARCHIVES

ANNOUNCEMENTS

STATISTICS

ONLINE SUBMISSION

SITE MAP

CONTACT

Editorial Board

Home > Archives > Vol 9, No 1

International Peer-Reviewers
Username eziapino
Password ••••••••
Remember me
Login

Vol 9, No 1

Publication Ethics

June 2014

Focus & Scope
Author Guidlines

JOURNAL CONTENT
Search

Table of Contents

Publishing System

Articles

Search Scope
All
Search
Browse
» By Issue
» By Author
» By Title
» Other Journals
INFORMATION
» For Readers
» For Authors
» For Librarians
FONT SIZE

KEYWORDS
Curriculum 2013 PBL

achievement critical thinking

development

curiosity
interest kemampuan berpikir
kritis learning achievement

mathematical communication
mathematical reasoning minat

motivation pemecahan

pengembangan
perangkat
pembelajaran prestasi
masalah

belajar problem solving

problem-based learning selfconfidence self-efficacy
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Journal Help

NOTIFICATIONS

Pengaruh Pembelajaran Inquiry dan Problem Solving terhadap Motivasi dan Prestasi
Belajar Matematika

PDF

1-10

Henri Rianto, Rusgianto Heri Santoso
10.21831/pg.v9i1.9055

TEMPLATE

Keefektifan Pembelajaran Matematika dengan Problem posing dan Problem solving
Ditinjau dari Prestasi dan Curiosity

PDF

11-21

Moh. Ali Husni
10.21831/pg.v9i1.9058

VISITORS

Keefektifan Pendekatan CTL dan PPM Pembelajaran Matematika Metode GTG
Ditinjau Keaktifan dan Prestasi Siswa

PDF

22-30

Nuryadi Nuryadi
10.21831/pg.v9i1.9059
Keefektifan CTL Menggunakan Model STAD dan GI Ditinjau dari Prestasi,
Komunikasi, dan Sikap terhadap Matematika

PDF

31-44

Rosid Yunianto
10.21831/pg.v9i1.9061
Pengembangan Bahan Ajar Matematika yang Berorientasi pada Karakter dan Higher
Order Thinking Skill (HOTS)

PDF

45-59

Shin’an Musfiqi, Jailani Jailani
10.21831/pg.v9i1.9063
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
Menggunakan Metode Inkuiri

PDF

60-69

Muhammad Suhadak, Dhoriva Urwatul Wutsqa
10.21831/pg.v9i1.9066
Keefektifan Pembelajaran Tipe TPS dan JIGSAW Ditinjau dari Prestasi Belajar
Matematika dan Karakter Siswa

PDF

70-78

Suratno Suratno
10.21831/pg.v9i1.9069
Keefektifan Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan CTL dan Problem Posing
Ditinjau dari Ketercapaian SK/KD dan Kemampuan Koneksi Matematik

PDF

79-89

Rizky Oktora Prihadini Eka Putri, Agus Maman Abadi
10.21831/pg.v9i1.9070
Pengembangan Multimedia Macromedia Flash dengan Pendekatan Kontekstual dan
Keefektifannya terhadap Sikap Siswa pada Matematika

PDF

90-98

Syariful Fahmi, Marsigit Marsigit
10.21831/pg.v9i1.9071
Pengaruh Pendekatan PMRI terhadap Motivasi Berprestasi, Kemampuan Pemecahan
Masalah, dan Prestasi Belajar

Wahidin Wahidin, Sugiman Sugiman
10.21831/pg.v9i1.9072

» View
» Subscribe

4

PDF

99-109

PYTHAGORAS: Jurnal Pendidikan Matematika indexed by:

Pythagoras is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at http://journal.uny.ac.id/index.php/pythagoras.
All rights reserved p-ISSN: 1978-4538 | e-ISSN: 2527-421X

Visitor Number:
View Pythagoras Stats

5

PYTHAGORAS: Jurnal Pendidikan Matematika
Volume 9 – Nomor 1, Juni 2014, (45-59)
Available online at: http://journal.uny.ac.id/index.php/pythagoras

Pengembangan Bahan Ajar Matematika yang Berorientasi pada Karakter dan Higher
Order Thinking Skill (HOTS)
Shin’an Musfiqi 1), Jailani 2)
1
SMP Negeri 3 Batealit, Jl. Raya Batealit-Tanjung, Bringin, Batealit, Jepara 59461 Jawa Tengah,
Indonesia. Email: musfiqhi@yahoo.co.id,
2
Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo No. 1, Karangmalang,
Yogyakarta 55281, Indonesia. Email: jailani@uny.ac.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar matematika SMP kelas VIII semester 1
yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan karakter dan higher order thinking skill (HOTS)
siswa. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilakukan dalam tiga tahap, yaitu
tahap pendahuluan, tahap pembuatan, dan tahap pengembangan. Tahap pendahuluan dilakukan
analisis konteks dan masalah, kajian pustaka, dan perumusan tujuan pembelajaran, tahap pembuatan
terdiri atas penyusunan instrumen tes, penentuan: media, strategi, dan materi pembelajaran, dan
penyusunan desain awal produk, dan pada tahap pengembangan, dilakukan tiga siklus evaluasi
formatif, yakni: uji coba produk, evaluasi, dan revisi produk. Bahan ajar yang dihasilkan dalam
penelitian ini terdiri atas rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar kerja siswa (LKS).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar yang dihasilkan valid, praktis, dan efektif ditinjau dari
orientasi bahan ajar terhadap karakter dan HOTS. Keefektifan bahan ajar ditunjukkan oleh hasil
penilaian melalui angket karakter dan tes HOTS. Berdasarkan hasil penilaian, persentase siswa yang
memiliki karakter minimal baik meningkat dari 78% menjadi 100% (meningkat 22%). Selanjutnya,
berdasarkan hasil tes HOTS, banyaknya siswa yang tuntas meningkat dari 0% menjadi 74%
(meningkat 74%).
Kata Kunci: pengembangan, bahan ajar, RPP, LKS, karakter, keterampilan berpikir tingkat tinggi,
HOTS

Developing Mathematics Instructional Materials Oriented to Character and Higher Order
Thinking Skill (Hots)
Abstract
This research aimed to produce mathematics instructional materials for junior high school
grade 8th semester 1 that is valid, practical, and effective for improving the student’s character and
higher order thinking skill (HOTS). This research was a developmental research consisting of three
phases: preliminary phase, designing phase, and developing phase. In the preliminary phase, contexts
and problems analysis, literature review, and formulation of learning objectives were conducted. The
designing phase consisted of developing the test instrument, determining the instructional strategies,
media, and materials, and designing of the initial design of products. At the developing phase, three
cycles of formative evaluation were conducted, consisting of product testing, evaluation, and product
revision.The instructional materials produced consisted of lesson plans and student worksheets. The
results showed that the instructional materials produced are valid, practical, and effective in terms of
character and HOTS. The effectiveness of the instructional materials was shown by the results of the
character questionnaire and the HOTS test. Based on the results of the character questionnaire, the
percentage of students who have minimum good character increased from 78% to 100% (up 22%).
Furthermore, based on the results of the HOTS test, the number of students who completed increase
from 0% to 74% (up 74%).
Keywords: development, instructional materials, lesson plan, student worksheet, character, higher
order thinking skill (HOTS)
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PENDAHULUAN
Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran matematika adalah tercapainya tujuan
pembelajaran (learning objectives) yang umumnya terdiri atas aspek kognitif, afektif dan psikomotor (Nitko & Brookhart, 2011, p.18).
Tujuan pembelajaran memiliki kaitan dengan
tujuan pendidikan nasional sebagaimana dijelaskan oleh Anderson & Krathwohl (2001, p.15)
dan Nitko & Brookhart (2011, pp.19-20) sebagai
tingkatan tujuan. Mereka berpendapat bahwa
tujuan pembelajaran merupakan bentuk yang lebih spesifik sebagai hasil penjabaran dari tujuan
pendidikan nasional.
Tujuan pendidikan nasional di Indonesia
disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003, yaitu untuk mengembangkan
potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Permendiknas
No 22 tahun 2006 tentang standar isi (Depdiknas, 2006, p.346) menyebutkan bahwa mata
pelajaran matematika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan: (1) memahami konsep matematika, (2) penalaran, (3) memecahkan masalah, (4) komunikasi matematika, dan (5) menghargai kegunaan matematika. Disebutkan pula
bahwa matematika perlu diberikan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis,
analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan bekerjasama.
Berdasarkan uraian tujuan pendidikan
nasional tersebut, jelas bahwa selain aspek kognitif dan psikomotor, aspek afektif juga sangat
menonjol. Demikian pula dalam kurikulum 2013
yang baru saja diberlakukan (Kemdikbud, 2013,
p.3), disebutkan bahwa pengembangan sikap
spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas,
dan kerja sama dilakukan secara seimbang
dengan pengembangan kemampuan intelektual
dan psikomotorik.
Masalah dalam pembelajaran matematika
secara umum berkutat dalam usaha pencapaian
tujuan pembelajaran. Dengan demikian maka
aspek yang rentan terindikasi bermasalah dalam
proses pembelajaran matematika dapat dikategorikan menjadi dua aspek besar yaitu aspek
kognitif dan psikomotor yang berkaitan dengan
kompetensi pengetahuan dan keterampilan, dan
kedua, aspek afektif yang berkaitan dengan
kompetensi sikap dan karakter.

Indikasi permasalahan pembelajaran
matematika dapat dikaji melalui pengamatan
gejala-gejala yang ada di lapangan. Pertama,
berkaitan dengan kompetensi pengetahuan dan
keterampilan matematika siswa, gejala tersebut
dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian internasional dalam hal prestasi matematika siswa,
diantaranya Trends in Internasional Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Programme
for International Student Assessment (PISA).
Dalam beberapa tahun terakhir, prestasi siswa
Indonesia berdasarkan kedua penelitian tersebut
belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kemdikbud (2013, p.2) menyatakan bahwa
rendahnya prestasi siswa Indonesia tersebut
disebabkan karena banyaknya materi uji di
TIMSS dan PISA yang tidak terdapat dalam
kurikulum Indonesia. Akibatnya, siswa kurang
terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dengan
karakteristik seperti soal-soal pada TIMSS dan
PISA. Meskipun demikian, hal ini memerlukan
kajian lebih lanjut.
Untuk menyimpulkan permasalahan yang
terjadi maka perlu dilakukan kajian kesesuaian
dengan dasar-dasar alat ukur yang digunakan
TIMSS dan PISA dengan proses pembelajaran
matematika yang saat ini berjalan. Keselarasan
ditinjau dari keberadaan tujuan pembelajaran
matematika dalam kurikulum di Indonesia yang
telah dirumuskan dalam standar isi (standar
kompetensi dan kompetensi dasar) dengan kemampuan yang diukur pada TIMSS dan PISA.
Secara spesifik fokus kajian adalah seputar
tujuan pengukuran dalam TIMSS maupun PISA
baik domain isi maupun domain proses.
Pertama, ditinjau dari domain isi, soalsoal pada TIMSS mengukur kemampuan dalam
bilangan, aljabar, geometri, dan data dan peluang (Mullis, et. al., 2012, p.30). Sementara pada
PISA (OECD, 2013, p.33), soal-soal yang diberikan mengukur kemampuan dalam ruang dan
bentuk (space and shape) atau geometri, perubahan dan hubungan (change and relationship)
atau aljabar, jumlah (quantity) atau aritmatika,
dan ketidakpastian dan data (uncertainty and
data) atau peluang dan statistika. Di Indonesia
sendiri, ruang lingkup pelajaran matematika
meliputi bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, dan statistika dan peluang (Depdiknas,
2006, p.346). Jika dicermati, kemampuan yang
diukur pada TIMSS maupun PISA pada hakikatnya sama atau relevan dengan standar isi di
Indonesia.
Kedua, ditinjau dari domain proses, soalsoal pada TIMSS mengukur kemampuan kogni-
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tif yang tediri dari dari pengetahuan (knowing),
penerapan (applying), dan penalaran (reasoning). Sementara pada PISA, soal-soal yang diberikan merupakan soal terapan yang mengaitkan
matematika dengan konteks dunia nyata yang
digunakan untuk mengukur kemampuan literasi
matematika. Literasi matematika diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk merumuskan,
menerapkan dan menafsirkan matematika dalam
berbagai konteks, termasuk kemampuan penalaran matematis dan menggunakan konsep,
prosedur, fakta, dan alat matematika untuk
menggambarkan, menjelaskan atau memperkirakan fenomena (OECD, 2013, p.25). Singkatnya,
literasi matematika mencakup bagaimana
mengaitkan matematika dengan permasalahan
dalam berbagai konteks dunia nyata. Jika dicermati, domain proses yang diukur dalam TIMSS
maupun PISA juga relevan dengan tujuan mata
pelajaran matematika dalam standar isi, yakni
sama-sama menekankan pada penalaran matematis dan penggunaan matematika dalam
penyelesaian masalah.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis
terhadap materi yang diujikan dalam soal
TIMSS 2011 dan PISA 2012, ditemukan bahwa
95,5% soal TIMSS dan 88,5% soal PISA relevan dengan kompetensi dasar (KD) matematika
SMP dalam standar isi. Selain itu, dari 59 KD
matematika SMP, 42% diantaranya diujikan dalam TIMSS 2011, sedangkan pada PISA 2012
mencapai 17%.
Berdasarkan kajian tentang domain yang
diukur serta analisis materi yang diujikan, karakteristik soal pada TIMSS dan PISA ternyata
sejalan dengan tujuan mata pembelajaran matematika dalam standar isi. kesesuaiannya adalah
sama-sama menekankan pada aspek penalaran
matematis dan penggunaan konsep matematika
untuk menyelesaikan masalah. Aspek-aspek tersebut berkaitan dengan keterampilan berpikir
matematis yang melibatkan proses menganalisis, mengevaluasi, dan menerapkan konsep matematika dalam menyelesaikan masalah dengan
strategi yang tepat. Berbagai ketrampilan tersebut oleh Brookhart (2010, p.3) disebut sebagai
higher order thinking skill (HOTS) atau keterampilan berpikir tingkat tinggi.
HOTS seringkali dijabarkan sebagai keterampilan berpikir level tinggi pada berbagai kerangka keterampilan berpikir. Dalam hal ini, istilah HOTS biasanya dikontraskan dengan
LOTS (lower order thinking skill). Diantaranya
Liu (2010, p.54) dan Fisher (2010, p.375) yang
mengelompokkan proses kognitif analisis (ana-

lysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi (evaluation) dalam taksonomi Bloom (Bloom, et. al.,
1956, p.18) sebagai HOTS, sedangkan pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension) dan penerapan (application) sebagai LOTS.
Demikian juga dalam tingkatan berpikir Krulik
& Rudnick (1999, pp.138-139), berpikir kritis
dan kreatif dikategorikan sebagai HOTS,
sedangkan (recall) dan basic termasuk dalam
LOTS. Meskipun definisi HOTS masih banyak
diperdebatkan, secara umum HOTS dapat diartikan sebagai proses berpikir yang melibatkan
pengolahan informasi secara kritis dan kreatif
dalam menghadapi situasi atau menyelesaikan
permasalahan tertentu. Dalam hal ini, penyelesaian masalah dapat diposisikan sebagai basis
utama dari HOTS yang dibangun dari keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Dalam standar
isi matematika SMP sendiri, teridentifikasi 47%
standar kompetensi (SK) (8 dari 17) dan 27%
kompetensi dasar (KD) (16 dari 59) memiliki
muatan HOTS.
Permasalahannya, pada tataran praktis,
banyak guru yang belum menekankan perlunya
keterampilan berpikir matematis dalam pembelajaran. Belum semua tujuan mata pelajaran
matematika diakomodasi dalam perencanaan,
pelaksanaan, maupun evaluasi oleh guru matematika. Kondisi tersebut teridentifikasi dalam
survei terbatas yang melibatkan dua puluh guru
matematika SMP di Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil survi, 75% responden mengawali
pembelajaran matematika mereka dengan pengenalan definisi dan rumus-rumus tanpa menghubungkannya dengan penyelesaian masalah
dalam berbagai konteks. Sementara itu, 90%
responden belum pernah merencanakan maupun
melaksanakan pembelajaran yang menekankan
keterampilan berpikir. Akibatnya, kemampuan
berpikir siswa belum diarahkan pada level keterampilan berpikir yang lebih tinggi, diantaranya
adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif
dalam menyelesaikan masalah.
Permasalahan kedua berkaitan dengan
kompetensi sikap dan karakter. Lickona (1991,
p.53) menjelaskan bahwa karakter dibentuk dari
tiga komponen yang terdiri atas moral knowing,
moral feeling, dan moral action. Ketiga komponen tersebut saling mendukung satu sama lain
dalam membentuk manusia yang berkarakter.
Sementara itu, banyak dijumpai fenomena yang
menunjukkan kurang kuatnya karakter siswa.
Sebagai contoh, banyak siswa yang masih mencontek pada saat ulangan, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan kurangnya keper-
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cayaan diri dalam mengikuti pembelajaran
matematika.
Solusi permasalahan tersebut sebenar-nya
telah digulirkan oleh pemerintah melalui pendidikan karakter. Kemdiknas (2011, p.26) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan
karakter di SMP dapat dilakukan secara terpadu
melalui tiga jalur, yaitu: pembelajaran, manajemen sekolah, dan kegiatan pembinaan kesiswaan. Integrasi pendidikan karakter pada mata
pelajaran mengarah pada internalisasi nilai-nilai
di dalam tingkah laku sehari-hari melalui proses
pembelajaran dari tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian.
Namun, fakta menunjukan bahwa guru
masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran matematika yang terintegrasi
dengan karakter. Berdasarkan hasil survei terbatas guru-guru matematika di Kabupaten
Jepara Jawa Tengah, penyebab masalah tersebut sangat variatif, diantaranya adalah karena
lemahnya pengetahuan dan kemampuan untuk
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan karakter dalam pembelajaran
matematika. Mereka juga sulit memilih metode
pembelajaran dan bahan ajar yang sesuai dengan pengembangan karakter, ditambah lagi
dengan sulitnya melakukan penilaian karakter
dalam pembelajaran matematika.
Berdasarkan uraian dua permasalahan
pokok di atas, diperlukan adanya inovasi untuk
mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada karakter dan HOTS. Bahan ajar
(instructional material) merupakan salah satu
aspek penting dan ruang potensial untuk berinovasi dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalah yang terjadi.
Bahan ajar setidaknya mencakup empat
unsur, yaitu (1) adanya konten/materi pelajaran,
(2) adanya media yang digunakan, (3) disusun
untuk membantu siswa belajar dan mencapai
tujuan pembelajaran, dan (4) adanya petunjuk
penggunaan (Dick, Carey, & Carey, 2001,
p.245; Newby, et al., 2000, p.117). Petunjuk
penggunaan tersebut dapat berupa rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk memberi panduan bagi guru dalam menggunakan
bahan ajar. Hal ini berkaitan erat dengan metode atau strategi pembelajaran yang tepat untuk
menggunakan bahan ajar. Dengan demikian,
jelas bahwa dalam menyusun bahan ajar, selain
menyiapkan materi pelajaran, kita juga perlu
memilih media yang tepat dan strategi pembelajaran yang sesuai.

Thiagarajan, Semmel, & Semmel (1974,
p.68) menyebutkan bahwa diperlukan media
yang tepat agar sesuai dengan materi dan tujuan
pembelajaran. Media dapat berupa video, gambar, audio, teks, dan benda nyata atau model
(Newby, et al., 2000, p.101). Dalam hal ini,
pemilihan media dikaitkan pada atribut/sifat
yang dimiliki oleh media tersebut. Atribut tersebut antara lain warna, dimensi, gerak, penggunaan, akses, dan indra.
Dalam kaitannya dengan HOTS dan
karakter, jenis media yang dipilih adalah yang
mungkin untuk menyajikan masalah dan memandu siswa menyelesaikan masalah tersebut.
Selain itu, perlu dipertimbangkan jenis media
yang dapat digunakan secara fleksibel dan berpotensi untuk mendukung terciptanya kegiatan
positif siswa seperti kerjasama, tanggung jawab,
dan kemandirian. Salah satu bentuk media yang
sesuai dengan kriteria tersebut adalah teks atau
media cetak (print).
Diantara bahan ajar yang berbentuk teks
adalah student worksheet atau lembar kerja siswa (LKS). LKS memuat langkah-langkah yang
disusun secara runtut untuk memandu siswa
melakukan kegiatan-kegiatan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi
pelajaran yang sedang dipelajari. Melalui penggunaan LKS, siswa dapat dibiasakan untuk
berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan
masalah. Selain itu, LKS juga memungkinkan
siswa untuk saling bekerja sama satu sama lain
dalam mengkonstruksi ide dan solusi permasalahan sehingga berpotensi besar untuk meningkatkan karakter siswa. Hal itu sesuai dengan
pendapat Dimermen (2009, p.70) yang mengemukakan bahwa cara terbaik untuk menumbuhkan (nilai-nilai) karakter pada seseorang adalah
melalui pengalaman langsung.
Setelah menentukan media, selanjutnya
perlu dikembangkan strategi atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menggunakan bahan ajar agar mendukung tercapainya tujuan
pembelajaran. Di antara strategi pembelajaran
yang mendukung pengembangan karakter siswa
yang dikemukakan oleh Lickona (1991, pp.6870) adalah menerapkan pembelajaran kooperatif. Berkenaan dengan HOTS, Arends (2012,
p.397) mengemukakan bahwa salah satu strategi pembelajaran yang dapat membantu siswa
mengembangkan keterampilan berpikir dan
penyelesaian masalah adalah model problem
based learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah. Esensi dari PBL adalah menyajikan masalah autentik dan bermakna kepada sis-
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wa sebagai titik tolak untuk melakukan investigasi dan penemuan (Arends, 2012, p.396).
Sebagaimana dalam pembelajaran kooperatif, dalam PBL siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan berbagi tanggung jawab
untuk belajar bersama. Proses ini dapat
mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan
pemecahan masalah serta kemampuan berkolaborasi dan mengatur tugas (Arends & Kilcher,
2010, p.326). Dengan melihat karakteristik PBL
tersebut, jelas bahwa PBL sangat relevan untuk
diterapkan dalam pembelajaran yang berorientasi pada karakter dan HOTS. Hal itu diperkuat
oleh Arends (2012, 397) yang menyatakan
bahwa selain mengembangkan keterampilan
berpikir,
PBL
juga
berpotensi
untuk
mengembangkan keterampilan sosial melalui
kolaborasi yang terjadi antar siswa dalam menyelesaikan masalah.
Bahan ajar dapat dipilih, dimodifikasi,
atau dikembangkan sendiri agar sesuai dengan
kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Sementara
itu, bahan ajar yang berientasi pada karakter dan
HOTS sulit sekali ditemukan. Di kabupaten
Jepara misalnya, kebanyakan guru hanya menggunakan LKS buatan MGMP yang cenderung
berisi ringkasan materi dan kumpulan soal-soal
rutin yang tidak berorientasi pada karakter dan
HOTS. Dengan demikian, pengembangan bahan ajar yang berorientasi karakter dan HOTS
sangat penting untuk dilakukan. Pengembangan
bahan ajar tersebut dapat dilakukan melalui
penelitian pengembangan agar dapat dihasilkan
produk yang valid, praktis dan efektif.
Sementara itu, literatur yang ditemukan
mayoritas berupa studi terpisah antara karakter
dan HOTS, misalnya penelitian Wenglinsky
(Brookhart, 2010, p.10) yang mengkaji pengaruh pembelajaran yang menekankan HOTS
terhadap prestasi siswa. Penelitian lainnya dilakukan oleh McMahon (2007, p.ii) yang merancang pembelajaran untuk meningkatkan HOTS.
Berkaitan dengan karakter, salah satu penelitian
dilakukan oleh Berkowitz & Bier (2005, p.23)
bertajuk “what works in character education”
yang mengidentifikasi dan menguji programprogram yang efektif dalam mendukung pendidikan karakter. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian untuk mengembangkan bahan
ajar yang berientasi pada karakter HOTS.
Berdasarkan uraian di atas, masalah yang
terjadi adalah belum semua tujuan pembelajaran matematika telah terakomodasi terutama
penekanan terhadap pola pikir matematis yang
dalam kajian ini merupakan representasi dari

HOTS dan belum optimalnya fungsi pembelajaran matematika sebagai wahana pembentukan
karakter siswa. Terkait dengan permasalahan
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar matematika SMP yang valid,
praktis, dan efektif untuk meningkatkan karakter dan HOTS siswa.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Produk pengembangan adalah
bahan ajar berupa RPP dan LKS. Model pengembangan yang digunakan diadaptasi dari
beberapa model pengembangan pembelajaran,
diantaranya model Dick, Carey, & Carey (2001,
p.2), model Thiagarajan, Semmel, & Semmel
(1974, p.5), model Smaldino, et al. (2010, p.48),
dan model Nieveen, McKenney & van den
Akker (dalam Plomp, 2010, p.25). Model pengembangan tersebut terdiri atas tiga tahap,
yakni tahap pendahuluan, tahap pembuatan, dan
tahap pengembangan.
Pada tahap pendahuluan, peneliti menganalisis konteks dan masalah, melakukan kajian
pustaka, dan merumuskan tujuan pembelajaran.
Tahap pembuatan terdiri atas penyusunan
instrumen tes, penentuan strategi, media, dan
materi pembelajaran, dan penyusunan desain
awal produk. Selanjutnya, pada tahap pengembangan, dilakukan tiga siklus evaluasi formatif.
Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan
kualitas produk. Nieveen (1997, p.61) menyatakan bahwa kualitas produk pengembangan dapat
dilihat dari tiga aspek: kevalidan (validity), kepraktisan
(practicality)
and
keefektifan
(effectiveness).
Setiap siklus evaluasi formatif terdiri atas
uji coba produk, evaluasi, dan revisi produk.
Pada siklus pertama, produk dinilai oleh dua
orang pakar pendidikan matematika dan satu
orang pakar karakter. Hasil penilaian digunakan
untuk mengevaluasi kevalidan bahan ajar sebagai dasar dalam melakukan revisi pertama. Pada
siklus kedua, produk yang telah direvisi diujicobakan pada kelompok terbatas yang melibatkan satu guru dan enam siswa SMPN 1 Muntilan Kabupaten Magelang. Evaluasi yang dilakukan pada siklus ini adalah keterbacaan dan
kepraktisan bahan ajar. Hasil evaluasi digunakan
untuk melakukan revisi kedua. Pada siklus
ketiga, produk hasil revisi diujicobakan kembali
pada uji coba lapangan yang melibatkan satu
guru dan 23 siswa pada sekolah yang sama.
Evaluasi dilakukan terhadap kepraktisan dan
keefektifan bahan ajar.
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Data yang dihasilkan dalam penelitian ini
meliputi data tentang kevalidan, kepraktisan,
dan keefektifan bahan ajar. Instrumen yang
digunakan untuk mengukur kevalidan bahan ajar
adalah lembar validasi yang digunakan oleh
pakar untuk menilai RPP dan LKS. Lembar
validasi berisi butir-butir penilaian dengan lima
skala penilaian, yakni tidak baik (nilai 1),
kurang baik (nilai 2), cukup baik (nilai 3), baik
(nilai 4), dan sangat baik (nilai 5). Instrumen
untuk mengukur kepraktisan terdiri atas lembar
uji keterbacaan, angket kepraktisan untuk guru
dan siswa, dan lembar observasi pembelajaran.
Selanjutnya, untuk mengukur keefektifan bahan
ajar, instrumen yang digunakan adalah angket
karakter dan tes HOTS. Angket karakter terdiri
atas 68 butir pernyataan yang mengukur dua
nilai karakter fundamental, yaitu rasa hormat
(respect) dan tanggungjawab (responsibility) sesuai dengan pendapat Lickona (1991, p.43).
Butir angket juga dapat dikelompokkan berdasarkan tiga komponen karakter, yakni moral
knowing, moral feeling, dan moral action
(Lickona, 1991, p.53). Angket karakter diisi dua
kali, yakni sebelum uji coba lapangan sebagai
pengukuran awal dan setelah uji coba lapangan
sebagai pengukuran akhir.
Tes HOTS berisi soal pilihan ganda dan
uraian disusun berdasarkan indikator HOTS dan
indikator pencapaian kompetensi dasar (KD).
Indikator HOTS disintesis dari indikator berpikir
kritis dan kreatif menurut Ennis (1985, p.54),
Eggen & Kauchak (2012, p.111), Krulik &
Rudnick (1999, p.139), dan Pressesisen (1985,
p.45). Adapun indikator yang dimaksud antara
lain (1) mengidentifikasi dan mengaitkan data/
informasi yang relevan dari situasi atau masalah,
(2) membuat simpulan yang tepat dari sekumpulan data/informasi, (3) menilai kualitas/ketepatan suatu peryataan atau argumen, (4) mendeteksi konsistensi dan inkonsistensi dalam
suatu proses/produk disertai bukti, (5) mengkonstruksi gagasan/strategi dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah, dan (6) mengembangkan dugaan dan alternatif baru dalam
menyelesaikan masalah. Sementara indikator
pencapaian KD dibatasi pada topik teorema
Pythagoras. Selanjutnya, tes HOTS tersebut
diberikan sebanyak dua kali sebagai pretest dan
posttest.
Kevalidan bahan ajar yang berupa RPP
dan LKS dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Data berupa skor tiap butir penilaian dijumlahkan menjadi total skor aktual. Total skor
tersebut kemudian dikonversi menjadi lima

tingkat kriteria kevalidan bahan ajar. Tabel 1
menyajikan metode penghitungan konversi tersebut yang diadaptasi dari Azwar (2013, p.149).
Tabel 1. Konversi Data Hasil Penilaian Pakar
Interval
X> ̅ i + 1,5 SBi
̅ i+ SBi X
̅ i+1,5 SBi
̅ i - 0,5 SBi X
̅ i + SBi
̅ i - 1,5 SBi X
̅ i - 0,5 SBi
X
̅ i - 1,5 SBi

Kriteria
Sangat valid
Valid
Cukup valid
Kurang valid
Tidak valid

Keterangan:
X = Total skor aktual
̅ i = Rata-rata teoretik
= ½ (skor maksimal + skor minimal)
SBi = Simpangan baku teoretik
= (skor maksimal - skor minimal)
Berdasarkan Tabel 1, interval yang digunakan untuk menentukan kriteria kevalidan
tergantung pada skor maksimum dan minimum.
Skor maksimum dan minimum tersebut tergantung pada banyaknya butir penilaian. Selanjutnya, formula pada Tabel 1 digunakan untuk
mengukur tingkat kevalidan bahan ajar berupa
RPP dan LKS.
Analisis kepraktisan bahan ajar dilakukan terhadap hasil pengisian angket kepraktisan
yang diisi guru dan siswa serta hasil pengamatan pembelajaran pada uji coba terbatas dan uji
coba lapangan. Skor hasil pengisian angket
dikonversi menjadi lima kriteria kepraktisan,
yakni sangat praktis, praktis, cukup praktis, kurang praktis, dan tidak praktis. Penghitungan
konversi tersebut dilakukan dengan menggunakan formula pada Tabel 1.
Keefektifan bahan ajar dalam peneliti-an
ini ditinjau dari dua aspek, yakni karakter dan
HOTS. Ditinjau dari aspek karakter, ke-efektifan
bahan ajar diukur dengan memban-dingkan hasil
pengukuran awal dan pengukuran akhir karakter
pada uji coba lapangan. Skor yang diperoleh
dari pengisian angket karakter dikonversi ke
dalam lima kategori karakter, yakni sangat baik,
baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik.
Pengkategorian karakter menggunakan formula
pada Tabel 1. Langkah selanjutnya adalah
menghitung persentase siswa yang berada dalam
tiap kategori karakter. Bahan ajar dikatakan
efektif jika pada pengukuran akhir, persentase
siswa yang memiliki karakter minimal baik
meningkat minimal 13% dibandingkan pada
pengukuran awal. Analisis lanjutan dapat
dilakukan dengan membuat kategori karakter
siswa berdasarkan komponen karakter (moral
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knowing, feeling, dan action) dan juga berdasarkan indikator karakter (respect dan responsibility) berdasarkan banyaknya butir angket
pada tiap komponen atau indikator.
Untuk memperkuat bukti keefektifan bahan ajar ditinjau dari aspek karakter, dilakukan
pengamatan terhadap kegiatan siswa yang menunjukkan karakter positif selama pembelajaran
berlangsung. Pengamatan dilakukan terhadap
enam kegiatan yang menunjukkan karakter
positif pada enam pertemuan. Skor yang diperoleh dikonvesi menjadi lima kriteria karakter
menggunakan formula pada Tabel 1.
Ditinjau dari aspek HOTS, keefektifan
bahan ajar diukur menggunakan tes HOTS. Tes
dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni pretest
dan posttest dengan instrumen yang sama. Selanjutnya, bahan ajar dikatakan efektif jika persentase siswa yang tuntas minimal 70%. Seorang siswa dikatakan tuntas memperoleh nilai
lebih dari atau sama dengan kriteria ketuntasan
minimal (KKM). KKM untuk mata pelajaran
matematika kelas VIII yang berlaku di sekolah
tempat uji coba adalah 80. Dengan demikian,
pada akhir uji coba diharapkan persentase
banyaknya siswa yang mendapat nilai posttest
lebih dari atau sama dengan 80 miminal 70%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengembangan dalam penelitian ini
adalah bahan ajar matematika SMP yang
berorientasi pada karakter dan HOTS. Bahan
ajar yang dihasilkan terdiri atas rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar kerja
siswa (LKS) mata pelajaran matematika SMP
kelas 8 semester 1, khususnya pada standar
kompetensi 2 dan standar kompetensi 3 (SK 2
dan SK 3) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel
2.
Tabel 2. Rincian Bahan Ajar yang Dihasilkan
SK/KD
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

RPP
RPP 2.1
RPP 2.2
RPP 2.3
RPP 3.1
RPP 3.2

Bahan Ajar
LKS
LKS 2.1, LKS 2.2, LKS 2.3, LKS 2.4
LKS 2.5
LKS 2.6
LKS 3.1, LKS 3.2, LKS 3.3, LKS 3.4
LKS 3.5, LKS 3.6

RPP dan LKS yang dimaksud memiliki
karakteristik khusus, yakni berorientasi pada
karakter dan HOTS. Secara umum, orientasi
karakter ditunjukkan dengan menyediakan aktivitas yang mendukung upaya peningkatan karakter seperti diskusi kelompok, bekerja sama,
presentasi kelas, dan refleksi. orientasi HOTS

ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan yang
mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan suatu masalah atau menghadapi
suatu situasi secara kritis dan kreatif. Diantaranya adalah kegiatan mengidentifikasi dan
mengaitkan informasi yang relevan, menyelidiki kebenaran suatu pernyataan, membuat dugaan, dan mengkonstruksi gagasan untuk menyelesaikan masalah.
Produk hasil pengembangan kemudian
dievaluasi untuk mengetahui tingkat kevalidan,
keefektivan dan kepraktisan. Kevalidan bahan
ajar diukur dari hasil penilaian oleh tiga pakar.
Dua pakar pendidikan matematika masingmasing sebagai penilai 1 dan penilai 2, sedangkan pakar karakter sebagai penilai 3. Hasil penilaian oleh pakar terhadap RPP dan LKS dapat
dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Hasil Penilaian Pakar Terhadap RPP
dan LKS
Penilai
Penilai 1
Penilai 2
Penilai 3
Kesimpulan

Kriteria
RPP
LKS
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Sangat valid
Valid
Valid
Sangat valid
Sangat valid

Berdasarkan Tabel 3, RPP dan LKS yang
dihasilkan termasuk dalam kriteria sangat valid.
Salah satu penyebabnya adalah karena penyusunan bahan ajar tersebut telah dilakukan berdasarkan kajian teori dan analisis konteks. Meskipun demikian, pada kesimpulan akhir penilaian, semua penilai menyatakan bahwa ba-han
ajar masih memerlukan revisi berdasarkan saran
dan masukan yang diberikan.
Analisis kevalidan pada tiap indikator
menunjukkan bahwa dari sembilan indikator
RPP yang dinilai, tujuh diantaranya dinyatakan
sangat valid. Adapun dua yang lain dinyatakan
valid, yakni pada indikator orientasi HOTS dan
karakter. Meskipun kedua indikator tersebut dinyatakan valid, keduanya perlu mendapat perhatian khusus karena itu merupakan indikator
kunci yang menjadi ciri khas dalam bahan ajar
yang sedang dikembangkan. Hal serupa juga
terlihat pada LKS dimana pada aspek orientasi
HOTS dan orientasi karakter dalam LKS yang
merupakan indikator kunci juga termasuk dalam
kriteria valid.
Beberapa catatan yang dapat dirangkum
dalam temuan tersebut antara lain (1) tata tulis
perlu diperbaiki, (2) perlu diperhatikan keruntutan sajian materi dan kegiatan dalam LKS,
termasuk dalam hal pengenalan istilah baru dan
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perumusan simpulan, (3) orientasi HOTS dalam
RPP maupun LKS perlu ditajamkan, diantaranya
kegiatan yang dapat mendorong siswa berpikir
kreatif dalam pemecahan masalah sehingga
langkah-langkah yang terlalu menuntun dapat
dikurangi, dan (4) orientasi karakter dalam RPP
dan LKS masih tampak sebagai tempelan sehingga perlu tambahan narasi dalam LKS yang
memperkuat pemikiran tentang urgensi karakter
yang dikembangkan bagi siswa.
Berdasarkan berbagai paparan tersebut
dapat disimpulkan bahwa secara umum bahan
ajar telah memenuhi kriteria sangat valid dan
layak digunakan. Beberapa temuan dan masukan
dari ahli dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk
proses pengembangan selanjutnya.
Pengukuran kepraktisan bahan ajar dilakukan melalui dua tahap, yakni pada uji coba
terbatas dan uji coba lapangan. Uji coba terbatas
melibatkan satu orang guru dan enam orang
siswa yang terdiri atas tiga siswa dengan kemampuan di bawah rata-rata, dua siswa dengan
kemampuan rata-rata, dan satu siswa dengan
kemampuan di atas rata-rata. Uji coba terbatas
dilakukan dalam dua sesi, yakni uji coba keterbacaan LKS dan simulasi pelaksanaan
pembelajaran.
Uji coba keterbacaan dilakukan dengan
pertemuan secara langsung antara peneliti sebagai pengembang dan siswa sebagai calon pengguna. Siswa diminta untuk mencermati dua
belas LKS yang diberikan. Selanjutya, siswa
mengisi angket untuk menilai apakah setiap
LKS yang diberikan memiliki tampilan yang
menarik, tulisan yang mudah dibaca, dan kalimat yang mudah dipahami. Selain mengisi
angket, siswa diajak untuk mendiskusikan bagian mana dalam LKS yang sulit dipahami baik
dalam hal istilah maupun struktur kalimat yang
digunakan. Hasil uji keterbacaan menunjukkan
bahwa 100% siswa menyatakan tampilan setiap
LKS yang diberikan menarik dan tulisan mudah
dibaca. Selanjutnya, dalam hal struktur bahasa
dan kalimat, tanggapan siswa sangat beragam.
Sebagian siswa mengeluhkan sulitnya memahami kalimat dalam beberapa LKS. Dari dua
belas LKS, enam diantaranya dinyatakan mudah
dipahami oleh 100% siswa, sedangkan pada
enam LKS lainnya, banyaknya siswa yang menyatakan kalimat dalam LKS jelas dan mudah
dipahami berkisar antara 50%-100%. Diantara
faktor yang menyebabkan hal tersebut antara
lain (1) siswa menjumpai istilah-istilah baru atau
kurang familiar, (2) adanya perintah yang
kurang jelas dalam langkah-langkah menjawab

pertanyaan atau menyelesaikan masalah. Dengan adanya temuan tersebut, peneliti sebagai
pengembang perlu kembali memeriksa setiap
kegiatan dan perintah dalam LKS serta menambahkan penjelasan tentang istilah-istilah yang
mungkin relatif baru bagi sebagian siswa.
Pada sesi simulasi pembelajaran, guru
mitra mempraktikkan salah satu LKS dan RPP
untuk satu pertemuan. LKS dan RPP yang dipilih yaitu LKS 3.1 pada topik teorema Pythagoras. Simulasi dilakukan dalam beberapa penyesuaian, misalnya dalam pengelompokan,
enam siswa hanya dibagi tiga kelompok secara
berpasangan. Selama simulasi, peneliti bertindak sebagai pengamat. Setelah simulasi selesai
dilaksanakan, siswa dan guru mengisi angket
untuk mengetahui kepraktisan bahan ajar. Hasil
pengisian angket kepraktisan menunjukkan
bahwa baik RPP maupun LKS berada dalam
kriteria praktis. Meskipun demikian, kriteria
tersebut masih dapat ditingkatkan. Satu siswa
(17%) menyatakan LKS sangat praktis, empat
siswa (66%) menyatakan LKS praktis, dan satu
siswa (17%) menyatakan LKS cukup praktis.
Ditinjau dari indikatornya, respon siswa hampir
sama dengan hasil pada uji keterbacaan. Skor
terendah dicapai pada indikator tentang kejelasan kalimat yang digunakan dalam LKS. Permasalahan tersebut kembali menjadi catatan penting untuk perbaikan LKS pada tahap berikutnya. Sementara itu, indikator-indikator yang lain
memiliki skor yang hampir seragam dengan
dominasi skor 4 (praktis). Sementara itu, hasil
observasi pada simulasi pembelajaran menunjukkan bahwa keterlaksanaan kegiatan pembelajaran mencapai 81,25% sehingga masuk dalam
kriteria sangat praktis.
Berdasarkan hasil uji coba terbatas, bahan
ajar yang dikembangkan sudah memenuhi
kriteria praktis baik untuk RPP maupun LKS.
Meskipun demikian, kepraktisan produk tersebut
masih dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, selanjutnya bahan ajar direvisi berdasarkan beberapa catatan lapangan dan diuji cobakan kembali
pada tahap uji coba lapangan untuk meningkatkan kepraktisan bahan ajar.
Uji coba lapangan melibatkan satu guru
dan 23 orang siswa. Mengingat keterbatasan
waktu penelitian, bahan dalam uji coba lapangan ini dibatasi hanya pada SK 3 mengenai teorema Pythagoras yang terdiri atas enam pertemuan. Pembatasan ini didasari asumsi bahwa
karena struktur penyusunan LKS maupun RPP
dalam SK 2 dan SK 3 relatif sama, walaupun
hanya sebagian bahan ajar yang diuji cobakan,
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hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk
mengevaluasi produk secara keseluruhan. Sebagaimana pada uji coba terbatas, kepraktisan
bahan ajar pada uji coba lapangan diukur melalui pengisian angket oleh guru dan siswa. Guru
menilai kepraktisan LKS dan RPP, sementara
siswa hanya menilai kepraktisan LKS. Hasil
analisis menunjukkan bahwa baik guru maupun
siswa memberikan penilaian terhadap RPP dan
LKS ke dalam kriteria sangat praktis. Jika
dibandingkan dengan hasil uji coba terbatas,
skor yang diberikan siswa maupun guru mengalami kenaikan. Bahkan, skor yang diberikan
guru mendekati sempurna.
Hasil Penilaian guru terhadap kepraktisan RPP memperlihatkan bahwa diantara enam
indikator penilaian, guru memberikan nilai sempurna (5: sangat baik) pada lima indikator, yakni
(1) kemudahan untuk diterapkan, (2) kemudahan
dalam mendapatkan sumber belajar dan media
pendukung, (3) kejelasan setiap tahap pembelajaran, (4) fleksibilitas dalam penerapan RPP,
dan (5) potensi RPP untuk dapat digunakan oleh
guru lain dalam pembelajaran. Sedangkan satu
indikator lainnya mendapat skor 4 (baik), yakni
pada indikator kesesuaian kegiatan terhadap alokasi waktu. Hal ini berarti bahwa dalam menerapkan RPP, diperlukan kecermatan guru dalam
mengatur waktu pembelajaran. Pengaturan waktu tersebut juga terkait dengan kemampuan
siswa yang beragam dalam menyelesaikan tugas
yang diberikan guru.
Selanjutnya, penilaian guru terhadap LKS
menunjukkan hasil yang hampir sama. Diantara
enam indikator penilaian LKS, guru memberikan skor sempurna pada lima indikator, yakni:
(1) kemudahan penggunaan LKS untuk mendukung pembelajaran, (2) kemudahan untuk
menggandakan LKS, (3) kejelasan setiap kegiatan maupun pertanyaan dalam LKS, (4) fleksibilitas dalam penggunaan LKS, dan (5) potensi
LKS untuk dapat digunakan oleh guru lain
dalam pembelajaran. Satu indikator lainnya
mendapat nilai 4 (baik), yakni pada indikator
keterjangkauan biaya yang diperlukan untuk
menggunakan LKS. Alasan pemberian skor 4
tersebut memang dapat diduga sebelumnya,
yakni karena tidak murah untuk menggandakan
setiap LKS pada tiap pertemuan, apalagi jika
sekolah tidak memiliki cukup anggaran untuk
itu. Solusi yang dapat diambil diantaranya
adalah menggunakan satu LKS untuk satu
kelompok atau satu LKS secara berpasangan.
Bagi sekolah yang biasa menggunakan LKS dari
pihak luar, LKS hasil pengembangan ini dapat

digunakan sebagai alternatif sehingga biaya
penggandaan dapat dibebankan kepada siswa.
Proses selanjutnya adalah penilaian
kepraktisan LKS. Penilaian kepraktisan LKS dilaksanakan dengan melibatkan siswa, rata-rata
skor yang diberikan oleh 23 orang siswa adalah
25,5 dari skor maksimal 30 sehingga turut
memasukkan LKS ke dalam kriteria sangat
praktis. Jika dikaji lebih lanjut hasil penilaian
pada tiap indikator, rata-rata siswa memberikan
skor antara 3,87 hingga 4,52. Jika dlihat dari
persentasenya, 61% siswa menyatakan bahwa
LKS sangat praktis, 30% siswa menyatakan
LKS praktis, dan 9% siswa menyatakan LKS
cukup praktis. Persentase tersebut meningkat
dibandingkan dengan hasil pada uji coba
sebelumnya.
Bukti lain dari kepraktisan bahan ajar
dapat dilihat dari keterlaksanaan kegiatan pembelajaran. Guru berhasil melaksanakan rencana
pembelajaran pada setiap pertemuan dengan
persentase keterlaksanaan antara 87,5% hingga
100%. Pencapaian tersebut meningkat dibandingkan dengan persentase keterlaksanaan pada
uji coba terbatas yang hanya mencapai 81,25%.
Hasil observasi menunjukkan bahwa bahan ajar
termasuk dalam kriteria sangat praktis. Hal ini
sekaligus menguatkan bukti sebelumnya, yakni
hasil pengisian angket kepraktisan oleh guru dan
siswa yang menunjukkan hasil serupa. Dengan
demikian, bahan ajar yang dikembang-kan telah
memenuhi kriteria sangat praktis.
Kriterian terakhir yang harus dipenuhi
oleh suatu bahan ajar adalah keefektifa. Evaluasi tentang keefektifan bahan ajar dilakukan berdasarkan hasil uji coba lapangan. Keefektifan
bahan ajar dalam penelitian ini ditinjau dari dua
aspek, yakni karakter dan higher order thinking
skill (HOTS). Pengukuran keefektifan bahan
ajar dari aspek karakter dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran karakter awal dan
akhir pada uji coba lapangan. Hasilnya ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Pengukuran Karakter Siswa
Kategori
Karakter
Sangat baik
Baik
Cukup baik
Kurang Baik
Tidak Baik
Jumlah

Awal
Banyak
%
Siswa
9
39
9
39
5
22
0
0
0
0
23
100
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Siswa
13
10
0
0
0
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%
57
43
4
0
0
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Berdasarkan Tabel 4, persentase siswa
dengan karakter minimal baik (baik dan sangat
baik) pada pengukuran awal adalah 78%, sedangkan pada pengukuran akhir naik menjadi
100%. Artinya, ditinjau dari aspek karakter,
bahan ajar hasil pengembangan dapat dinyatakan efektif. Peningkatan sebesar 22% (5 siswa)
tersebut target peneliti yaitu peningkatan sebesar 13% (3 siswa). Peningkatan tersebut didukung oleh beberapa faktor, diantaranya faktor
kondisi awal dan desain pembelajaran. Pertama,
faktor kondisi karakter awal siswa (pengukuran
awal) yang memang sudah cukup baik sehingga
berpotensi besar untuk ditingkatkan dan relatif
mudah untuk diarahkan. Kedua, selama pembelajaran, siswa terlibat langsung dalam aktivitas
yang mendukung peningkatan karakter seperti
kerja kelompok, dikusi, dan presentasi. Hal itu
sesuai dengan pendapat Dimermen (2009, p.70)
yang menyatakan bahwa cara terbaik untuk menumbuhkan dan memahamkan (nilai-nilai) karakter pada seseorang adalah melalui pengalaman langsung.
Ditinjau dari komponen karakter, terdapat
peningkatan pada moral knowing, moral feeling,
dan moral action. Kebanyakan siswa berada pada kategori sangat baik pada komponen moral
knowing dan moral feeling, sementara pada
komponen moral action, kategori baik paling
mendominasi. Hal itu terjadi pada pengukuran
awal maupun akhir. Temuan tersebut menguatkan bukti bahwa pembentukan karakter membutuhkan pembiasaan (dalam konteks ini diartikan
sebagai moral action), sesuai dengan pendapat
Hutcheon (1999, p.98).
Jika ditinjau dari tiap indikator karakter
yang diukur, yakni hormat (respect) dan rasa
tanggung jawab (responsibility), hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan. Banyaknya siswa dengan karakter minimal baik pada
indikator respect meningkat 13%, yakni dari
87% menjadi 100%, sedangkan pada indikator
responsibility, peningkatan yang terjadi adalah
sebesar 22%, yakni dari 78% menjadi 100%.
Adanya peningkatan tersebut dapat dijelaskan
dengan alasan yang hampir sama dengan yang
telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya
yaitu siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan
pembelajaran, kerja kelompok, diskusi, dan penyelesaian tugas mandiri maupun kelompok.
Paparan data selanjutnya akan menunjukan peningkatan yang terjadi jika dilihat dari
rata-rata skor karakter secara klasikal. Tabel 5
menyajikan perbandingan rata-rata skor karak-

ter secara klasikal dan kategorinya pada setiap
komponen karakter.
Tabel 5. Karakter Klasikal Tiap Komponen pada
Pengukuran Awal dan Akhir
Komponen
Karakter

Awal

Akhir

Rerata
Skor

Kategori

Rerata
Skor

79

Sangat
baik

84

Moral
knowing
Moral
feeling
Moral action

71

Baik

78

112

Baik

117

Keseluruhan

262

Baik

279

Kategori

Sangat
baik
Sangat
baik
Baik
Sangat
baik

Tabel 5 menunjukan data bahwa secara
klasikal terjadi peningkatan skor karakter pada
setiap komponen. Sebelum menggunakan bahan ajar, karakter siswa termasuk dalam kategori baik dengan rata-rata skor 262. Setelah menggunakan bahan ajar, rata-rata tersebut meningkat 6% menjadi 279 sehingga masuk dalam
kategori sangat baik. Lebih lanjut, peningkatan
terbesar terjadi pada komponen moral feeling
yakni sebesar 9% dari kategori baik menjadi
sangat baik. Sementara itu, komponen moral
knowing dan moral action sama-sama
meningkat 6%.
Selain dari hasil pengisian angket, bukti
lain keefektifan bahan ajar ditinjau dari aspek
karakter nampak pada data hasil pengamatan
terhadap siswa selama proses uji coba berlangsung. Pengamatan fokus pada enam kegiatan
yang dapat mencerminkan karakter respect dan
responsibility, yakni: (1) memperhatikan penjelasan guru, (2) menggunakan kalimat yang
sopan saat berbicara atau menyampaikan pendapat, (3) aktif bertanya atau menyampaikan
pendapat saat berdiskusi, (4) mengerjakan LKS
hingga tuntas, (5) mendengarkan teman yang
sedang presentasi, dan (6) mengerjakan soal
latihan secara mandiri. Skor hasil pengamatan
kemudian ditransformasikan ke dalam lima kategori karakter, yakni tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 100% siswa memiliki karakter baik atau sangat baik. Hasil tersebut
bahkan lebih baik dari hasil pengisian angket
walaupun kegiatan yang diamati sangat terbatas.
Selain itu, persentase keterlaksanaan kegiatan
positif pada setiap pertemuan juga sangat tinggi
sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.
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95%

Tabel 7. Daya Serap Siswa Berdasarkan
Indikator HOTS

93% 92%

88% 89%

Indikator HOTS

85%

Pert 1 Pert 2 Pert 3 Pert 4 Pert 5 Pert 6

Gambar 1. Keterlaksanaan Kegiatan Positif
Siswa Tiap Pertemuan
Berdasarkan beberapa bukti yang telah
diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek karakter, produk pengembangan telah
memenuhi kriteria efektif sebagai bahan ajar.
Keefektifan bahan ajar juga ditinjau dari
aspek higher order thinking skill (HOTS). Keefektifan bahan ajar diukur dengan memanfaatkan data hasil tes HOTS yang meliputi pretest
dan posttest. Berdasarkan analisis hasil pretest
dan posttest HOTS, diperoleh informasi yang
terpapar pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Analisis Deskriptif Pretest dan
Posttest HOTS
Deskripsi
Rata-rata
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Simpangan Baku
Banyak siswa yang tuntas
Banyak siswa yang tidak tuntas
Persentase siswa yang tuntas

Pre
32
50
14
11
0
23
0%

Post
83
97
74
7
17
6
74 %

Berdasarkan Tabel 6, persentase siswa
yang tuntas pada posttest adalah 74%, sedangkan pada pretest hanya 0%. Artinya, ditinjau
dari aspek HOTS, bahan ajar yang dikembangkan telah memenuhi kriteria efektif.
Analisis lebih lanjut mengenai keefektifan tersebut dapat dilakukan terhadap daya
serap siswa pada setiap indikator, baik pada
indikator HOTS maupun indikator pencapaian
kompetensi. Pertama, jika ditinjau dari indikator HOTS, daya serap siswa pada posttest
berkisar antara 72% hingga 92% sebagaimana
dapat dilihat pada Tabel 7.

Mengidentifikasi dan mengaitkan
data/informasi yang relevan dari
situasi atau masalah
Membuat simpulan yang tepat dari
sekumpulan data/informasi
Menilai kualitas/ketepatan suatu
peryataan atau argument
Mendeteksi konsistensi dan
inkonsistensi dalam suatu
proses/produk disertai bukti
Mengkonstruksi gagasan/ strategi dan
menggunakannya untuk
menyelesaikan masalah
Mengembangkan dugaan dan alternatif
baru dalam menyelesaikan masalah

Daya
Serap
Pre Post
20%

72%

36%

81%

39%

80%

46%

78%

19%

84%

39%

92%

Berdasarkan Tabel 7, daya serap siswa
meningkat pada setiap indikator HOTS. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, didapatkan beberapa temuan antara lain (1) kemampuan siswa
dalam mengaitkan informasi pada soal yang
diberikan masih perlu ditingkatkan, salah satu
penyebab masalah tersebut adalah siswa merasa
bingung saat konsep diaplikasikan pada konteks
yang berbeda, (2) kesalahan yang terjadi pada
umumnya adalah karena siswa kurang cermat
dalam menemukan inkonsistensi pada situasi
yang diberikan, (3) kemampuan siswa dalam
menyelesaikan masalah meningkat pesat setelah
siswa menggunakan bahan ajar yang dikembangkan, hal ini dikarenakan siswa telah terlatih
dalam menyelesaikan berbagai masalah yang disajikan dalam LKS. Dalam pembelajaran, siswa
dibiasakan untuk mengkonstruksi gagasan untuk
menyelesaikan masalah melalui proses analisis
informasi dan diskusi kelompok
Kedua, jika ditinjau dari indikator pencapaian kompetensi dasar, daya serap siswa pada seluruh indikator juga mengalami peningkatan. Perbandingan daya serap siswa untuk setiap
indikator pencapaian kompetensi pada pretest
dan posttest dapat diihat pada Gambar 2.
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Pre Test
96%
77%

Post Test

89%

74%

85%

89%

67%
57%

43%
25%

26%

22%

29%

25%

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3

Gambar 2. Daya Serap Siswa Berdasarkan
Indikator Pencapaian Komptensi
Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui
bahwa daya serap terendah dicapai oleh indikator 3.2.1 tentang penentuan jenis segitiga, yakni
hanya 67%. Berkaitan dengan hal ini, peneliti
menemukan bahwa sebagian besar siswa terbalik dalam memahami ciri-ciri segitiga tumpul
dan segitiga lancip. Selanjutnya, daya serap siswa pada indikator lainnya relatif lebih baik,
yakni berkisar antara 74% hingga 96%. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa secara
umum siswa mampu menguasai kompetensi
yang diharapkan.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek higher order
thinking skill (HOTS), bahan ajar yang dikembangkan telah memenuhi kriteria efektif. Bukti
keefektifan adalah ketuntasan hasil tes HOTS
secara klasikal mencapai 74%. Namun, berbagai
catatan lapangan menunjukan bahwa produk
pengembangan masih memiliki potensi untuk
disempurnakan melalui berbagai pembe-nahan.
Revisi dilakukan terhadap RPP dan LKS
berdasarkan hasil evaluasi pada setiap tahap
evaluasi formatif.
Berdasarkan hasil evaluasi setelah penilaian pakar, uji coba terbatas, dan uji coba lapangan, RPP yang dikembangkan mengalami
beberapa revisi. Pertama, revisi indikator pencapaian kompetensi dasar. Berdasarkan hasil
penilaian pakar, dilakukan revisi terhadap indikator pencapaian kompetensi antara lain berupa
penambahan, pengurangan, perbaikan redaksi,
dan perubahan urutan indikator. Revisi ini berimplikasi pada revisi tujuan pembelajaran dan
revisi penilaian hasil belajar.
Kedua, revisi RPP dilakukan terhadap
kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, ditambahkan kegiatan “Guru menyiapkan
kelas dan siswa dengan meminta siswa membersihkan papan tulis, sampah di kelas, dan
menyiapkan buku pelajaran”. Kegiatan tersebut

bermaksud untuk menekankan karakter hormat
pada lingkungan. Pada kegiatan inti, terdapat
kegiatan yang dihilangkan, yakni kegiatan refleksi kelompok. Kegiatan tersebut dihilangkan
karena pada saat uji coba terbatas, kegiatan
tersebut memakan banyak waktu sehingga tidak
maksimal. Selain itu, pada kegiatan penutup
sudah ada kegiatan refleksi secara klasikal.
Pengurangan kegiatan ini berimplikasi pada
pengurangan materi refleksi di Lembar Kegiatan
Siswa (LKS).
Berdasarkan hasil evaluasi, RPP yang
dikembangkan membutuhkan revisi. Pertama,
revisi dalam hal tata tulis, umumnya berupa
penggunaan huruf kapital pada nama orang atau
tempat. Kedua, revisi dilakukan pada permasalahan awal LKS. Permasalahan yang disajikan pada awal LKS berupa soal cerita yang
dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan saran dari pakar karakter, konteks
permasalahan dikembangkan untuk memunculkan nilai karakter dengan menambahkan narasi.
Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil uji
coba terbatas, narasi permasalahan tersebut justru mengganggu fokus siswa terhadap masalah
utama. Selain itu, waktu yang diperlukan untuk
membacanya juga relatif lama, sedangkan waktu
yang disediakan terbatas. Dengan demikian
maka dilakukan penyederhanaan sajian permasalahan awal. Revisi kedua dilakukan dalam
hal urutan LKS. Hal ini merupakan dampak dari
adanya perubahan urutan indikator pencapaian
kompetensi.
Ketiga, revisi LKS terkait dengan keruntutan penyajian materi. Masalah tersebut merupakan salah satu hal pokok yang ditekankan oleh
pakar. Versi awal sebelum dilakukan revisi,
penilai menemukan beberapa istilah baru yang
muncul secara tiba-tiba. Untuk mengatasinya,
ditambahkan kotak informasi tentang informasi
baru tersebut.
Keempat, revisi yang dilakukan adalah
berupa perubahan kalimat dan instruksi yang
kurang jelas. Hal ini dikarenakan berdasarkan
hasil evaluasi setelah uji coba terbatas, peneliti
menemukan beberapa kalimat dan instruksi
dalam LKS yang kurang jelas.
Selanjutnya, revisi kelima dilakukan
dalam hal orientasi karakter, diantaranya dengan
melakukan penambahan kalimat yang dapat
mendorong siswa untuk melakukan kegiatan
yang mendukung upaya meningkatkan karakter,
seperti diskusikan, coba lagi, cocokkan dengan
temanmu, dll. Selain itu revisi juga dilakukan
dengan memperbaiki pojok karakter. Pada versi
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awal sebelum direvisi, LKS telah memuat pertanyaan khusus yang memuat refleksi karakter
Berdasarkan evaluasi setelah dilakukan penilaian pakar, bentuk pertanyaan tersebut dinilai
muncul dengan tiba-tiba dan bahasa yang digunakan kurang tepat bagi siswa SMP. Penilai
menyarankan agar ditambah narasi yang lebih
terarah. Berdasarkan masukan tersebut, pertanyaan yang diajukan pada pojok karakter lebih
ditekankan pada studi kasus yang dapat menggali pendapat siswa secara jujur.
Terakhir, revisi LKS dilakukan terkait
orientasi HOTS yang juga menjadi ciri khusus
dari bahan ajar yang dikembangkan. Bentuk
orientasi HOTS dalam LKS ditunjukkan dengan
kegiatan-kegiatan yang mendorong siswa untuk
terlibat secara aktif dalam menyelesaikan suatu
masalah yang disajikan. Diantaranya adalah kegiatan mengidentifikasi dan mengaitkan informasi yang relevan, menyelidiki kebenaran suatu
pernyataan, membuat dugaan, dan mengkonstruksi gagasan untuk menyelesaikan masalah.
Terkait dengan orientasi HOTS, pakar pendidikan matematika yang menilai LKS menyarankan agar mengurangi petunjuk yang berlebihan
bagi siswa dalam menjawab pertanyaan. Hal itu
dimaksudkan untuk merangsang siswa berpikir
secara kreatif.
Berdasarkan hasil evaluasi formatif dan
revisi yang telah dilakukan, produk akhir bahan
ajar telah memenuhi kriteri kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Kevalidan bahan ajar hasil pengembangan ditentukan dari hasil penilaian oleh pakar terkait. Pakar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pakar pendidikan
matematika dan pakar karakter. Berdasarkan
hasil penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik bahan ajar hasil pengembangan, baik
RPP maupun LKS, termasuk dalam kriteria
sangat valid.
Kepraktisan bahan ajar dibuktikan dari
hasil pengisian angket oleh guru dan siswa, serta hasil observasi pelaksanaan pembelajaran
menggunakan bahan ajar yang dikembangkan.
Berdasarkan analisis data yang diperoleh, didapati bahwa bahan ajar hasil pengembangan, baik
RPP maupun LKS, termasuk dalam kriteria
sangat praktis. Demikian pula hasil observasi
pembelajaran yang menyatakan bahwa bahan
ajar sangat praktis.
Keefektifan bahan ajar hasil pengembangan ditinjau dari dua aspek, yakni karakter dan
HOTS. Bahan ajar hasil pengembangan dinyatakan efektif jika setelah menggunakan bahan ajar
yang yang dikembangkan, persentase bayaknya

siswa yang memiliki karakter minimal baik
meningkat minimal 13% antara pengukuran
awal dan pengukuran akhir, dan persentase siswa yang tuntas dalam tes HOTS minimal 70%.
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh persentase siswa yang memiliki karakter minimal
baik meningkat 22%, yakni dari 78% pada pengukuran awal menjadi 100% pada pengukuran
akhir, sedangkan persentase siswa yang tuntas
dalam tes HOTS adalah 74%. Dengan demikian,
bahan ajar hasil pengem-bangan dinyatakan
efektif ditinjau dari karakter dan HOTS.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Simpulan yang dapat diambil antara lain:
(1) bahan ajar matematika SMP kelas VIII semester 1 yang berupa RPP dan LKS termasuk
dalam kriteria sangat valid, (2) bahan ajar matematika SMP kelas VIII semester 1 yang berupa
RPP dan LKS termasuk dalam kriteria sangat
praktis, dan (3) bahan ajar matematika SMP Kelas VIII semester 1 yang berupa RPP dan LKS
termasuk dalam kriteria efektif untuk meningkatkan karakter dan higher order thinking skill
(HOTS)
Saran
Terdapat beberapa saran yang dapat
dipertimbangkan untuk meningkatan kualitas
pembelajaran matematika, yakni: (1) pada pembelajaran, guru perlu memberikan penekanan
terhadap kesimpulan hasil diskusi kelas, (2) agar
proses penyelesaian masalah efektif, guru perlu
mengetahui pengetahuan awal siswa tentang
materi prasyarat yang diperlukan, (3) untuk meningkatkan HOTS siswa, peran guru sebagai
fasilitator perlu diperhatikan, (4) guru dapat
menggunakan bahan ajar hasil pengembangan
yang berupa RPP dan LKS matemaatika kelas 8
semester 1 sebagai acuan dalam mengembangkan bahan ajar matematika pada standar kompetensi lainnya, dan (5) bagi peneliti lain, perlu
dilakukan penelitian lanjutan terhadap bahan
ajar hasil pengembangan ini untuk mengetahui
keefektifan bahan ajar yang telah dikembangkan
dalam konteks yang lebih luas.
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