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BAB I
PENDAHULUAN


Latar Belakang Masalah
Pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan yang lebih di arahkan kepada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Percepatan arus informasi dalam era globalisasi dewasa ini menuntut semua bidang kehidupan untuk menyesuaikan visi, misi, tujuan dan strateginya agar sesuai dengan kebutuhan dan tidak ketinggalan. Penyesuaian tersebut secara langsung mengubah tatanan dalam sistem pendidikan. Pendidikan merupakan suatu rangkaian proses belajar dan mengajar hingga menyebabkan interaksi antara guru dengan siswa dan adanya rangkaian kegiatan komunikasi antara manusia sehingga manusia itu bertumbuh sebagai pribadi yang utuh.
Peranan penguasaan matematika dalam  menunjang keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan sangat sentral karena penguasaan terhadap materi matematika bagi peserta didik baik di sekolah dasar  maupun  sekolah menengah adalah sangat penting karena penguasaan tersebut akan menjadi sarana yang ampuh untuk mempelajari mata pelajaran lain, baik pada jenjang pendidikan yang sama maupun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Tantangan masa depan yang selalu berubah sekaligus persaingan yang semakin ketat memerlukan keluaran pendidikan yang tidak hanya trampil dalam suatu bidang tetapi juga kreatif dalam mengembangkan bidang yang ditekuni. Hal tersebut perlu dimanifestasikan dalam setiap mata pelajaran di sekolah, termasuk matematika.
Dalam standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran matematika (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 mei 2006 tentang standar isi) telah disebutkan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis maupun bekerja sama sudah lama menjadi fokus dan perhatian pendidik matematika di kelas, karena hal itu berkaitan dengan sifat dan karakteristik keilmuan matematika.
Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan berargumentasi, memberi kontribusi dalam pemyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan akan aplikasi matematika saat ini dan dimasa yang akan datang tidak hanya terbatas untuk keperluan sehari-hari, tapi juga menunjang dunia kerja, serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan (Hudoyo,1998:1). Matematika sebagai  ilmu  dasar  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pengembangan  sains dan  teknologi,  karena  matematika  merupakan  sarana  berpikir  untuk menumbuh kembangkan  daya  nalar,  cara  berpikir  logis,  sistematis,  dan  kritis  (Hobri, 2008:151). Oleh karena itu matematika sebagai ilmu dasar perlu dikuasai dengan baik oleh siswa dari tingkat SD sampai pada perguruan tinggi.
Pada  kenyataannya,  tidak  sedikit  siswa  yang  merasa  matematika  merupakan pelajaran  yang  sulit  dan  menakutkan.  Hal  ini  menyebabkan  menurunnya  presasi  belajar 
siswa  dalam  pelajaran  matematika.  Untuk  meningkatkan  kualitas  pembelajaran khususnya  pembelajaran  matematika  dapat  dilakukan  dengan  mengembangkan perangkat  pembelajaran  matematika.  Salah  satu  perangkat  pembelajaran  ini  adalah Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP),  Buku  siswa,  Lembar  Kerja  Siswa,  dan  alat evaluasi.  Selain  dengan  mengembangkan  perangkat  pembelajaran,  seorang  guru  juga harus  mengkaitkan  pembelajaran  matematika  dengan  kehidupan  sehari-hari  agar pembelajaran  matematika  lebih  bermakna.
Didalam makalah ini dijelaskan bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran model 4-D Thiagarajan yang diadopsi dari penelitian yang berjudul Pengembangan  Perangkat  Pembelajaran Berbasis Pembelajaran  Matematika  Realistik  Pokok  Bahasan Kubus Dan Balok. 
Berdasarkan penjelasan diatas maka kami menyusun makalah ini untuk melihat metodologi dan prosedur penggunaan model 4-D. Maka, kami susunlah makalah dengan judul “Mengkaji Penelitian Pengembangan Perangkat Pembelajaran dengan model 4-D Thiagarajan”.
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah:
1. Bagaimana penggunaan model 4-D Thiagarajan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran.










BAB II
KAJIAN TEORI


A. Perangkat Pembelajaran
	Perangkat pembelajaran merupakan hal yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam KBBI (2007: 17), perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Menurut Zuhdan (2011: 16) perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium atau di luar kelas. Dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. 
		 Makalah  ini  berisikan penelitian pengembangan perangkat  pembelajaran  matematika  yang mengacu pada model 4-D yang dikemukakan oleh  Thiagarajan,  Semmel  dan  Semmel (1974;421)  dengan  beberapa  modifikasi. Adapun  perangkat  pembelajaran  yang dikembangkan  dalam  makalah  ini  meliputi Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Buku  Siswa,  Lembar  Kegiatan  Siswa.
	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun untuk mempermudah dan meningkatkan proses pembelajaran serta hasil belajar siswa. Penyusunan rencana pelaksana pembelajaran hendaknya memperhatikan hubungan antar tujuan pembelajaran khusus materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, alat dan sumber serta penilaian karena komponen-komponen tersebut saling berkaitan. Pada prinsipnya rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun hendaknya ringkas, namum terlihat langkah-langkah secara jelas mudah terbaca, memuat hal-hal yang esensial sehingga pelaksanaan rencana pembelajaran efektif dan efisien selain dari pada itu rencana pelaksanaan pembelajaran memuat pendekatan yang digunakan.
 Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan panduan kegiatan guru dalam kegiatan pembelajaran sekaligus uraian kegiatan siswa yang berhubungan dengan kegiatan guru yang dimaksudkan. RPP disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah disusun mengacu pada prinsip dan karakteristik pembelajaran yang dipilih berisi tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar
	Buku guru

Collette dan Chiappetta dalam Rusdi (2011: 4) memberikan beberapa petunjuk tentang penulisan buku guru.
	Isi

Isi buku guru yang di buat sesuai dengan lingkungan siswa, sesuai dengan tingkat usia siswa.
	Organisasi

Organisasi penulisan buku guru, topic dan sub topic memenuhi silabus/kurikulum, fleksibel dan materi dalam sub diorganisasikan dengan baik.
	Tingkat keterbacaan

Penggunaan kata atau kalimat dalam buku siswa serta jenis ukuran huruf di sesuaikan dengan tingkat usia siswa, kata-kata teknis di usahakan minimal dan di terangkan dengan jelas.
	 Ilustrasi

Ilustrasi dalam buku guru sesuai dengan keadaan sekarang, foto harus jelas dan bermutu. Ilustrasi sesuai dengan isi buku , judu halaman dan bab ditulis dengan baik dan tepat, ilustrasi berguna dalam pembelajaran dan ilustrasi ditempatkan dengan baik dan tepat, ilustrasi dalam pembelajaran ditempatkan secara strategis dalam teks.
	Alat pembelajaran

Pada akhir satu atau dua topik di buat pertanyaan yang disusun dengan baik dan berguna untuk review, cocok untuk jangkauan yang luas dari kemampuan siswa, kegiatan disarankan menantang dan memacu pemikiran siswa
	Hiasan fisik dari buku

Agar supaya siswa termotivasi pada saat melihat buku guru, maka sampul buku guru juga harus menarik, buku di buat dengan baik dan tahan lama, ukuran buku juga harus sesuai dan cetakannya menarik.
Dapat dikatakan buku guru berisi petunjuk tentang rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, alternative penyelesaian konstektual oleh siswa, petunjuk dan komentar dalam melaksanakan proses pembelajaran dan kesimpulan materi yang akan di bahas di kelas.
	Lembar Kerja Siswa ( LKS )

	  Pengertian Lembar Kegiatan Siswa

	Lembar Kegiatan Siswa (LKS) merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran berisi tugas yang di dalamnya berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. LKS dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen dan demonstrasi (Trianto, 2007:73). Dengan demikian LKS bertujuan untuk mendorong siswa secara aktif dalam proses pembelajaran,mengembangkan proses berpikir kritis dan mengelola perolehan siswa. Menurut Team Instruktur PKG matematika (1987:2) mengemukakakan bahwa LKS adalah suatu lembar duplikat yang di bagikan kepada siswa dalam satu kelas untuk melakukan kegiatan (aktivitas) belajar mengajar.jadi LKS dalam pembelajaran matematika merupakan LKS yang di buat guru untuk membimbing siswa dalam menyelesaikan soal sekaligus penanaman konsep matematika. Dalam pembelajaran matematika terdapat dua macam LKS yaitu LKS tak terstruktur dan LKS berstruktur.
LKS tak terstruktur adalah lembaran sarana untuk menunjang materi pembelajaran sebagai sumber kegiatan belajar siswa yang dipakai guru untuk menyampaikan pembelajaran. Lembar kerja ini dapat dipakai untuk mempercepat proses pengajaran, memberi dorongan belajar tiap individu atau melengkapi materi pelajaran buku paket dan dapat berisi peunjuk tertulis atau digunakan dengan pengarahan. Sedangkan LKS terstruktur adalah lembar kerja yang dirancang untuk membimbing siswa dalam suatu program kerja pelajaran dengan sedikit bantuan guru untuk mencapai sasaran yang dituju dalam pembelajaran tersebut. LKS terstruktur dilengkapi dengan petunjuk dan pengarahan tetapi tidak dapat menggantikan peranan guru. Artinya, secara keseluruhan guru masih memegang peranan dalam pelaksanaan dan perencaan mengajar yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu menyangkut kegiatan utama seperti memberi rangsangan, bimbingan, pengarahan serta dorongan.

B..  Model 4-D Thiagarajan
Beberapa  penelitian  pengembangan  di bidang  pendidikan  mengacu  pada  model Four-D yang dikemukakan oleh Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (1974). Model Four-D termuat  dalam    buku    sumber  yang dipublikasi  oleh  gabungan  (a  joint publication  of):   The  Leadership  Training Institute/Special  Education,  University  of Minnesota;  The  Center  for  Innovation  in teaching  the  Handicapped  (CITH),  Indiana University;  The  Council  for  Exceptional Children (CEC), and The Teacher Education Division  of  CEC. Di  Indiana  University, buku  tersebut  sebagai  buku  sumber (sourcebook)  di  Center  for  Innovation  in teaching  the  Handicapped.  Diskripsi  untuk buku  tersebut  sebagai  berikut:  Course objectives:  *Exceptional  Child  Education; Handicapped  Children;  *Instructional Materials;  Material  Development; Performance  Based  Teacher  Education; Task  Analysis;  *Teacher  Developed Materials; *Teacher Educators. 
Beberapa  penelitian  di  bidang pendidikan  yang  berkaitan  dengan pengembangan  perangkat  pembelajaran, model  pengembangannya  memodifikasi model  Four-D  (define,  design,  develop, dissemination)  dengan  menghilangkan langkah  diseminasi  (dissemination)  tanpa memberikan  argumentasi  ilmiah  yang  jelas dan  logis,  menjadi  model  Three-D  (define, design,  develop).  Ini  merupakan pengurangan  terhadap  salah  satu  langkah yang telah ditentukan dalam Four-D. Karena itu,  peneliti  diharapkan  berhati-hati  dalam memodifikasi  dan  menentukan  desain penelitian  yang  dijadikan  arah  dan  pedoman serta  menunjukkan  urutan  langkah-langkah  penelitiannya.  Salah  satu  bagian  penting dalam  memodifikasi    suatu  model  desain penelitian  adalah  peneliti  haruslah memahami  karakteristik  model  tersebut. Selanjutnya  memberikan  argumentasi  ilmiah yang logis mengapa peneliti perlu melakukan  modifikasi  desain  model  tersebut  dalam penelitiannya.    
Desain  Model  Four-D  yang dikemukakan  oleh  Thiagarajan,  Semmel  dan Semmel  (1974)  yang  digunakan  untuk  alur pengembangan  perangkat  pembelajaran (instructional  development),  pada  dasarnya dimaksudkan  untuk  pelatihan  guru  (training teacher)  untuk  anak-anak  berkebutuhan khusus  (exceptional  children),  dan penekanannya  pada  pengembangan  bahan ajar  (material  development).  Anak-anak berkebutuhan  khusus  tersebut  adalah  anak-anak cacat (handicapped children).  
Sivasailam  Thiagarajan,  Dorothy  S. Semmel  dan  Melvyn  I.  Semmel  ketiganya ketika  itu  bekerja  di  pusat  inovasi  dalam pelatihan  anak-anak  cacat  (Center  for Innovation  in  Training  the  Handicapped)  di Universitas  Indiana  (Indiana  University), Bloomington,  Indiana.  Secara  umum,  tujuan dari  penulisan  buku  sumber  tersebut  adalah untuk  membantu  pembaca  dalam  mendesain (design),  mengembangkan  (development), dan  menyebarkan  (dissemination)  bahan pembelajaran  (instructional  materials)  yang digunakan  untuk  pelatihan  bagi  guru-guru anak-anak berkebutuhan khusus (exceptional children). 
Meskipun  dalam  langkah-langkah penyusunan  bahan  ajar  melibatkan pengembangan  perangkat  pembelajaran (developing  instructional  materials),  tetapi jika  ditinjau  dari  isi  yang  terkandung  di abstrak,  buku  sumber  (sourcebook)  tersebut dimaksudkan  untuk  mengembangkan  bahan ajar  bagi  pendidik  guru  (teacher  educator), atau pelatih guru menggunakan desain model Four-D  (define,  design,  develop,  and disseminate). Juga jika ditinjau dari kegiatan yang  terkandung  dalam  langkah  Four-D, terutama pada tahap dissemination, disinyalir fokus  dari  kegiatan  adalah  mengembangkan bahan  ajar  untuk  pelatihan  guru-guru (training  teachers)  bagi  anak-anak berkebutuhan khusus (exceptional children).  
Meskipun  awalnya  model  Four-D dimaksudkan  untuk  mengembangkan  bahan ajar  bagi  guru  untuk  pelatihan  guru-guru anak-anak  berkebutuhan  khusus,  yaitu  bagi guru-guru  yang  mengajar  anak-anak  cacat, tetapi  disinyalir  dari  kata  pengantar (foreword)  oleh  Maynard  C.  Reynolds (ketika  itu  dia  sebagai Director  Leadership Training  Institute/Special  Education University  of  Minossa),  bahwa  model  Four-D  tersebut  dapat  dijadikan  sumber  ide  dan prosedur  pengembangan  untuk mengembangkan  perangkat  pembelajaran dan  penyebarannya  (dissemination)  pada bidang lainnya.  
Dengan demikian model Four-D secara umum dapat dipandang sebagai model untuk pengembangan  instruksional  (a  model  for instructional  development).  Pengembangan model  Four-D  didasarkan  pada pengembangan  instruksional  oleh  Twelker, Urbach,  dan    Buck  (Thiagarajan,  Semmel, dan  Semmel,  1974)  dengan  tahapan: analysis,  design,  dan  evaluation.  Awalnya Thiagarajan,  Semmel,  dan  Semmel  (1974) memodifikasi  model  ini  menjadi  empat tahap,  yaitu:  analysis,  design,  evaluation, dan dissemination. Selanjutnya  desain  ini setelah  melalui  proses  revisi  dan pengembangan  dalam  pelatihan-pelatihan yang  dilakukan  disebut  model  Four-D  yang meliputi  empat  tahap:  define,  design, develop, dan disseminate.
Bagaimana  jika  model  Four-D digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran,  yang  akan  digunakan  untuk melaksanakan  pembelajaran  bagi  anak-anak biasa  (normal  children)?  Sebagaimana  telah dikemukakan  oleh Reynolds  (Thiagarajan, Semmel,  dan  Semmel,  1974),  peneliti  dapat menggunakan  alur  berpikir  dan  langkah-langkah model Four-D untuk bidang lainnya. Namun  demikian,  bagi  penelitian  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  perangkat pembelajaran  bagi  anak-anak  biasa  perlu melakukan  modifikasi  pada  kegiatan  yang terkandung dalam setiap fase pengembangan model  Four-D.  Modifikasi  semestinya dilakukan  pada  kegiatan  yang  terkandung dalam  setiap  langkah  dan  fase  Four-D. Termasuk  jika  peneliti  bemaksud memasukkan  pandangan  konstruktistiknya. 
Dalam menghasilkan perangkat pembelajaran yang baik, diperlukan suatu prosedur tertentu, yaitu dengan mengacu pada model pengembangan system pembelajaran atau mengacu pada model pengembangan perangkat pembelajaran. Terdapat beberapa model penelitian pengembangan salah satunya adalah model pengembangan 4-D. Model ini di kembangkan oleh Thiagarjan, semmel dan semmel. Model 4-D ( Trianto, 2011 :189) terdiri dari empat tahap yang dikenal dengan model 4-D ( four D Model ). Keempat tahap tersebut adalah tahap pendifenisian ( define), tahap perencanaan (design), tahap pengembangan ( develop) dan tahap penyebaran (disseminate). Uraian keempat tahap beserta komponen-komponen model 4-D adalah sebagai berikut :
Tahap Pendefinisian (define)
Tujuan tahap pendifenisian adalah menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran. Pada tahap awal ini dilakukan analisis untuk menentukan tujuan pembelajaran dan batasan materi yang akan di kembangkan. Thiagarajan  (1974) menganalisis 5 kegiatan pada tahap pendefenisian yaitu analisis awal-akhir, analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas dan spesifikasi tujuan pembelajaran. Kelima analisis tersebut di uraikan sebagai berikut : 
	Analisis Awal-Akhir (font end-analysis).

Langkah analisis awal-akhir dilakukan untuk menetapkan masalah mendasar yang diperlukan dalam pengembangan bahan pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan telaah terhadap kurikulum KTSP Matematika SMP sehingga diperoleh deskripsi pola pembelajaran yang dianggap paling sesuai.
	Analisis Siswa ( learner analysis)

Langkah analisis siswa merupakan telaah tentang karekteristik siswa yang sesuai dengan rancangan dan pengembangan bahan pembelajaran. Karekteristik ini meliputi latar belakang pengetahuan, perkembangan kognitif siswa, pengalaman siswa baik sebagai kelompok maupun sebagai individu.
	Analisis Konsep ( consept analisis).

Langkah analisis konsep ditunjukkan untuk mengindentifikasi,merinci dan menyusun secara sistematis konsep-konsep yang relevan yang akan diajarkan berdasarkan analisis awal-akhir.
	Analisis Tugas ( Task Analysis).

Langkah analisis tugas merupakan pengidentifikasian keterampilan-keterampilan utama yang di perlukan dalam pembelajaran. Kegiatan ini ditunjukan untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan akademis utama yang akan di kembangkan dalam pembelajaran.
	Spesifikasi Tujuan Pembelajaran ( Specifying Instructional Objectives).

Langkah spesifikasi tujuan pembelajaran di gunakan untuk mengkonversi tujuan dari analisis tugas dan analisis konsep menjadi tujuan pembelajaran khusus yang dinyatakan dengan tingkaah laku. Perincian tujuan pembelajaran kusus tersebut merupakan dasar dalam penyusunan tes hasil belajar dan rancangan perangkat pembelajaran.

 Design (Perancangan) 
Thiagarajan membagi tahap design dalam empat kegiatan, yaitu: constructing criterion-referenced  test,  media  selection,  format  selection,  initial  design.  Kegiatan  yang  dilakukan pada tahap tersebut antara lain:  
a) Menyusun  tes  kriteria,  sebagai  tindakan  pertama  untuk  mengetahui  kemampuan  awal 
peserta didik, dan sebagai alat evaluasi setelah implementasi kegiatan 
b) Memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. 
c) Pemilihan bentuk  penyajian  pembelajaran  disesuaikan  dengan  media  pembelajaran yang digunakan.  Bila  guru  akan  menggunakan  media  audio  visual,  pada  saat  pembelajaran tentu  saja  peserta  didik disuruh  melihat  dan  mengapresiasi  tayangan  media  audio  visual tersebut. 
d) Mensimulasikan penyajian materi dengan media dan langkah-langkah pembelajaran yang 
telah  dirancang.  Pada  saat  simulasi  pembelajaran  berlangsung,  dilaksanakan  juga penilaian dari teman sejawat.
 Dalam tahap perancangan, peneliti sudah membuat produk awal (prototype) atau rancangan produk. Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap ini dilakukan untuk membuat modul atau  buku  ajar  sesuai  dengan  kerangka  isi  hasil  analisis  kurikulum  dan  materi.  Dalam konteks  pengembangan  model  pembelajaran,  tahap  ini  diisi  dengan  kegiatan  menyiapkan kerangka  konseptual  model  dan  perangkat  pembelajaran  (materi,  media,  alat  evaluasi)  dan mensimulasikan  penggunaan  model  dan  perangkat  pembelajaran  tersebut  dalam  lingkup kecil.  
Sebelum  rancangan  (design)  produk  dilanjutkan  ke  tahap  berikutnya,  maka  rancangan produk  (model,  buku  ajar,  dsb)  tersebut  perlu  divalidasi.    Validasi  rancangan  produk dilakukan oleh teman sejawat seperti dosen atau guru dari bidang studi/bidang keahlian yang sama.  Berdasarkan  hasil  validasi  teman  sejawat  tersebut,  ada  kemungkinan  rancangan produk masih perlu diperbaiki sesuai dengan saran validator.     
3. Develop (Pengembangan) 
Thiagarajan membagi tahap pengembangan dalam dua kegiatan yaitu: expert appraisal dan  developmental  testing.  Expert  appraisal  merupakan  teknik  untuk  memvalidasi  atau menilai kelayakan rancangan produk. Dalam kegiatan ini dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. Saran-saran yang diberikan digunakan untuk memperbaiki materi dan rancangan pembelajaran  yang  telah  disusun. 
Developmental  testing merupakan  kegiatan  uji  coba rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Pada saat uji coba ini dicari data respon,  reaksi  atau  komentar  dari  sasaran  pengguna  model.  Hasil  uji  coba  digunakan memperbaiki  produk.  Setelah  produk  diperbaiki  kemudian  diujikan  kembali  sampai memperoleh hasil yang efektif.   Dalam konteks  pengembangan  bahan  ajar  (buku  atau  modul),  tahap  pengembangan dilakukan  dengan  cara  menguji  isi  dan  keterbacaan  modul  atau  buku  ajar  tersebut  kepada pakar yang terlibat pada saat validasi rancangan dan peserta didik yang akan  menggunakan modul  atau  buku  ajar  tersebut.  Hasil  pengujian  kemudian  digunakan  untuk  revisi  sehingga modul  atau  buku  ajar  tersebut  benar-benar  telah  memenuhi  kebutuhan  pengguna.  Untuk mengetahui  efektivitas  modul  atau  buku  ajar  tersebut  dalam  meningkatkan  hasil  belajar, kegiatan  dilanjutkan  dengan  memberi  soal-soal  latihan  yang  materinya  diambil  dari  modul atau buku ajar yang dikembangkan. 
Dalam konteks pengembangan model pembelajaran, kegiatan pengembangan (develop) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.  
a) Validasi  model  oleh  ahli/pakar.  Hal-hal  yang  divalidasi  meliputi  panduan  penggunaan model dan perangkat model pembelajaran. Tim ahli yang dilibatkan dalam proses validasi terdiri  dari:  pakar  teknologi  pembelajaran,  pakar  bidang  studi  pada  mata  pelajaran  yang sama, pakar evaluasi hasil belajar.   
b) Revisi model berdasarkan masukan dari para pakar pada saat validasi 
c) Uji coba terbatas dalam pembelajaran di kelas, sesuai situasi nyata yang akan dihadapi. 
d) Revisi model berdasarkan hasil uji coba 
e) Implementasi model pada wilayah yang lebih luas. Selama proses implementasi tersebut, diuji  efektivitas model  dan  perangkat  model  yang  dikembangkan.  Pengujian  efektivitas dapat  dilakukan  dengan  eksperimen  atau  Penelitian  Tindakan  Kelas  (PTK).    
Cara pengujian  melalui  eksperimen  dilakukan  dengan  membandingkan  hasil belajar  pada kelompok pengguna model dan kelompok yang tidak menggunakan model. Apabila hasil belajar  kelompok  pengguna  model  lebih  bagus  dari  kelompok  yang  tidak  menggunakan model  maka  dapat  dinyatakan  model  tersebut  efektif.  Cara  pengujian  efektivitas pembelajaran  melalui  PTK  dapat  dilakukan  dengan  cara  mengukur  kompetensi sebelum dan  sesudah  pembelajaran.  Apabila  kompetensi  sesudah  pembelajaran  lebih  baik  dari sebelumnya, maka model pembelajaran yang dikembangkan juga dinyatakan efektif.  




4. Disseminate (Penyebarluasan)  
Thiagarajan membagi tahap dissemination dalam tiga kegiatan yaitu: validation testing, packaging, diffusion and adoption. Pada tahap validation testing, produk yang sudah direvisi pada  tahap  pengembangan kemudian  diimplementasikan  pada  sasaran  yang  sesungguhnya. Pada  saat  implementasi  dilakukan  pengukuran  ketercapaian  tujuan.  Pengukuran  ini dilakukan  untuk  mengetahui  efektivitas  produk  yang  dikembangkan.  Setelah  produk diimplementasikan, pengembang perlu melihat hasil pencapaian tujuan. Tujuan yang belum dapat  tercapai  perlu  dijelaskan  solusinya  sehingga  tidak  terulang  kesalahan  yang  sama setelah  produk  disebarluaskan.  Kegiatan  terakhir  dari  tahap  pengembangan  adalah melakukan packaging (pengemasan),  diffusion  and  adoption. Tahap  ini  dilakukan  supaya produk  dapat  dimanfaatkan  oleh  orang  lain.  Pengemasan  model  pembelajaran  dapat dilakukan  dengan  mencetak  buku  panduan  penerapan  model  pembelajaran.  
Setelah  buku dicetak, buku tersebut disebarluaskan supaya dapat diserap (diffusi) atau dipahami orang lain dan digunakan (diadopsi) pada kelas mereka.   Pada  konteks  pengembangan  bahan  ajar,  tahap dissemination  dilakukan  dengan  cara sosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian dalam jumlah terbatas kepada guru dan peserta didik.  Pendistribusian  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  respons,  umpan  balik  terhadap bahan  ajar  yang  telah  dikembangkan.  Apabila  respon  sasaran  pengguna  bahan  ajar  sudah baik  maka  baru  dilakukan  pencetakan  dalam  jumlah  banyak  dan  pemasaran  supaya  bahan ajar itu digunakan oleh sasaran yang lebih luas.




BAB III
METODOLOGI PENGEMBANGAN

Prosedur Model 4-D
Makalah  ini  yaitu  makalah pengembangan perangkat  pembelajaran  matematika  yang mengacu pada model 4-D yang dikemukakan oleh  Thiagarajan,  Semmel  dan  Semmel (1974;421)  dengan  beberapa  modifikasi. Adapun  perangkat  pembelajaran  yang dikembangkan  dalam  penelitian  ini  meliputi Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran,  Buku  Siswa,  Lembar  Kegiatan  Siswa.  Model pengembangan yang  digunakan untuk  mengembangkan  perangkat pembelajaran  dalam  penelitian  ini  adalah modifikasi  dari  model  Thiagarajan,  Semmel dan  Semmel    yang  dikenal  dengan  model  4-D  yang  terdiri  dari  4  tahap  pengembangan yaitu  tahap  pendefinisian,  perancangan, pengembangan  dan  penyebaran  (Trianto 2007:56).  Modifikasi  pengembangan perangkat  pembelajaran  model  4-D  dalam penelitian  ini  disajikan  seperti  pada  Gambar 1 berikut.
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Gambar 1.3: Bagan pengembangan perangkat pembelajaran model 4-D (dimodifikasi dari Trianto, 2011)
Keterangan:

		:Proses Kegiatan			:Alur utama
		:Hasil Kegiatan			: Kegiatan Akhir 
                       :terjadi siklus jika diperlukan.
Tahap-tahap pengembangan perangkat pembelajaran tersebut dirincikan sebagai berikut :
Tahap Pendefinisian (define)
Tujuan tahap pendefinisian adalah menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan pelajaran yang dilakukan dengan menganalisis tujuan dan batasan materi yang akan dikembangkan perangkatnya. Dalam tahap ini akan dilakukan analisis awal-akhir, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep dan perumusan tujuan pembelajaran.
Analisis awal akhir
Analisis  ujung  depan  bertujuan untuk  memunculkan  dan  menetapkan  masalah  dasar  yang dihadapi  dalam  pembelajaran,  sehingga diperlukan  suatu  pengembangan  bahan  pembelajaran.  Peneliti melakukan  diagnosis  awal  untuk  meningkatkan  efektivitas pembelajaran.  Dengan  analisis  ini  akan  didapatkan  gambaran fakta,  harapan  dan  alternatif  penyelesaian  masalah  dasar yang memudahkan  dalam  penentuan  atau  pemilihan  media pembelajaran yang dikembangkan. 
             
Analisis siswa
Analisis  siswa  merupakan  menganalisis tentang karakteristik  siswa  yang  sesuai  dengan  desain pengembangan  perangkat  pembelajaran.  Analisis ini dilakukan untuk  mendapatkan  gambaran  karakteristik siswa,  antara lain: (1) tingkat kemampuan atau perkembangan intelektualnya, (2)  latar  belakang  pengalaman,  (3)  perkembangan  kognitif,  (4) motivasi  belajar,  (5)  serta  keterampilan-keterampilan  yang dimiliki  individu  atau  sosial  yang  berkaitan  dengan  topik pembelajaran, media, format dan bahasa yang dipilih dan dapat dikembangkan  untuk  mencapai  tujuan  pembelajaran  yang ditetapkan.  
Analisis tugas
Analisis tugas menurut Thiagarajan, dkk (1974) bertujuan untuk  mengidentifikasi  keterampilan-keterampilan  utama  yang akan  dikaji  oleh  peneliti  dan  menganalisisnya  ke  dalam himpunan keterampilan  tambahan  yang  mungkin  diperlukan. Analisis ini memastikan ulasan yang menyeluruh tentang tugas dalam materi pembelajaran.
Analisis konsep
Analisis  konsep  merupakan  satu  langkah  penting untuk memenuhi prinsip dalam membangun konsep atas materi-materi yang  digunakan  sebagai  sarana  pencapaian  kompetensi  dasar dan  standar  kompetensi.  Analisis  konsep  diperlukan  untuk mengidentifikasi  konsep  pokok  yang  akan  disampaikan, mengidentifikasi  pengetahuan  deklaratif  atau  prosedural  pada materi  yang  akan  dikembangkan  dengan  menyusunnya  dalam bentuk  hirarki,  dan  merinci  konsep-konsep  individu  ke  dalam hal  yang  kritis  dan  tidak  relevan.  Dalam  mendukung  analisis konsep  ini,  analisis  yang dilakukan  adalah  (1)  analisis  standar kompetensi  dan  kompetensi  dasar  yang  bertujuan  untuk menentukan  jumlah  dan  jenis  bahan  ajar,  (2)  analisis  sumber belajar,  yakni  mengumpulkan  dan  mengidentifikasi  sumber mana yang mendukung penyusunan bahan ajar.
Perumusan tujuan pembelajaran
Perumusan  tujuan  pembelajaran  merupakan  perubahan perilaku  yang  diharapkan  setelah  belajar  dengan  kata  kerja operasional.  Hal  ini  berguna  untuk  merangkum  hasil  dari analisis  konsep  dan  analisis  tugas  untuk  menentukan  perilaku objek penelitian. Kumpulan objek tersebut menjadi dasar untuk menyusun  tes  dan  merancang  perangkat  pembelajaran  yang kemudian  diintegrasikan  ke  dalam  materi  perangkat pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti.
Tahap Perancangan (design)
Tujuan tahap perancangan (design) adalah merancang perangkat pembelajaran, sehingga diperoleh prototipe (contoh perangkat pembelajaran). Tahap ini dimulai setelah ditetapkan pembelajaran khusus. Tahap ini meliputi penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format dan perancangan awal.
Penyusunan tes
Penyusunan  tes  acuan  patokan merupakan  langkah yang  menghubungkan  antara  tahap  pendefinisian  (define) dengan  tahap  perancangan  (design).  Merupakan  tindakan pertama  untuk  mengetahui  kemampuan  awal siswa.  Tes  acuan  patokan  disusun  berdasarkan  spesifikasi tujuan  pembelajaran  dan  analisis  Mahasiswa,  kemudian selanjutnya  disusun  kisi-kisi  tes  hasil  belajar.  Tes  yang dikembangkan  disesuaikan  dengan  jenjang  kemampuan kognitif.   Penskoran  hasil  tes  menggunakan  panduan evaluasi yang memuat kunci dan pedoman penskoran setiap butir  soal,  yaitu  sebagai  alat  evaluasi  setelah  implementasi kegiatan.  
Pemilihan media
Pemilihan  media  dilakukan  untuk  mengidentifikasi media  pembelajaran  yang  relevan  dengan  karakteristik materi.  Lebih  dari  itu,  media  dipilih  untuk  menyesuaikan dengan  analisis  konsep  dan  analisis  tugas,  karakteristik target  pengguna,  serta  rencana  penyebaran  dengan  atribut yang  bervariasi  dari  media  yang  berbeda-beda.  Hal  ini berguna  untuk  membantu  mahasiswa  dalam  pencapaian kompetensi  dasar, artinya pemilihan  media  dilakukan  untuk mengoptimalkan  penggunaan  bahan  ajar  dalam  proses pengembangan bahan ajar pada pembelajaran di kelas.



Pemilihan format
Pemilihan  format  dalam  pengembangan  perangkat pembelajaran  ini  dimaksudkan  untuk  mendesain  atau merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode  pembelajaran,  dan  sumber  belajar.  Format  yang dipilih  adalah  yang  format  memenuhi  kriteria  menarik, memudahkan  dan  membantu  dalam  pembelajaran.  Pemilihan  format  atau  bentuk  penyajian pembelajaran  disesuaikan  dengan  media  pembelajaran  yang akan diterapkan.

Perancangan Awal 
Rancangan awal  yang  dimaksud  adalah  rancangan  seluruh  perangkat pembelajaran  yang  harus  dikerjakan  sebelum  uji  coba dilaksanakan.  Hal  ini  juga  meliputi  berbagai  aktivitas pembelajaran  yang  terstruktur  seperti  membaca  teks, wawancara,  dan  praktek  kemampuan  pembelajaran  yang berbeda melalui praktek mengajar. 
Dalam  tahap  perancangan,  peneliti  membuat  produk awal  (prototype)  atau  rancangan  produk.    Tahap  ini  diisi  dengan  kegiatan  menyiapkan kerangka konseptual  model dan perangkat pembelajaran. Sebelum tahap design (rancangan) produk dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu rancangan produk pembelajaran  perlu  divalidasi.  Validasi  rancangan  produk dilakukan oleh para pakar  ahli dari bidang studi yang sesuai. Berdasarkan  hasil  validasi  dari  para  pakar  ahli  tersebut, terdapat  kemungkinan  rancangan  produk  masih  perlu diperbaiki sesuai dengan saran validator.
Tujuan  dari  tahap  perancangan ini  adalah  merancang  perangkat  pembelajaran,  sehingga diperoleh  prototype.  Tahap  perancangan  terdiri  dari  empat  langkah  pokok  yaitu penyusunan  tes,  pemilihan  media,  pemilihan  format,  dan  perancangan  awal  (desain awal).  Kegiatan  utama  dalam  proses  perancangan  adalah  pemilihan  media  dan  format untuk  bahan  dan  pembuatan  desain  awal  pembelajaran.  Semua  perangkat  yang  akan dihasilkan  dalam  tahap  ini  disebut  draft  I.
Tahap Pengembangan (develop)
Tujuan tahap pengembangan adalah untuk menghasilkan perangkat final yang baik,maka draft 1 akan divalidasi kepada ahli dan diuji coba ke lapangan. Selanjutnya draft 1 akan direvisi berdasarkan masukan para ahli dan data yang diperoleh dari uji coba lapangan. Berikut ini dirincikan langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pengembangan, yaitu:
Validasi Ahli
Pada langkah ini dilakukan  draft 1 dievaluasi oleh  ahli dalam bidangnya. Teknik  untuk  memvalidasi  atau menilai  kelayakan  rancangan  produk.  Dalam  kegiatan  ini dilakukan  evaluasi  oleh  ahli  dalam  bidangnya.  Penilaian  para ahli/praktisi  terhadap  perangkat  pembelajaran  mencakup: format, bahasa, ilustrasi dan isi. Berdasarkan masukan dari para ahli,  materi  dan  rancangan  pembelajaran  yang  telah  disusun direvisi  untuk  membuat  produk  lebih  tepat,  efektif,  mudah digunakan, dan memiliki kualitas teknik yang tinggi.
Adapun hal- hal yang divalidasi oleh validator mencangkup: 
	Validasi  isi  

Apakah  isi media  pembelajaran sesuai  dengan  materi pelajaran dan tujuan  yang akan diukur, dibuat jelas dan menarik untuk  pemakainya.  Apakah  ilustrasi media  pembelajaran dapat memperjelas konsep dan mudah dipahami. 
2.  Validasi dari segi bahasa 
Apakah  kalimat-kalimat  pada media  pembelajaran telah memenuhi  kaidah  bahasa  Indonesia  yang  baku  dan  tidak menimbulkan  penafsiran  ganda.  Saran-saran  dari  validator tersebut  akan  dijadikan  bahan  untuk  merevisi  draft  I  yang menghasilkan media pembelajaran draft II.
Uji coba
Media  pembelajaran yang  telah  di  hasilkan draft II  selanjutnya di  uji  cobakan  di  kelompok  yang  menjadi  subjek  penelitian. Tujuannya  untuk  mendapatkan masukan  langsung  dari  guru,  siswa dan  pengamat  terhadap media  pembelajaran yang  telah  disusun  dan melihat kecocokan  waktu  yang  telah  direncanakan  dalam  RPP dengan  pelaksanaannya  selama  pelaksanaan  uji  coba.  Pengamat mencatat  semua  reaksi,  aktivitas  siswa  dan  respon  siswa.
Dalam konteks  pengembangan  model  pembelajaran, kegiatan pengembangan (develop) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
	Validasi  model  oleh  ahli/pakar.  

Hal-hal  yang  divalidasi meliputi panduan penggunaan model dan perangkat model pembelajaran.  Tim  ahli  yang  dilibatkan  dalam  proses validasi  terdiri  dari: pakar tampilan media  pembelajaran, dan pakar materi bidang studi pada mata kuliah yang sama  
b)  Revisi  model  berdasarkan  masukan  dari  para  pakar  pada saat validasi  
c)  Uji  coba  terbatas  dalam  pembelajaran  di  kelas,  sesuai situasi nyata yang akan dihadapi.  
d) Revisi model berdasarkan hasil uji coba  
e) Implementasi model pada wilayah yang lebih luas. Selama proses  implementasi  tersebut,  diuji  efektivitas  model  dan perangkat  model  yang  dikembangkan.  Pengujian efektivitas  dilakukan  dengan  Penelitian  Tindakan  Kelas (PTK).  Cara  pengujian  efektivitas  pembelajaran  melalui PTK  dapat  dilakukan  dengan  cara  mengukur  kompetensi sebelum  dan  sesudah  pembelajaran.  Apabila  kompetensi sesudah  pembelajaran  lebih  baik  dari  sebelumnya,  maka model  pembelajaran  yang  dikembangkan  dinyatakan efektif.  
Tahap  pengembangan  bertujuan  untuk  menghasilkan  draft  perangkat pembelajaran  yang  telah  direvisi  berdasarkan  masukan  dari  para  ahli  dan  data  yang 
diperoleh  dari  uji  coba  lapangan.  Tahap  ini  terdiri  dari  penilaian  para  ahli  dibidang 
matematika  dan  uji  coba  lapangan.  Berdasarkan  analisis  data  validasi  perangkat pembelajaran  dan  masukan  para  ahli,  maka  perangkat  pembelajaran  Draft  I  kemudian 
direvisi  sehingga  diperoleh  perangkat  pembelajaran  Draft  II.  Setelah  dilakukan  ujicoba, 
dilakukan  analisis  terhadap  draft  II  tersebut  dan jika  telah memenuhi  kriteria keefektifan 
dan  kepraktisan  perangkat  pembelajaran  yang kemudian  dinamakan  draft  III  perangkat 
pembelajaran  (perangkat  final). Tahap terakhir  pada  proses  pengembangan  perangkat  pembelajaran  adalah  tahap penyebaran.
Tahap Penyebaran (diseminate)
Pengembangan perangkat pembelajaran mencapai tahap akhir jika telah memperoleh penilaian positif dari para ahli dan melalui tes pengembangan. Perangkat pembelajaran tersebut kemudian dikemas, disebarkan, dan ditetapkan untuk skala yang lebih luas.Tahap ini merupakan tahapan penggunaan perangkat yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas. 
Tahap terakhir  pada  proses  pengembangan  perangkat  pembelajaran  adalah  tahap 
penyebaran.  Kegiatan  yang  dilakukan  adalah  menyebarkan perangkat  pembelajaran  ke 
sekolah  tempat  ujicoba,  laboratorium  pendidikan  matematika,  dan  perpustakaan


