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ABSTRAK

Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika masih tergolong
rendah. sehingga dibutuhkan alternatif lain yaitu menggunakan intuisi siswa. Selain itu
bahan ajar yang digunakan siswa belum mendukung kemampuan memecahkan masalah
siswa. Dengan demikian diperlukan modul berbasis intusi untuk membimbing siswa
menjadi aktif belajar.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan
mengembangkan modul berbasis intuisi untuk keperluan peningkatan kemampuan
memecahkan masalah siswa pada materi sistem persamaan linier dua variabel untuk
siswa kelas VIII SMP.

Modul telah divalidasi oleh tim ahli. Validasi dilakukan oleh ahli materi dan
desain. Selanjutnya modul direvisi dan dilakukan uji coba produk. Uji coba dilakukan
dengan meminta respon dari dua orang guru matematika dan 10 orang siswa bukan
subjek uji coba lapangan. Berdasarkan hasil uji coba tersebut, modul kembali direvisi.
Selanjutnya dilakukan uji coba lapangan di kelas VIII A.

Dari hasil analisis yang dilakukan penilaian ahli materi dan desain diperoleh
68,8% dan 70,9%. Kriteria kevalidan terpenuhi.

Penilaian uji coba perorangan dan kelompok kecil diperoleh 84% dan 78,25%.
Pada uji coba lapangan diperoleh respon siswa terhadap modul dengan 78,96% dengan
kualitas baik, dan hasil pengamatan aktifitas guru diperoleh 80,43%. Dengan kriteria
sangat baik. Maka kriteria kepraktisan terpenuhi.

Sedangkan tes kemampuan memecahkan masalah matematika diperoleh rata-
rata kelas sebesar 75,35 dengan ketuntasan klasikal 81,25 sehingga kelas dikatakan
telah mampu memecahkan masalah. Dan hasil pengamatan aktifitas siswa diperoleh
rata-rata 81,85 dengan kategori sangat baik. Modul ini dikatakan efektif.

Berdasarkan kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan telah terpenuhi
maka dapat dikatakan modul memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan dalam
pembelajaran khususnya pada materi sistem persamaan linier dua variabel.

Kata kunci: Pengembangan modul, intuisi, kemampuan memecahkan masalah Sistem
persamaan linier dua variabel.
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PENDAHULUAN
Matematika adalah ilmu

pengetahuan yang penting sebagai
pengantar dan dasar dari ilmu
pengetahuan lain. Menurut Uno dan
Kuadrat (2009: 109), matematika adalah
suatu bidang ilmu yang merupakan alat
pikir, berkomunikasi, alat untuk
memecahkan berbagai persoalan praktis,
yang unsur-unsurnya logika dan intuisi,
analisis dan konstruksi, generalitas dan
individualitas, dan mempunyai cabang-
cabang antara lain aritmatika, aljabar,
geometri dan analisis. Matematika juga
merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan
dalam kehidupan sehari-hari. Cockroft
(Abdurahman,2012:204) mengemukakan
6 alasan mengapa matematika perlu
diajarkan kepada siswa, salah satunya
adalah meningkatkan kemampuan
berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran
keruangan.

Di dalam matematika suatu soal
atau pertanyaan akan merupakan
masalah apabila tidak terdapat aturan
atau hukum tertentu yang segera dapat
dipergunakan untuk memecahkan
masalah tersebut. Gagne (dalam
Etika,2016: 563) Pemecahan masalah
merupakan suatu proses berpikir
dimana siswa dapat mengkombinasikan
pengetahuan yang telah mereka miliki
sebelumnya untuk bisa menyelesaikan
masalah baru. Sejalan dengan Gagne,
Pemecahan menurut Robert L.Solso
(Mawaddah, 2015 :167) didefinisikan
pemecahan masalah suatu pemikiran
yang terarah secara langsung untuk
menemukan solusi atau jalan keluar
untuk suatu masalah yang spesifik.
Dari dua pernyataan tersebut dapat
disimpulkan bahwa suatu pertanyaan
merupakan masalah bagi siswa jika ia
tidak bisa atau mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan pertanyaan
tersebut menggunakan prosedur rutin
yang diketahuinya oleh karena itu
untuk memecahkan suatu masalah
diperlukan waktu yang relatif lama.

Pemecahan masalah merupakan
kemampuan dasar yang harus dimiliki
oleh siswa karena meliputi kemampuan
memahami masalah, merancang model
matematika, menyelesaikan model dan
menafsirkan solusi yang diperoleh yang
sangat diperlukan siswa untuk
memahami konsep matematika.

Kemampuan pemecahan
masalah menjadi salah satu kompetensi
yang harus dikembangkan siswa pada
materi-materi tertentu. Pentingnya
kemampuan pemecahan masalah oleh
siswa dalam matematika ditegaskan juga
oleh Branca (Dalam Mahuda,2012 :12)
sebagai: (1) Kemampuan pemecahan
masalah merupakan tujuan umum
pengajaran matematika. (2) Pemecahan
masalah yang meliputi metode, prosedur
dan strategi merupakan proses inti dan
utama dalam kurikulum matematika. (3)
Pemecahan masalah merupakan
kemampuan dasar dalam belajar
matematika. Kenney (dalam
Abdurrahman, 2003: 257) menyarankan
empat langkah proses pemecahan
masalah matematika, yaitu memahami
masalah, merencanakan pemecahan
masalah, melaksanakan pemecahan
masalah, dan memeriksa kembali.
NCTM (National Council of Teachers of
Mathematics) menempatkan kemampuan
pemecahan masalah sebagai tujuan
utama dari pendidikan matematika.
NCTM mengusulkan bahwa matematika
harus diorganisir di sekitar pemecahan
masalah, sebagai suatu metode dari
penemuan dan aplikasi, menggunakan
pendekatan pemecahan masalah untuk
menyelidiki dan memahami konten
matematika, dan membangun
pengetahuan matematika baru melalui
pemecahan masalah.

Menurut penelitian Ruliyani
(2012) Kenyataan di lapangan
kemampuan pemecahan masalah siswa
dalam belajar matematika belum terlatih
dengan baik. Dalam proses pembelajaran
siswa hanya menghafal pengetahuan
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yang diberikan oleh guru dan kurang
mampu menggunakan pengetahuan
tersebut jika menemui masalah dalam
kehidupan nyata. Sehingga jika siswa
menemui soal yang berkaitan dengan
pemecahan masalah, mereka tidak
mampu menentukan masalah dan
merumuskannya.

Masalah matematika yang
diberikan guru merupakan soal-soal
yang rutin atau biasa diselesaikan. Soal-
soal yang seharusnya diterapkan adalah
soal terbuka atau open ended. Soal
terbuka akan menghasilkan lebih dari
satu solusi dalam pemecahan masalah.
Dengan demikian lebih membutuhkan
usaha dalam berpikir dan ide-ide yang
dihasilkan sehingga meningkatkan
kemampuan untuk menyelesaikan
masalah pada materi matematika. Hal
tersebut bisa terjadi karena kegiatan
pemecahan masalah dalam pembelajaran
matematika di sekolah belum dijadikan
sebagai kegiatan utama.

Hasil observasi awal yang
dilakukan peneliti di kelas VIII SMP 2
Kota Jambi. Peneliti mendapati bahwa
proses pembelajaran matematika pada
pencapaian target materi kurikulum,
lebih mementingkan pada penghafalan
konsep bukan pada pemahaman. Hal ini
dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran
di dalam kelas yang selalu di dominasi
oleh guru. Dalam penyampaian materi,
biasanya guru menggunakan metode
ceramah, dimana siswa hanya duduk,
mencatat, dan mendengarkan apa yang
disampaikannya dan sedikit peluang bagi
siswa untuk bertanya. Dengan demikian,
mengingat pembelajaran matematika
yang terlaksana masih cenderung
teacher centered, serta siswa dibiarkan
puas dengan hanya mengerjakan soal-
soal rutin, maka diperlukan suatu
pendekatan pembelajaran yang student
centered, merangsang, mendorong, dan
memfasilitasi siswa untuk bisa
menyelesaikan soal-soal tidak rutin yang
pada akhirnya dapat meningkatkan

kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa.

Penggunaan sumber belajar oleh
guru dan siswa juga dapat
mempengaruhi penguasaan materi.
Sayangnya, bahan ajar yang ada
disekolah tersebut hanya berpedoman
pada bahan ajar berupa buku cetak yang
dipinjamkan oleh sekolah atau yang
dibeli siswa ditoko buku. Dengan
demikian, bahan ajar yang digunakan
bisa saja tidak sesuai dengan apa yang
dibutuhkan siswa sehingga siswa sulit
menguasai materi yang disajikan dalam
bahan ajar tersebut.

Oleh karena itu, guru harus
mampu menggunakan atau pun
mengembangkan bahan ajar yang
mengacu pada kemampuan individu
siswa yang dapat digunakan sebagai
sarana belajar mandiri oleh siswa.
Menurut Daryanto (2013:9), Modul
adalah desain bahan ajar yang dikemas
secara utuh dan sistematis yang
didalamnya memuat seperangkat
pengalaman belajar yang terencana.
Modul yang disusun secara sistematis,
mementingkan aktifitas belajar siswa,
penampilan yang menarik, disampaikan
dengan bahasa yang komunikatif
diharapkan mampu meningkatkan
motivasi belajar siswa sesuai dengan
kemampuan yang dimilikinya, serta
siswa mampu mengukur sendiri tingkat
penguasaan materi yang telah
dipelajarinya. Selain itu modul dapat
memfasilitasi siswa untuk belajar sendiri
(mandiri) dengan bantuan atau
bimbingan yang minimal dari guru.
Sehingga proses pembelajaran dapat
dilakukan sesuai dengan kemampuan
pemahaman masing-masing siswa serta
dapat dilakukan baik di luar kelas
maupun di dalam kelas. Dengan
demikian siswa mampu mencapai hasil
belajar yang diinginkan. Berdasarkan
uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
dibutuhkan usaha dalam berpikir dan
ide-ide yang dihasilkan sehingga bisa
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menyelesaikan masalah salah satunya
menggunakan “intuisi” siswa.

Salah satu proses berpikir yang
sering diabaikan orang pada saat
mengerjakan soal matematika adalah
menggunakan intuisi mereka. Dalam
sebuah suratnya Albert Einstein
(Sukmana, 2011:4) mengemukakan
sebuah pernyataan bahwa satu-satunya
yang berharga didunia ini adalah intuisi.
Pernyataan tersebut ia kemukakan ketika
menjawab pertanyaan yang diajukan
padanya mengenai apakah intuisi
memandunya dalam mencapai kemajuan
capaian penelitian yang dilakukannya.
Didalam surat tersebut, Einstein
menceriterakan sebuah pengalaman
bagaimana intuisinya berperan ketika ia
meneliti. Einstein dalam pernyataan
tersebut mengingatkan bahwa berpikir
intuitif merupakan suatu karunia mulia
(a sacred gift) yang dianugerahkan
Tuhan kepada setiap individu, namun
cenderung diabaikan dalam masyarakat
yang lebih menghargai berpikir rasional.

Berdasarkan wawancara pada
salah satu guru di SMP N 2 Kota Jambi
yang mengatakan bahwa kebanyakan
siswa hanya menghafal rumus tetapi
kurang dalam penguasaan materi yang
berhubungan dengan pemahaman konsep.
Salah satu materi matematika yang
memerlukan penguasaan materi adalah
materi sistem persamaan linier dua
variabel (SPLDV). Pada materi ini siswa
lebih mudah menyebutkan metode
penyelesaian SPLDV yaitu cara subtitusi,
eliminasi dan campuran, namun
bagaimana menggunakan cara itu
mereka tidak tahu dan ketika diberikan
variasi soal yang berbeda dari biasanya
siswa merasa kesulitan untuk
menyelesaikannya. Materi SPLDV ini
bersifat abstrak maka diperlukan sesuatu
yang dapat membuatnya lebih konkret.
Modul berbasis intuisi mampu
membantu siswa menggambarkan
sesuatu yang abstrak tersebut menjadi
lebih konkret. Demikian pula pada

kerumitan materi, dengan modul yang
sistematis dan bahasa yang mudah
dimengerti maka kerumitan materi dapat
dijelaskan dengan cara yang sederhana,
sesuai dengan tingkat berpikir intuisi
siswa, sehingga menjadi lebih mudah
dipahami. Diharapkan modul mampu
memotivasi siswa untuk belajar
matematika secara mandiri karena
dilengkapi dengan aktifitas belajar siswa
yang didasarkan pada intuisi siswa itu
sendiri.

Untuk itu, alternatif penyelesaian
masalah tersebut adalah melakukan
penyediaan dan penggunaan bahan ajar
berupa modul dalam proses
pembelajaran. Sehingga peneliti
melakukan penelitian yang berjudul
“Pengembangkan Modul Berbasis
Intuisi untuk Keperluan Peningkatan
Kemampuan Memecahkan Masalah
pada Materi Sistem Persamaan Linier
Dua Variabel Kelas VIII SMP N 2
Jambi”

METODE PENELITIAN
Tahapan yang digunakan dalam

penelitian-pengembangan ini mengguna-
kan model pengembang 4-D yang telah
dimodifikasi sehingga terdiri dari
tahap pendefenisian (Define), tahap
perencanaan (Design), dan tahap pe-
ngembangan (Develop). Tahap pengem-
bangan 3D tersebut lebih rinci dapat
dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Tahap Pengembangan 3D
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HASIL PENELITIAN DAN PEM-
BAHASAN

Hasil dari penelitian pengembangan
ini adalah sebuah modul menggunakan
berbasis intuisi untuk keperluan
peningkatan memecahkan masalah siswa.
A. Deskripsi Hasil Pengembangan

Bahan Ajar
Pengembangan bahan ajar yang

dilaksanakan dalam penelitian ini
menggunakan model pengembangan 4D
(Four-D Models) yang telah
dimodifikasi sehingga terdiri atas tiga
tahap yaitu tahap pendefinisian (define),
tahap perencanaan (design), dan tahap
pengembangan (develop). Hasil
penelitian yang diperoleh dari setiap
tahap pengembangan dan analisis data
dideskripsikan sebagai berikut:
1. Tahap Pendefinisian (Define)

Pada tahap ini dilakukan analisis
ujung depan, analisis siswa, analisis
materi, analisis tugas, serta spesifikasi
tujuan pembelajaran.
1.1 Analisis Ujung Depan

SMP N 2 Kota Jambi melaksanakan
pembelajaran dengan berorientasi pada
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP). Dalam proses pembelajaran
matematika SMP N 2 Kota Jambi, guru
masih menggunakan metode ceramah,
interaksi guru dengan siswa kurang
dapat membuat siswa menguasai materi
yang disampaikan secara optimal. Hal
ini dikarenakan penggunaan bahan ajar
di sekolah tersebut tidak sesuai dengan
apa yang dibutuhkan siswa sehingga
siswa sulit memahami materi yang
disajikan dalam bahan ajar yang
digunakan tersebut.
1.2 Analisis Karakteristik Siswa
Karakteristik siswa di SMPN 2 Kota
Jambi memang berbeda.Setiap siswa
memiliki kecepatan dan kemampuan
yang berbeda-beda.Namun sekolah
mengambil kebijakan untuk tidak
memisahkan siswa sesuai dengan
karakter dan kemampuan akademisnya.
Di SMPN 2 Kota Jambi ini tidak ada

kelas unggul, semua kelas sama saja.
Siswa kelas VIII SMPN 2 Kota Jambi.
Siswa kelas VIII SMPN 2 Kota Jambi
terdiri dari 6 kelas dengan latar belakang
suku yang berbeda tiap siswanya.
Berdasarkan tingkat kemampuannya
siswa kelas VIII SMPN 2 Kota Jambi
terdiri dari berbagai tingkat
pengetahuannya.
1.3 Analisis Materi

Analisis materi dalam penelitian ini
memperhatikan silabus Kurikulum
KTSP dengan menghasilkan beberapa
indikator yang akan dikembangkan
dalam modul yang akan membahas
tentang Persamaan Linier Satu Variabel,
Persamaan Linier Dua Variabel, Sistem
Persamaan Linier Dua Variabel, Sistem
Persamaan Non Linier Dua Variabel.
1.4 Analisis Tugas

Pada tahap ini, peneliti
mengidentifikasikan tugas yang
diperlukan dalam kegiatan pembelajaran.
Tugas yang diberikan ada yang secara
individu.Tugas ini disusun berdasarkan
kompetensi dasar dan indikator
pencapaian hasil belajar pada materi
Sistem Persmaan Linier Dua Variabel.
Adapun kompetensi dasar pada materi
Sistem Persmaan Linier Dua Variabel
yaitu:
2.1 Menyelesaikan sistem persamaan

linier dua variabel .
2.2 Membuat model matematika dari

masalah yang berkaitan dengan
sistem persamaan linier dua variabel.

2.3 Menyelesaikan model matematika
dari masalah yang berkaitan dengan
sistem persamaan linier dua variabel
dan penafsirannya.

Sedangkan indikator pencapaian
pada materi sistem persamaan linier dua
variabel ini yaitu:
1) Menyebutkan perbedaan PLDV dan

SPLDV.
2) Menjelaskan SPLDV dalam

berbagai bentuk dan variabel.
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3) Menentukan himpunan penyelesaian
SPLDV dengan metode grafik,
subtitusi, eliminasi.

4) Menentukan model matematika dari
masalah yang berkaitan dengan
SPLDV.

5) Membuat model matematika dari
masalah sehari-hari yang berkaitan
dengan SPLDV.

6) Menyelesaikan model matematika
dari masalah sehari-hari yang
berkaitan dengan SPLDV.

2. Tahap Perancangan (Design)
Setiap kegiatan dalam tahap

perancangan didekripsikan sebagai berikut:
2.1 Hasil Pemilihan Media

Media dan alat pembelajaran yang
diperlukan dalam pelaksanaan pembe-
lajaran pada materi Sistem Persamaan
Linier Dua Variabel Kelas VIII yaitu
whiteboard, penggaris, pena, penghapus,
tes kemampuan memecahkan masalah.
2.2 Hasil Pemilihan Format
Format dalam penyusunan modul ini
berdasarkan yang dikemukakan oleh
Daryanto. Penyusunan modul ini juga
disesuaikan dengan prinsip dan
karakteristik intuisi. Selain itu masalah-
masalah dalam modul diarahkan untuk
mendukung kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa dengan
tahapan penyelesaian menurut Polya
yaitu memahami masalah, merencanakan
penyelesaia, melaksanakan rencana,
memeriksa proses dan hasil. Modul
dibuat berwarna dengan gambar yang
bermakna dan berkaitan dengan materi
yang dipelajari. Hal ini bertujuan agar
siswa tertarik untuk belajar dan
menggunakan modul ini.
2.3 Hasil Perancangan Awal
Hasil rancangan awal modul berbasis
intuisi untuk keperluan peningkatan
kemampuan memecahkan masalah siswa,
materi pada modul ini adalah materi
Sistem Persamaan Linier Dua Variabel.

Dari hasil perancangan awal ini telah
diperoleh Modul Draft A.

3. Tahap Pengembangan (Develop)
Tahap pengembangan ini bertujuan

untuk menghasilkan draft final yang
valid, praktis dan efektif yang
dideskripsikan sebagai berikut:
3.1 Validasi Ahli

Draft A yang dihasilkan ke-
mudian divalidasi oleh para ahli.
Komentar dan koreksi yang diperoleh
pada tahap ini akan digunakan sebagai
dasar untuk melakukan revisi dan
penyempurnaan modul. Adapun
komentar dan saran validator antara lain
yaitu, perbaiki gambar sesuai tingkat
SMP, Perbaiki penulisan, tambahkan
Standar Kompetensi, tujuan dan
indikator pembelajaran. Perbaiki
penulisan konsep. Modul yang telah
dinyatakan valid oleh validator disebut
sebagai modul Draft B.
3.3 Tahap Uji Coba Terbatas
1. Uji Coba Perorangan

Ujicoba perorangan dilakukan
dengan meminta tanggapan guru
matematika SMP N 2 Kota Jambi yaitu
Ibu Royani Sibuea, S.Pd dan Bapak
Siswa, S.Pd mengenai modul yang
dikembangkan melalui angket tanggapan
guru.
2. Uji Coba Kelompok kecil

Ujicoba kelompok kecil dilakukan
pada siswa non subjek berjumlah 10
siswa kelas VIIIF SMP N 2 Kota Jambi.
Uji coba produk ini berlangsung dengan
memberikan gambaran umum dari
materi, kegiatan siswa, dan penggunaan
modul pada proses pembelajaran
tersebut. Setelah diujicobakan, peneliti
meminta siswa mengisi angket tentang
tanggapan siswa terhadap modul dan
siswa bebas mengemukakan pendapat
tentang modul tersebut.

Tanggapan yang diberikan pada
angket respon guru dan 10 siswa
menjadi masukan untuk perbaikan revisi
modul oleh peneliti sehingga diperoleh
modul baru yang disebut Draft C yang
akan digunakan pada ujicoba lapangan.
3.3 Tahap Uji Coba Lapangan
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Pada uji coba lapangan,
dilakukan kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan modul berbasis intuisi
untuk keperluan peningkatan
memecahkan masalah siswa yang telah
dikembangkan melalui tahap validasi
oleh tim ahli, uji coba, dan revisi.
Kegiatan uji coba lapangan ini dilakukan
terhadap siswa kelas VIII SMP N 2
Kota Jambi yang berjumlah 32 siswa.
Kegiatan ini terdiri dari 1 kali pertemuan
pra penelitian, 4 kali pertemuan kegiatan
pembelajaran, dan 1 kali pertemuan
untuk melakukan tes kemampuan
memecahkan masalah. Setelah
melakukan ujicoba lapangan, modul
Draft C kembali direvisi sesuai
kesalahan dan kekurangan yang
diperoleh selama tahap ujicoba lapangan
hingga akhirnya diperoleh Draft Final.
Agar modul yang dikembangkan layak
untuk digunakan, maka modul harus
memenuhi kriteria valid, praktis dan
efektif.

Untuk mengetahui apakah modul
sudah dapat dikatakan valid atau tidak,
dilihat berdasarkan hasil validasi oleh
ahli materi dan ahli desain. Pada validasi
materi oleh ahli materi diperoleh jumlah
presentase 68,8%. Sedangkan validasi
terhadap desain modul oleh ahli desain
diperoleh persentase sebesar 70,9%. Dari
hasil penilaian oleh kedua ahli tersebut,
dapat disimpulkan bahwa modul yang
dikembangkan sudah dapat dikatakan
“Valid” karena memenuhi kriteria
validitas yaitu ”Cukup valid atau dapat
digunakan dengan revisi kecil”.

Kepraktisan modul dilihat
melalui respon penggunaan modul dan
lembar observasi kegiatan guru. Hasil
respon terhadap penggunaan modul
diperoleh dari ujicoba terbatas dan uji
coba lapangan. Pada uji coba terbatas
dilakukan uji coba perorangan dan uji
coba kelompok kecil berjumlah 10 orang
siswa. Uji coba perorangan diperoleh
skor total sebesar 129 dengan masing-
masing skor untuk guru I sebesar 66 dan

guru II 63 dengan perolehan persentase
sebesar 84% tingkat respon “Sangat
Baik”.

Sedangkan uji coba kelompok
kecil untuk 10 orang siswa diperoleh
tingkat respon “Baik” dengan total skor
313 dari 400 sehingga persentase yang
diperoleh adalah 78,25 %.

Pada ujicoba lapangan dilakukan
uji coba modul pada seluruh siswa di
kelas VIII SMP Negeri 2 Kota Jambi
untuk kemudian melihat respon siswa
pada kelas tersebut. Melalui analisis
perhitungan angket respon siswa
diperoleh respon “Sangat Baik” dari
siswa terhadap modul yang
dikembangkan dengan perolehan
persentase sebesar 78,96 % dengan
diperoleh skor 1337 dari perolehan skoer
1440.

Kepraktisan juga dilihat
berdasarkan hasil pengamatan terhadap
kegiatan guru yang mengajar
menggunakan modul yang dilakukan
pada saat uji coba lapangan. Pada setiap
pertemuan diperoleh rata-rata persentase
ketercapaian kegiatan yang dilakukan
oleh guru saat menggunakan modul yaitu
sebesar 80,43%. Dengan demikian
kegiatan guru pada pembelajaran
menggunakan modul ini dikategorikan
“Sangat baik”.

Berdasarkan perolehan hasil
respon oleh responden dan hasil lembar
observasi kegiatan guru pada uji coba
lapangan dapat disimpulkan bahwa
modul yang dikembangkan sudah dapat
dikatakan Praktis karena memiliki
kategori “Sangat Baik” untuk respon
terhadap penggunaan modul dan lembar
observasi kegiatan guru.

Efektivitas dari modul dinilai
dengan melihat apakah modul mampu
meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah siswa dan dari observasi
kegiatan siswa. Dari hasil tes
kemampuan pemecahan masalah
diperoleh rata-rata nilai kelas sebesar
75,35 dengan jumlah siswa tuntas
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sebanyak 26 orang sehingga persentase
kelas mampu memecahkan masalah
sebesar 81,25%

Dari hasil pengamatan terhadap
aktivitas yang dilakukan oleh siswa
diperoleh persentase sebesar 81,85%
pada pertemuan pertama dan 86,25%
pada pertemuan kedua. Dengan
demikian rata-rata persentase kegiatan
siswa tersebut yaitu 85,65%, sehingga
kegiatan siswa pada pembelajaran
dengan menggunakan modul ini berada
pada kategori “Sangat Baik”

Berdasarkan hasil tes kemapuan
pemecahan masalah siswa dan hasil
lembar observasi kegiatan siswa dapat
disimpulkan bahwa modul sudah dapat
dikatakan Efektif.

Sehingga dapat disimpulkan
bahwa modul pembelajaran berbasis
intuisi untuk keperluan peningkatan
kemampuan memecahkan masalah sudah
dapat dikatakan “Layak” untuk
digunakan karena telah memenuhi
kriteria valid, praktis dan efektif.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian
pengembangan dan pembahasan ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahan ajar berupa modul

pembelajaran berbasis intuisi untuk
keperluan peningkatan kemampuan
memecahkan masalah dikembangkan
dengan model 4-D yang telah
dimodifikasi menjadi 3-D yaitu:
define (Pendefinisian), design
(perancangan), dan development
(pengembangan). Pada tahap define
(pendefinisian) dilakukan analisis
ujung depan, analisis karakteristik
siswa, analisis materi, analisis tugas
dan perumusan tujuan pembelajaran.
Pada tahap design (perancangan)
dilakukan pemilihan media,
pemilihan format, perancangan awal
modul. Pada tahap development
(pengembangan) dilakukan tahap

konsultasi, ujicoba terbatas (terdiri
dari ujicoba perorangan dan
kelompok kecil 10 orang siswa) dan
ujicoba lapangan.

2. Berdasarkan hasil validasi ahli
materi dan desain diperoleh skor
persentase berturut-turut yaitu 68,8%
dan 70,9% dengan kriteria cukup
valid atau dapat digunakan dengan
revisi kecil sehingga modul telah
memenuhi kriteria kevalidan.
Berdasarkan uji coba perorangan
untuk melihat respon terhadap
penggunaan modul diperolah skor
persentase sebesar 84%. Sedangkan
ujicoba terhadap 10 orang siswa
diperoleh skor sebesar 78,25%, dan
untuk ujicoba lapangan diperoleh
respon siswa dengan persentase
sebesar 78,96%, Serta pengamatan
aktivitas guru diperoleh rata-rata
persentase sebesar 80,43%. Sehingga
dari perolehan tersebut dapat
dinyatakan bahwa modul memenuhi
telah kriteria kepraktisan dengan
kriteria sangat baik untuk respon dan
aktivitas guru. Kemudian untuk tes
kemampuan pemecahan masalah
diperoleh skor rata-rata kelas sebesar
81,25 dengan ketuntasan klasikal
sebesar 80% sehingga siswa pada
kelas sudah dapat dikatakan mampu
dalam memecahkan masalah. dan
untuk hasil pengamatan aktivitas
siswa berdasarkan lembar observasi
diperoleh rata-rata sebesar 81,85%
dengan kriteria Sangat Baik.
Sehingga modul yang dikembangkan
memenuhi kriteria efektif.
Berdasarkan ketiga kriteria tersebut
maka dapat disimpulkan bahwa
modul yang dikembangkan sudah
dapat dikatakan “Layak” untuk
digunakan karena telah memenuhi
kriteria Valid, Praktis dan Efektif.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian,

terdapat saran-saran sebagai berikut:
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1. Guru perlu mengembangkan modul
pembelajaran dengan menggunakan
suatu pendekatan atau model
pembelajaran lain yang dapat
meningkatkan kemampuan peme-
cahan masalah matematika siswa.

2. Guru perlu mengembangkan modul
serupa untuk materi lain untuk
keperluan peningkatan kemampuan
memecahkan masalah siswa dengan
berbasis intuisi.

3. Bahan ajar modul ini melalui tahap
uji coba tanpa melalui tahap
simulasi, dan dikembangkan hanya
sampai pada tahap ke-3 yaitu tahap
pengembangan (Develop), tanpa
melalui tahap penyebaran
(Disseminate). Bagi peneliti
selanjutnya dapat melakukan hingga
tahap disseminate dan melakukan
uji coba di sekolah-sekolah lain
dengan berbagai kondisi.

4. Penelitian ini dilakukan berdasarkan
kurikulum KTSP. Sehingga jika
peneliti lain ingin mengembangkan
modul serupa, maka dapat
melakukan pengembangan modul
dengan alternatif menggunakan
Kurikulum 2013 atau lainnya.
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