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Abstrak 
Tujuan penelitian ini ialah Mendeskripsikan tentang proses menghasilkan perangkat 

pembelajaran matematika humanistik berideologi pencasila berbasis konstruktivis 

menggunakan ICT di SMP yang valid Hasil validasi dalam penelitian ini diperoleh hasil 

bahwa perangkat sudah layak digunakan meskipun ada perbaikan namun bukan 

mencangkup konsep. Pada kegiatan simulasi RPP, seluruh rencana kegiatan hampir 

terlaksana dengan baik. Hanya terdapat kendala dalam pengoprasian CD Interaktif Peserta 

Didik karena minimnya sosialisasi. Hasil uji keterbacaan dan validasi instrumen tes 

menunjukan ada beberapa kata yang perlu direvisi dan dari 8 soal yang direncanakan 

hanya 5 soal yang teruji valid. Untuk nilai ideologi pancasila yang mungkin muncul, baik 

dari ahli, guru model maupun pengamat sepakat bahwa perangkat pembelajaran 

matematika humanistik berideologi pancasila berbasis kontruktivis menggunakan ICT 

memberikan peluang yang besar bagi peserta didik untuk menumbuhkembangkan nilai 

tersebut. 
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Pendahuluan 

Setiap pribadi manusia memiliki potensi 

dan talenta dalam dirinya, tugas 

pendidikan yang sejati adalah membantu 

peserta didik untuk menemukan dan 

mengembangkan seoptimal mungkin. Di 

sisi lain, sistem evaluasi relatif mengukur 

satu aspek kecerdasan dan mengkerdilkan 

makna peserta didik sebagai suatu pribadi 

manusia. Oleh sebab itu, sekolah hanya 

memfokuskan pembelajaran pada 

pengembangan kemampuan kognitif serta 

mengabaikan nilai-nilai kemanusian 

sebagai pencerminan nilai Pancasila. 

Akibatnya marak terjadi kekerasan di 

dunia pendidikan indonesia. Hal ini 

bertentangan dengan tema Hardiknas 

Tahun 2011 yaitu Pendidikan Karakter 

Sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa 

dengan Subtema Raih Prestasi Junjung 

Tinggi Budi Pekerti. Karakter yang 

bertumpu pada kecintaan dan kebanggaan 

terhadap Bangsa dan Negara dengan 

Pancasila, UUD NKRI 1945, Bhinneka 

Tunggal Ika dan NKRI sebagai pilarnya. 

Kenyataan di lapangan, berdasar surve 

awal, perangkat pembelajaran yang ada 

kurang mendukung usaha guru untuk 

mengembangkan potensi peserta didik 

secara maksimal termasuk pembentukan 

karakter peserta didik. Untuk itu, 

rancangan pembelajaran matematika 
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humanistik berideologi Pancasila berbasis 

konstruktivis  menggunakan ICT saja 

tidak cukup karena perlu adanya 

perangkat pembelajaran yang mendukung 

yang digunakan pada pembelajaran di 

SMP.  

Metode Penelitian 

Prosedur pengembangan perangkat 

pembelajaran menggunakan yang 

digunakan adalah dengan memodifikasi 

model 4-D (Four D model) dari 

Thiagarajan (1974: 5 - 9) yang terdiri dari 

tiga tahap, yaitu: a) pendefinisian 

(define), b) perancangan (design) dan c) 

pengembangan (develop).  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian ini meliputi validitas perangkat 

pembelajaran berdasarkan penilaian para 

ahli dan validitas perangkat pembelajaran 

berdasarkan hasil uji keterbacaan, 

simulasi RPP dan uji coba instrumen tes. 

Serta mendeskripsikan respon peserta 

didik  dan respon guru terhadap 

perangkat pembelajaran 

Perangkat yang dikembangkan dalam 

penelitian ini meliputi: (1) silabus, (2) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (3) 

Buku pentunjuk guru, (4) CD interaktif 

Peserta Didik, (5) lembar kerja peserta 

didik, (6) Soal dan  (7) tes prestasi 

belajar. Instrumen penelitian meliputi: (1) 

lembar validasi silabus,  (2) lembar 

validasi RPP,  (3) lembar validasi buku 

pedoman guru, (4) lembar validasi CD 

Interaktif Peserta didik, (5) lembar 

validasi lembar tugas peserta didik, (6) 

lembar validasi tes prestasi belajar, (8) 

lembar pengamatan aktifitas peserta didik 

(aplikasi nilai-nilai Pancasila), (9) lembar 

pengamatan kemampuan guru 

menciptakan kelas yang humanistik, (10) 

angket respon peserta didik terhadap 

perangkat pembelajaran dan proses 

pembelajaran, dan angket respon guru 

terhadap perangkat pembelajaran dan 

proses pembelajaran. 

Teknik pengumpulan dan analisis data 

dalam penelitian ini adalah: 

a) Data perangkat sebelum 

dikembangkan diperoleh melalui 

teknik dokumentasi, observasi dan 

wawancara, serta dianalisis secara 

deskriptif. 

b) Data hasil validasi diperoleh melalui 

teknik angket serta dianalisis secara 

deskriptif. 

c) Data simulasi RPP  diperoleh melalui 

teknik observasi dan dianalisis secara 

deskriptif. 

d) Data uji keterbacaan diperoleh 

melalui teknik angket dan dianalisis 

secara deskriptif. 

e) Data uji coba instrumen tes diperoleh 

melalui teknik tes dan dianalisis 

menggunakan uji validitas, reabilitas, 

tingkat kesukaran dan daya pembeda. 
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Hasil dan Pembahasan 

Tahap Pengembangan 

1. Hasil  Validasi Ahli dan 

Pembahasannya 

Hasil validasi para ahli menunjukan 

bahwa perangkat yang dikembangkan 

tergolong baik bahkan ada beberapa yang 

sudah sangat baik. Namun para validator 

sepakat, perlu adanya perbaikan baik dari 

segi tata bahasa maupun penulisan dalam 

perangkat sebelum digunakan. 

2. Hasil Simulasi RPP dan 

Pembahasannya 

a. Respon Peserta Didik serta 

pembahasannya 

Berdasarkan hasil angket yang 

diberikan pada peserta didik pada kelas 

uji coba diperoleh data sebagai berikut. 

1). Prosentase peserta didik yang 

merasa senang terhadap keberadaan 

CD Interaktif peserta didik ialah 

100% atau 36 peserta didik yang 

menjadi responden menyatakan 

kesukaannya terhadap CD Interaktif 

peserta didik. 3 peserta didik 

menyatakan bahwa cara dimana 

mereka terlibat aktif dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang ada serta video motivasi 

menjadi salah satu hal yang 

membuat CD interaktif peserta 

didik berbeda dengan CD 

interaktif yang ada. 

2). Prosentase peserta didik yang 

merasa senang terhadap keberadaan 

lembar tugas peserta didik ialah 

41,67% atau 15 peserta didik dari 

36 peserta didik yang menjadi 

responden menyatakan 

kesukaannya terhadap lembar tugas 

peserta didik. Mereka yang tidak 

suka, rata-rata memberikan alasan 

bahwa hal tersebut membuat tugas 

rumah mereka bertambah banyak, 

sedangkan mereka yang 

menyatakan suka beralasan bahwa 

hal tersebut membuat mereka lebih 

siap dalam mengikuti pembelajaran. 

3). Prosentase peserta didik yang 

merasa senang terhadap keberadaan 

soal ialah 63,89% atau 23 peserta 

didik dari 36 peserta didik yang 

menjadi responden menyatakan 

kesukaannya terhadapsoal. Mereka 

yang tidak suka, rata-rata 

memberikan alasan bahwa soal 

yang ada membuat mereka bingung 

karena ketika jawaban yang dimiliki 

dicocokan dengan teman yang lain 

maka mereka menemukan jawaban 

yang berbeda-beda. Dan merekapun 

harus memberikan alasan ketika 
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memberikan jawaban, hal itu 

merupakan hal yang tidak biasa. 

4). Adapun minat peserta didik untuk 

mengikuti pembelajaran dengan 

perangkat yang telah 

dikembangkan, seluruh responden 

menyatakan berminat untuk 

mengikutinya. 

5). Untuk hasil keterbacaan, 

keberadaan guru membantu mereka 

memahami bahasa yang ada dalam 

perangkat sehingga seluruh kata 

yang ada dapat mereka pahami 

maknanya. 

b. Hasil pengamatan nilai-nilai ideology 

pancasila 

Berdasarkan hasil pengamatan 

karakter peserta didik pada saat simulasi 

perangkat maka diperoleh hasil sebagai 

berikut. 

1). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

Nilai religi yang tercermin 

melalui doa pembuka dan penutup pada 

pembelajaran yang tidak menggunakan 

perangkat hasil pengembangan tidak 

muncul. Hal ini dikarenakan kebiasaan 

berdoa di sekolah hanya dilakukan pada 

pembelajaran yang terjadwalpada jam 

pembelajaran pertama dan terakhir, 

sehingga untuk pembelajaran di luar itu 

tidak dilakukan doa. Hal ini terlihat 

perbeda ketika pembelajaran telah 

menggunakan perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan. Nilai kejujuran 

tercermin dari originalitas tugas yang 

dihasilkan baik melalui tugas rumah 

maupun tugas di kelas. Pada 

pembelajaran yang tidak menggunakan 

perangkat yang dikembangkan, hasil 

tugas peserta didik tidak bisa dipilah 

mana yang dikerjakan sendiri dan mana 

yang hanya mencontek pekerjaan 

teman. Hal ini dikarenakan tugas yang 

diberikan terbatas pada soal-soal 

tertutup sehingga bahasa yang 

digunakan peserta didik kurang 

bervariatif. 

2). Sila Kemanusiaan yang adil dan 

beradab 

Nilai toleransi terjadi perubahan 

antara pembelajaran yang belum 

menggunakan perangkat yang telah 

dikembangkan dibandingkan dengan 

yang sudah menggunakan. Hal ini 

dikarenakan sebelum penggunaan 

perangkat, usaha guru dalam 

memotivasi peserta didik hanya berupa 

statmen aplikasi materi dalam 

kehidupan sehari-hari. Sedangkan 

melalui CD Interaktif peserta didik, 

nilai toleransi muncul dari contoh 

karakter yang terkandung dalam video 

motivasi. Nilai kedisiplinan belum 

mengalami perubahan tetap dikisaran 

60% - 80%. Adapun nilai rasa ingin 
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tahu dan gemar membaca juga 

mengalami peningkatan. Hal ini 

tercermin dari antusias peserta didik 

ketika proses tanya jawab maupun 

diskusi berlangsung. Nilai yang mulai 

muncul yaitu kemandirian dan 

kreatifitas, hal ini karena desain 

pembelajaran dalam perangkat yang 

dikembangkan memberikan 

kesempatan pada perserta didik untuk 

belajar secara mandiri terlebih dahulu 

sehingga membuat mereka lebih siap 

mengikuti proses pembelajaran.  

3). Sila Persatuan Indonesia 

Nilai cinta damai mengalami 

kenaikan dari prosentasi 0% - 20% 

sampai 40% - 60%. Hal ini dikarenakan 

meningkatnya jumlah peserta didik 

yang terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran, sehingga mereka tidak 

lebih memilih untuk fokus pada proses 

dari pada membuat kegaduhan dengan 

mengganggu temannya. 

4). Sila kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan 

Penumbuhkembangan nilai 

demokrasi sudah ada sebelum 

perangkat dikembangkan, namun 

setelah perangkat dikembangkan 

terdapat sedikit pertumbuhan 

prosentase peserta didik yang 

menunjukkan sikap demokratis. namun 

hal ini tidak berbanding lurus dengan 

nilai komunikasi karena perubahan nilai 

komunikasi tidak mudah terlihat. 

Dengan penggunaan perangkat yang 

telah dikembangkan, peserta didik juga 

mulai mengenal nilai menghargai 

prestasi peserta didik lain. Hal ini 

dimungkinkan karena desain 

pembelajaran selalu menuntuk guru 

untuk memberikan umpan balik di tiap 

akhir kegiatan inti. Ini salah satu 

perubahan yang mendasar dalam 

rencana pembelajaran sebelum 

dikembangkan dibandingkan dengan 

rencana sesudah dikembangkan. 

5). Sila Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia 

Sebelum dikembangkan, 

rancangan pembelajaran memberikan 

kelonggaran pada peserta didik dalam 

memperoleh materi. Hal ini membuat 

nilai kerja keras dan tanggung jawab 

pada peserta didik kurang berkembang. 

Hal ini diubah dalam rencana 

pembelajaran pada perangkat yang 

telah dikembangkan. Untuk 

mendapatkan materi yang akan 

dipelajari, peserta didik harus bekerja 

cerdas melalui fasilitas-fasilitas yang 

telah diberikan oleh guru. 

3. Hasil Uji Coba Perangkat Tes dan 

Pembahasannya 
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Dari delapan soal yang dibuat 

dalam tahap perancangan, terdapat 5 soal 

yang bias digunakan pada tahap 

selanjutnya. Hal ini disebabkan salah satu 

soal tidak valid sedangkan 2 soal yang 

lain memiliki tingkat kesukaran yang 

sangat rendah sehingga diputuskan untuk 

tidak digunakan. 

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

diperoleh simpulan bahwa draf III yang 

dihasilkan melalui tahapan 

pengembangan perangkat teruji valid 

berdasarkan validasi ahli, dapat 

digunakan dengan sedikit revisi. Adapun 

hasil simulasi menghasilkan data bahwa 

perangkat dapat meningkatkan karakter 

peserta didik. Kami masih memerlukan 

saran demi perkembangan penelitian. 
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