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ABSTRAK: Kurikulum 2013 disusun oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan tuntutan
abad 21 yang berhubungan dengan pendidikan diantaranya keterampilan melek TIK dan
kemampuan pemecahan masalah. Kenyataan yang ada bahan ajar yang dipakai siswa di SMA
kota Malang dirasa kurang dalam melatih kemampuan pemecahan masalah dan pengintegrasian
teknologi sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengembangkan dan mengetahui
kelayakan bahan ajar fisika berbasis masalah kontekstual pada materi fluida statis sebagai
peluang membangun kemampuan pemecahan masalah siswa SMA kelas X. Langkah dalam
penelitian ini, yaitu define, design dan development. Hasil analisis nilai rata-rata validasi produk
sebesar 3,78 dan uji coba terbatas produk sebesar 3,63. Kelebihan dari bahan ajar ini, yaitu:
terdapat Problem di setiap awal sub bab materi berisi permasalahan kehidupan nyata dan dapat
dianalisis menggunakan ilmu fisika, melatih siswa meningkatkan kemampuan pemecahan
masalah, terdapat QR Code di bahan ajar siswa yang dapat diakses dengan aplikasi pada
smartphone, bahan ajar guru dilengkapi dengan CD untuk mengantisipasi kendala akses dan
CoRe untuk menunjukkan konsep esensial, isi bahan ajar sesuai dengan langkah pendekatan
ilmiah, pertanyaan pada soal berisi pertanyan konsep dan matematis. Kekurangan bahan ajar
ini yaitu materi terbatas pada fluida statis. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menguji
efektivitas bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam proses
pembelajaran.
Kata Kunci: bahan ajar berbasis masalah kontekstual, kemampuan pemecahan masalah, QR

Code, CoRe.

PENDAHULUAN
Kurikulum 2013 disusun oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan tuntutan

abad 21 yang berhubungan dengan pendidikan diantaranya kemampuan melek TIK dan
kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan memecahkan masalah dapat dilakukan
dengan menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pada masalah untuk menarik
minat siswa dalam pembelajaran sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu (Maggi dan
Claire, 2004). Guru hendaknya dapat memberikan cara pemecahan masalah yang semudah
dan semenarik mungkin agar siswa memahami masalah yang diberikan dan menemukan
pemecahan yang terbaik (Branca, 2008). Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan
memperhatikan konten materi dan cara pengajaran yang tepat (pedagogical). Apabila guru
tidak memahami kedua hal tersebut dengan baik, maka proses pembelajaran kurang
berjalan maksimal (Karişan, 2013).

Kombinasi dari pengetahuan konten materi dan pedagogik dapat dituangkan kedalam
Content Representation (CoRe). Loughran, dkk. mengembangkan satu set alat konseptual yaitu
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CoRe yang memuat link antara pengetahuan konten, mengajar, dan belajar tentang topik tertentu.
CoRe memudahkan guru dalam mengetahui materi-materi esensial, membantu
mengetahui bagian materi mana yang menimbulkan kesulitan bagi siswa, dan cara
pengajaran yang tepat (Loughran, 2004; Suryawati, 2014). CoRe dapat memudahkan guru
menyampaikan materi esesnsial pada bahan ajar. Penggunaan bahan ajar dapat
membantu kelancaran siswa dan guru dalam melaksanakan pembelajaran (Trianingsih,
2007). Guru memerlukan sumber belajar untuk menyampaikan informasi dan siswa
menggunakan bahan ajar sebagai referensi (Good, 1993).

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru fisika SMA di Malang diperoleh informasi
bahwa bahan ajar menjadi salah satu peran penting bagi siswa dalam belajar. Kenyataan
yang ada bahan ajar yang dipakai siswa di SMA kota Malang saat ini dirasa kurang
mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Hasil observasi terhadap bahan ajar
yang dipakai oleh siswa di SMA kota Malang difokuskan pada materi fluida statis. Materi
fluida statis dipilih dalam penelitian dan pengembangan ini karena dari hasil wawancara
diperoleh informasi materi ini sangat dekat dengan fenomena yang sering ditemui siswa
dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih ada miskonsepsi siswa. Ketika dihadapkan
pada permasalahan dunia nyata, siswa kurang bisa mengintegrasikan konsep yang telah
dipelajari.

Hasil observasi terhadap bahan ajar yang dipakai oleh siswa di SMA kota Malang
bahwa penyajian permasalahan dari beberapa bahan ajar secara umum terletak pada
bagian awal materi saja. Permasalahan yang disajikan belum dibahas lebih mendalam
proses fisikanya dan belum ada bagian untuk mengetahui apakah siswa sudah dapat
memecahkan permasalahan. Pertanyaan pada latihan soal umumnya berisi pertanyaan
matematis, hanya sebagian kecil berisi pertanyaan konsep. Penyajian dari bahan bahan
ajar yang ada juga dirasa kurang dalam mengintegrasikan teknologi.

Penggunaan teknologi berupa smartphone android telah banyak dipakai siswa di SMA
kota Malang. Kondisi ini menjadi peluang bagi peneliti untuk memanfaatkan secara
optimal smartphone android dalam proses pembelajaran dengan mengintegrasikan
aplikasi pada android ke dalam bahan ajar. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk
mengembangkan dan mengetahui kelayakan bahan ajar fisika berbasis masalah
kontekstual pada materi fluida statis sebagai peluang meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah bagi siswa.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research & Development) yang
bertujuan menghasilkan bahan ajar fisika berbasis masalah kontekstual pada materi
fluida statis sebagai peluang membangun kemampuan pemecahan masalah siswa SMA
kelas X. Bahan ajar ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah
siswa dan dapat membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Penelitian pengembanangan yang dilakukan menggunakan model pengembangan 4-D
(four D-models) (Thiagarajan & Sivasailam. 1974). Model ini terdiri dari 4 tahap
pengembangan yaitu Define (Pendefinisian), Design (Perencanaan), Development
(Pengembangan), Disseminate (Penyebaran). Penelitian ini dilakukan sampai pada tahap
ke 3. Tahap pendefinisian meliputi wawancara, studi pustaka dan analisis bahan ajar di
SMA kota Malang. Tahap perencanaan meliputi menyusun Content Representation (CoRe),
RPP, membuat QR Code, mencari video atau web page terkait materi, mengembangkan
bahan ajar dan menyusun instrumen. Tahap pengembangan meliputi validasi produk dan
uji coba terbatas. Validasi oleh ahli dilakukan oleh satu dosen fisika dan dua guru fisika.
Tujuan validasi untuk mengetahui tingkat kelayakan produk yang dikembangkan. Setelah
dilakukan validasi, produk kemudian direvisi sesuai saran yang diberikan. Uji coba
terbatas dilakukan pada 15 siswa kelas X IPA SMA Negeri 8 Malang. Setelah melakukan
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uji coba terbatas dilakukan uji keterbacaan konten bahan ajar dengan wawancara
terhadap 6 siswa berbeda yang telah membaca dan mempelajari bahan ajar pada sub bab
materi Problem 1 dan Problem 3. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif
berupa skor dan saran secara tertulis dalam angket validasi produk dan angket
keterbacaan bahan ajar. Data kevalidan yang diperoleh menggambarkan kevalidan bahan
ajar (isi bahan ajar, penyajian materi, dan penggunaan bahasa) dan kevalidan RPP. Data
hasil validasi dihitung dengan teknik analisis rata-rata yaitu:

n

x
X 

Keterangan : X adalah nilai rata-rata
 x adalah jumlah skor jawaban penilaian
n adalah jumlah validator

Selanjutnya diberikan penafsiran dan pengambilan keputusan tentang kualitas bahan ajar
dengan kriteria yang disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1   Kriteria Hasil Analisis Kelayakan atau Validasi
Validitas Keterangan

3,28 - 4,00 Layak
2,52 - 3,27 Cukup Layak
1,76 - 2,51 Kurang Layak

1,00 - 1,75 Tidak Layak

Tabel 2    Kriteria Hasil Analisis Uji Coba Terbatas
Kesesuaian Keterangan

3,28 - 4,00 Sesuai

2,52 - 3,27 Cukup Sesuai

1,76 - 2,51 Kurang Sesuai

1,00 - 1,75 Tidak Sesuai
(Diadaptasi dari Arikunto, 2006:242)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Spesifikasi Produk

Bahan ajar yang dikembangkan terdiri dari 2 produk, yaitu untuk siswa dan untuk
pegangan guru. Bahan ajar untuk siswa terdiri dari beberapa bagian, yaitu: 1) halaman
sampul, 2) kata pengantar, 3) petunjuk penggunaan, 4) alur penggunaan, 5) daftar isi, 6)
peta konsep, 7) problem, 8) scan me, 9) LAB fisika, 10) telaah fisika, 11) bulletin fisika
(beta), 12) tentang fisika (teta), 13) materi, 14) otak atik, 15) contoh soal, 16) pemecahan
masalah, 17) analisis alat fisika (alfa), 18) asah otak, 19) latihan soal, 20) physics in my life,
21) refleksi diri, 22) rangkuman, 23) uji kompetensi, 24) daftar pustaka dan 25) glosarium.
Bahan ajar untuk pegangan guru terdiri dari beberapa bagian, yaitu: 1) halaman sampul,
2) kata pengantar, 3) daftar isi, 4) silabus, 5) CoRe, 6) RPP, 7) penilaian, 8) penyusunan
butir soal, 9) pembahasan permasalahan, 10) jawaban uji kompetensi, 11) daftar pustaka
dan 12) CD bahan ajar.
Paparan Data
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Validasi produk dilakukan terhadap bahan ajar dan RPP. Hasil validasi bahan ajar
oleh validator dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil validasi RPP oleh validator dapat dilihat
pada Tabel 4.

Tabel 3   Hasil Validasi Bahan Ajar oleh Validator

Aspek yang dinilai Rata –
Rata Kriteria

Isi Permasalahan yang disajikan 3,64 Valid
Lingkup materi 3,89 Valid
Lembar kegiatan praktikum 3,6 Valid
Contoh soal 4 Valid
Soal latihan 3,67 Valid
QR Code 4 Valid

Penyajian Tata Letak 4 Valid
Gambar 3,17 Cukup Valid
Bentuk tulisan 4 Valid
Warna 3,5 Valid

Bahasa Bahasa yang digunakan dalam
penyajian permasalahan 3,83 Valid
Bahasa yang digunakan dalam
materi 4 Valid
Bahasa yang digunakan dalam soal 4 Valid

Nilai rata – rata kelayakan bahan ajar 3,79 Valid

Tabel 4   Hasil Validasi RPP oleh Validator

Aspek yang dinilai Rata - Rata Kriteria

Identitas Mata Pelajaran 3,67 Valid
Kompetensi 3,83 Valid
Indikator Pencapaian Kompetensi 3,83 Valid
Materi Pembelajaran 3,5 Valid
Model Pembelajaran 3,67 Valid
Langkah-Langkah Pembelajaran 4 Valid
Sumber Belajar 4 Valid
Penilaian 3,67 Valid
Nilai rata – rata kelayakan RPP 3,77 Valid

Hasil validasi menunjukkan bahwa bahan ajar dan RPP masing-masing mendapatkan
nilai rata-rata 3,79 dan 3,77. Berdasarkan kriteria pada Tabel 1, menunjukkan bahwa
produk yang disusun mendapatkan kriteria valid.

Lingkup materi dalam bahan ajar mendapatkan kriteria valid. Hasil ini menunjukkan
pendeskripsian materi bahan ajar ini didasarkan pada tujuan pembelajaran yang akan
dicapai siswa. Sesuai dengan pendapat Uno (2010:5), mengemukakan bahwa umumnya
ruang lingkup materi sudah tergambar pada saat penentuan tujuan pembelajaran.
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Penggunaan QR Code mendapatkan kriteria valid. Hasil ini menunjukkan penggunan
QR Code yang dapat diakses melalui adroid dibutuhkan dalam pembelajaran. Penggunan
teknologi dalam pembelajaran sejalan dengan pendapat Darmawan (2015:4) yang
mengemukaaan bahwa sudah selayaknya lembaga pendidikan yang ada segera
memperkenalkan dan memulai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
sebagai basis pembelajaran yang lebih mutakhir. Penggunaan TIK merupakan salah satu
faktor penting yang memungkinkan kecepatan transformasi ilmu pengetahuan kepada
para siswa.

Penggunaan bahasa dalam bahan ajar ini juga mendapatkan kriteria valid,
menunjukkan bahawa bahasa yang digunakan komunikatif, dan mudah dipahami oleh
siswa.  Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Putri (2013) bahwa bahan ajar
dikatakan komunikatif apabila bahasa yang dipakai efektif, penataan kalimatnya tidak
bertele-tele sehingga mudah dipahami oleh siswa.

Hasil validasi komponen penting dalam RPP seperti langkah-langkah pembelajaran
mendapatkan kriteria valid. Hasil ini menandakan bahwa langkah pembelajaran pada
RPP sesuai dengan pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam Kurikulum 2013.
Menurut McCollum (2009) dijelaskan bahwa komponen-komponen penting dalam mengajar
menggunakan pendekatan scientific diantaranya adalah guru menyajikan pembelajaran
yang dapat meningkatkan keterampilan mengamati, melakukan analisis, dan
berkomunikasi. Komponen ini telah tertuang di dalam bahan ajar, yaitu kegiatan untuk
meningkatkan keterampilan siswa pada bagian LAB Fisika, mengamati pada bagian
problem di setiap awal sub bab, analisis pada bagian pertanyaan dalam praktikum dan
soal-soal, kegiatan komunikasi ada pada bagian mengkomunikasikan. Sehingga bahan ajar
yang dikembangkan menggunakan pendekatan scientific.

Uji coba terbatas dilakukan oleh lima belas siswa. Hasil uji coba terbatas dapat dilihat
pada Tabel 5.

Tabel 5 Hasil Rata-Rata Setiap Aspek dari Uji Coba Terbatas oleh Siswa

Aspek Penilaian Rata - Rata Kriteria

Isi Masalah yang disajikan dapat dijumpai
dalam kehidupan sehari-hari 3,67 Sesuai
Masalah yang disajikan telah sesuai dengan
materi yang akan dibahas 3,6 Sesuai
Peta konsep yang ada membuat lingkup
materi yang akan disajikan menjadi lebih
jelas

3,8 Sesuai

Praktikum yang ada pada bahan ajar
memudahkan memahami kejadian fisis dari
materi

3,53 Sesuai

Penyajian materi sesuai dengan
permasalahan yang disajikan 3,6 Sesuai
QR Code dapat menambah wawasan
tentang materi 3,6 Sesuai
QR Code membantu menyelesaikan
permasalahan 3,47 Sesuai
Contoh soal yang disajikan membantu
menerapkan pemahaman materi 3,73 Sesuai
Soal latihan sesuai dengan materi yang
disajikan 3,93 Sesuai

Tampilan Warna yang digunakan menarik 3,73 Sesuai
Pemilihan warna tidak mengganggu tulisan 3,8 Sesuai
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Bahasa yang digunakan mudah dipahami 3,47 Sesuai
Gambar yang digunakan mendukung
pemahaman terhadap materi 3,53 Sesuai
Penataan konten bahan ajar tepat 3,6 Sesuai
Tampilan sampul membuat bahan ajar
menarik untuk dipelajari 3,2 Cukup

sesuai
Ukuran huruf dapat terbaca dengan jelas 3,87 Sesuai

Nilai rata-rata uji coba terbatas 3,63 Sesuai

Berdasarkan data hasil uji coba bahan ajar, diketahui bahwa bahan ajar yang telah
disusun memiliki nilai rata-rata 3,63. Berdasarkan kriteria pada Tabel 2, bahan ajar yang
telah disusun secara keseluruhan memiliki kriteria sesuai dan memiliki tingkat
keterbacaan yang baik dari siswa. Siswa tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam
memahami bahan ajar yang dikembangkan.

Penyajian permasalahan mendapatkan kriteria sesuai. Masalah yang diangkat adalah
masalah kontekstual berupa fenomena yang dapat dijumpai di kehidupan sehari – hari,
disajikan di setiap awal sub bab bahan ajar dan menarik untuk dipelajari siswa. Hasil ini
didukung melalui uji keterbacaan terhadap konten bahan ajar, bahwa dengan pemberian
problem di setiap awal sub bab menimbulkan rasa ingin tahu. Sesuai dengan pendapat
Fadaei (2011) pembelajaran dengan adanya fenomena kehidupan nyata yang menarik dan
mengesankan akan mendorong kemampuan siswa untuk menganalisis konsep fisika agar
materi yang diberikan tidak bersifat short memory.

Pada penelitian dan pengembangan ini, siswa tidak diminta untuk mencari
permasalahan, tetapi permasalahan tersebut sudah ada dalam bahan ajar. Siswa diminta
untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan bantuan dan langkah yang ada di
dalam bahan ajar sehingga ditemukan pemecahan masalah. Hasil dari uji keterbacaan
terhadap konten bahan ajar diperoleh bahwa siswa dengan kemampuan yang berbeda
dapat membuat rumusan masalah dan dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan
pada problem 1 dan problem 3. Sesuai dengan pendapat Maggi (2004) kemampuan
pemecahan masalah dapat dilakukan dengan memberikan sebuah masalah yang sesuai
dengan pengetahuan dasar siswa sehingga akan menumbuhkan rasa antusias.

Kemampuan pemecahan masalah dilakukan dengan pengumpulan fakta, analisis
informasi dan menyusun alternatif pemecahan (Yamin, 2008).  Tahapan dalam
memecahkan masalah tertuang di dalam bahan ajar, yaitu kegiatan LAB Fisika untuk
mengumpulkan fakta, analisis informasi pada bagian pertanyaan praktikum dan penyajian
materi, alternatif pemecahan dapat dilakukan melalui bantuan QR Code. Sehingga bahan
ajar yang dikembangkan mengikuti tahapan dalam memecahkan masalah.

Praktikum pada kegiatan LAB Fisika mendapatkan kriteria sesuai. Hasil ini
menunjukkan praktikum memudahkan siswa dalam memahami kejadian fisis dari materi.
Sesuai dengan pendapat Ellis (2008) praktikum sangat penting dilakukan agar siswa lebih
memahami konsep materi dan mengembangkan keterampilan ilmiah.

Penyajian QR Code mendapatkan kriteria sesuai. QR Code dapat menambah wawasan
siswa dan membantu menyelesaikan permasalahan. Hasil ini didukung oleh uji
keterbacaan terhadap konten bahan ajar. QR Code diakses dengan aplikasi scan barcode
pada smartphone android dan menuju ke homepage atau youtube. QR Code berisi petunjuk
praktikum, cara penyelesaian permasalahan, dan informasi tambahan. Siswa tertarik
dengan adanya QR Code. QR Code yang terhubung ke video dapat memperjelas maksud
dari materi yang disajikan. Sesuai dengan pendapat Adesina (2010) penjelasan lisan atau
membaca yang tidak disertai dengan representasi visual bisa menyebabkan siswa tidak
dapat mengingat sebagian besar materi, sehingga dengan multimedia yang
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mengintegrasikan kekuatan visual dan mode lisan dapat meningkatkan pemahaman
siswa.

Pada penelitian dan pengembangan ini, soal yang disajikan terbagi menjadi dua
bagian yaitu soal konsep pada bagian asah otak dan soal matematis pada bagian latihan
soal. Penyajian soal latihan mendapatkan kriteria sesuai. Pertanyaan pada soal latihan
sesuai dengan materi yang disajikan. Dari hasil uji keterbacaan terhadap konten, setelah
membaca dan memahami materi siswa dapat menjawab pertanyaan pada asah otak dan
latihan soal. Siswa lebih tertarik terhadap soal pada bagian asah otak, dikarenakan soal –
soalnya cukup menantang dan tanpa disadari sering dijumpai di kehidupan sehari – hari.
Sesuai dengan pendapat Fadaei (2011) siswa diharapkan tidak hanya dapat memecahkan
soal hitungan matematis tetapi dapat membangun pengetahuannya yang akan diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari dengan memadukan materi pelajaran yang telah diterimanya
di sekolah.

Pemilihan warna dan gambar dalam bahan ajar juga mendapat kriteria sesuai. Hasil
ini menunjukkan pemilihan warna dalam bahan ajar mendukung minat baca siswa. Sesuai
dengan pendapat Smaldino dkk (2011), warna berfungsi meningkatkan retensi dan
meningkatkan motivasi agar belajar menjadi lebih fokus.

Produk yang dikembangkan terdiri dari bahan ajar untuk siswa dan guru. Kelebihan
dari bahan ajar ini, yaitu: (1) terdapat Problem di setiap awal sub bab materi berisi
permasalahan kehidupan nyata dan dapat dianalisis menggunakan ilmu fisika, (2) melatih
siswa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, (3) terdapat QR Code di bahan ajar
siswa yang dapat diakses dengan aplikasi pada smartphone sebagai petunjuk praktikum,
menambah wawasan materi ajar, dan membantu menyelesaikan permasalahan, (4) bahan
ajar guru dilengkapi dengan CD untuk mengantisipasi kendala akses (5) terdapat CoRe di
bahan ajar guru untuk menunjukkan konsep esensial dari materi, (6) isi bahan ajar sesuai
dengan langkah pendekatan ilmiah, (7) pertanyaan pada soal berisi pertanyan konsep dan
pertanyaan matematis. Kekurangan bahan ajar ini yaitu: (1) materi terbatas pada
karakteristik fluida statis, (2) efektivitas bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah siswa belum dapat diketahui.
KESIMPULAN

Produk berupa pengembangan bahan ajar fisika berbasis masalah kontekstual pada
materi fluida statis sebagai peluang membangun kemampuan pemecahan masalah siswa
SMA kelas X telah selesai disusun. Produk yang dikembangkan mendapatkan kriteria
valid dalam aspek isi, penyajian, Bahasa dan RPP.
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