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Abstract.  Tesselasi merupakan materi wajib pada SMP RSBI. Salah satu kompetensi dasar 

yang harus dikuasai oleh siswa yaitu menggunakan prinsip tesselasi untuk memperoleh desain 

yang baik. Untuk dapat mencapai kompetensi tersebut, siswa perlu memahami konsep dan 

mengetahui bangun-bangun yang dapat digunakan untuk tesselasi. Salah satu pendekatan yang 

dipandang sesuai untuk penyelidikan dalam materi tesselasi adalah pendekatan pembelajaran 

berbasis inkuiri. Selain itu, siswa juga perlu difasilitasi dengan media yang sesuai. Akan tetapi 

pembelajaran tesselasi yang telah ada, biasanya hanya difasilitasi dengan media yang terbatas, 

yaitu kertas dan pensil warna, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam menciptakan 

macam-macam desain tesselasi dalam waktu yang relatif singkat. 

Sejalan dengan tuntutan kebijakan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) bahwa 

penggunaan ICT pada kurikulum SMP RSBI hendaknya lebih diberdayakan, maka perlu 

adanya pemanfaatan teknologi ICT, seperti internet, dalam pembelajaran. Makalah ini 

dimaksudkan untuk mendeskripsikan proses pengembangan perangkat  pembelajaran tesselasi 

berbasis inkuiri dengan menggunakan ICT. Proses pengembangan ini menggunakan model 4D 

dari Thiagarajan yaitu define, design, develop dan disseminate. 
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1. Pendahuluan 
 

Tesselasi adalah suatu pengulangan pola dari bangun-bangun yang menutup secara lengkap suatu 

bidang datar tanpa ada celah atau tumpang tindih. Tesselasi juga biasa disebut pengubinan. (Directorate 

General Management, 2009:34). 

Tesselasi adalah suatu konsep matematika yang digunakan oleh guru-guru misalnya untuk pelajaran 

seni dan matematika. Ketika tesselasi digunakan oleh beberapa seniman dan tukang batu, tesselasi 

berfokus pada bagian artistik, misalnya hiasan wall paper, gambar mosaik, desain pengubinan lantai, 

dinding rumah ataupun pola corak pada kain. Sedangkan jika digunakan dalam pembelajaran matematika, 

tesselasi dapat digunakan untuk membantu anak mempelajari konsep-konsep matematika secara lebih 

dalam misalnya segibanyak (polygon), segibanyak beraturan (regular polygon), segibanyak tak beraturan 

(non-regular/irregular polygon), kongruensi, sudut dalam, jumlah sudut dalam dari segibanyak yang 

saling bertemu pada titik sudut (vertex) tesselasi, translasi, refleksi, dan  rotasi. 

Materi tesselasi juga dimasukkan pada Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Bertaraf Internasional 

(SMP-SBI) tahun 2007 serta merupakan materi yang tidak terdapat pada kurikulum SMP Reguler saat 

ini. Kompetensi dasar dalam materi tesselasi yang harus dikuasai oleh siswa antara lain adalah 

menggunakan prinsip tesselasi untuk memperoleh desain yang baik (Depdiknas, 2007)          

Adapun dalam kurikulum tersebut, jenis-jenis desain tesselasi yang perlu dipelajari siswa mencakup 

regular tessellation (tesselasi yang menggunakan satu macam segibanyak beraturan), semi-regular 

tessellation (tesselasi yang menggunakan dua macam atau lebih segibanyak beraturan), non-

regular/irregular tessellation (tesselasi yang menggunakan segibanyak tak beraturan), dan non-regular 

tessellation hasil modifikasi dari segibanyak                     

Untuk dapat menciptakan desain tesselasi dengan menggunakan bangun-bangun segibanyak 

beraturan, segibanyak tak beraturan dan segibanyak hasil modifikasi, siswa harus terlebih dahulu 

mengetahui bangun-bangun mana yang dapat digunakan untuk masing-masing jenis tesselasi. Untuk 
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dapat mengetahui bangun-bangun mana yang dapat digunakan untuk tesselasi, siswa perlu menyelidiki 

sifat-sifat bangun tersebut baik melalui percobaan atau cara yang lain. 

Menurut Piaget, seorang pakar psikologi perkembangan anak dan Clement, peneliti pembelajaran 

matematika, bahwa pendekatan-pendekatan berbasis inkuiri adalah satu-satunya metode pembelajaran 

yang efektif untuk belajar geometri. Siswa belajar geometri dan ruang tidak hanya dengan observasi pasif 

melainkan melalui interaksi dengan bangun-bangun dan sekeliling mereka. Siswa sendiri harus terlibat 

menyelidiki konsep-konsep untuk menentukan sifat-sifat dasar yang berhubungan dengan bangun-bangun 

dan prespektif. (Cerrone, K.L.,2006:2). Mengacu pada pendapat di atas, penulis berkesimpulan bahwa 

salah satu pendekatan yang dipandang sesuai untuk pengajaran tesselasi sebagai bagian dari geometri 

adalah pendekatan pembelajaran berbasis inkuiri. 

Sejalan dengan yang dipercayai Piaget dan Clement, John Dewey, filosof yang terkenal juga 

memandang inkuiri sebagai praktik pengajaran yang paling penting dilaksanakan dalam kelas. Dia 

berargumen bahwa pendidikan dimulai dari keingintahuan pebelajar dan metode inkuiri inilah yang akan 

membawa siswa pada pemahaman konsep-konsep oleh diri mereka sendiri. (Queen’s University, 2010). 

Istilah Inquiry oleh pakar lain biasa disebut enquiry seperti yang dijelaskan oleh O’Rourke dan Kahn 

(2005) dalam tulisannya yang berjudul Understanding Enquiry-Based Learning. Mereka menjelaskan 

bahwa Pembelajaran berbasis inkuiri yang digunakan di sini menggambarkan pendekatan pembelajaran 

yang dikendalikan oleh proses inkuiri. Guru menetapkan tugas dan mendukung atau memfasilitasi proses 

ini, sedang siswa mengikuti penyelidikannya sendiri, menggunakan pengetahuan yang telah mereka 

miliki dan mengidentifikasi kebutuhan belajar yang diakibatkan oleh tugas-tugas itu. Mereka mencari 

bukti untuk mendukung ide-idenya dan bertanggung jawab untuk menganalisis dan menyajikannya 

dengan tepat, baik sebagai bagian dari kelompok atau sebagai individu yang didukung oleh orang lain. 

(O’Rourke & Kahn, 2005:1).        
Dalam pembelajaran tesselasi, siswa perlu difasilitasi untuk menyelidiki bangun-bangun mana yang 

dapat dipakai untuk menciptakan desain tesselasi. Untuk memfasilitasi siswa, peneliti memanfaatkan 

teknologi. Teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ICT (Information and Communication 

Technology) yaitu memanfaatkan website tesselasi dan Microsoft Paint. Alasan pemilihan menggunakan 

ICT pada pembelajaran tesselasi berbasis inkuiri antara lain sebagai berikut. 

1. Memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah rintisan bertaraf internasional yaitu laboratorium 

komputer. 

2. Penggunaan ICT merupakan tuntutan kurikulum SMP RSBI yaitu;”ICT (Information & 

Communication Technology) hendaknya lebih diberdayakan untuk membantu siswa terbiasa menggali 

informasi dari dunia maya dan menyajikannya kepada orang lain dengan cara yang menarik” 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2007:9). 

3. Adanya tuntutan bahwa “Pembelajaran matematika dan IPA dilaksanakan dengan bahasa pengantar 

bahasa Inggris” (Depdiknas, 2007:1). Namun kenyataannya, sumber-sumber yang memuat materi 

tesselasi khususnya materi tesselasi berbahasa Inggris untuk siswa SMP di Indonesia jarang dijumpai. 

Saat ini di sekolah peneliti, hanya terdapat satu sumber materi tesselasi berbahasa Inggris tersedia 

yaitu Students Book dari Direktorat. Keterbatasan ini sebenarnya dapat diatasi dengan memanfaatkan 

sumber-sumber belajar relevan yang telah tersedia melalui internet, seperti yang direkomendasikan 

oleh Patahuddin dalam beberapa makalahnya tentang internet untuk pembelajaran matematika 

(misalnya Patahuddin, 2009a, 2009b, 2006). 

4. Ketersediaan website pembelajaran matematika berbahasa Inggris yang memuat aktivitas-aktivitas 

secara online untuk menyelidiki/mengklarifikasi segibanyak beraturan mana yang dapat digunakan 

untuk membuat desain tesselasi beraturan dan tesselasi semi-beraturan. Adapun alamat webnya 

adalah: http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=202  

5. Ketersediaan fasilitas Mocrosoft Paint yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan desain tesselasi 

tak-beraturan hasil modifikasi. 

 

Dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dalam makalah ini, mendeskripsikan proses 

pengembangan perangkat pembelajaran tesselasi berbasis inkuiri dengan menggunakan ICT yang 

berkualitas baik. Menurut Nieven, perangkat pembelajaran dikatakan berkualitas baik jika memenuhi 

aspek kualitas: Validitas, Kepraktisan, dan Kefektifan. Dalam makalah ini perangkat pembelajaran 

dikatakan berkualitas baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 

a) Validitas. 

a. Perangkat pembelajaran dikatakan valid jika menurut penilaian validator setiap komponen yang 

ada pada setiap perangkat yang dikembangkan berhubungan secara konsisten dan dalam kategori 

sudah baik. 
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b. Tes tertulis yang butir-butir soalnya valid, reliable dan sensitif.  

b) Kepraktisan. 

Perangkat pembelajaran dikatakan praktis apabila memenuhi kedua indikator berikut. 

a. Berdasarkan hasil observasi keterlaksanaan perangkat pembelajaran, menunjukkan bahwa semua 

aspek atau komponen pada setiap fase dalam perangkat pembelajaran mudah digunakan oleh guru 

atau terlaksana sesuai petunjuk yang diberikan pada saat guru melaksanakan pembelajaran di 

kelas. 

b. Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa, menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan siswa 

setiap fase dalam setiap Rencana Pembelajaran (RP) sesuai dengan alokasi waktu yang termuat 

dalam RP dengan toleransi 5%.   

c) Kefektifan 

Perangkat pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi kedua indikator berikut. 

a. Ketercapaian hasil belajar siswa yaitu minimal 85% siswa mencapai penguasaan bahan ajar 

minimal 76% (mencapai skor minimal 76 untuk rentang skor 0-100). Hal ini sesuai dapat 

disesuaikan dengan standar ketuntasan minimal sekolah yang bersangkutan.  

b. Respon siswa terhadap pembelajaran tesselasi berbasis inkuiri dengan menggunakan ICT adalah 

positif, jika persentasi banyak siswa yang menyatakan positip pada setiap aspek minimal 70%. 
 

2. Metodologi 
 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh penulis adalah; Silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Alternatif kunci jawaban LKS, Instrumen Evaluasi 

atau Tes Hasil Belajar (THB) dan alternatif kunci jawaban. Adapun prosedur Pengembangan perangkat 

pembelajaran ini menggunakan model Thiagarajan, Semmel dan Semmel yang dikenal dengan 4-D yaitu 

pendefenisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate). 

      Penyebaran (disseminate) perangkat pembelajaran secara luas belum dapat dilakukan karena 

masih dalam tahap ujicoba hanya sebatas pada guru-guru yang ada pada sekolah yang akan diteliti. 

Dalam pelaksanaan model pengembangan oleh Thiagarajan dkk, dilakukan modifikasi, yaitu sebelum 

tahap ujicoba akan dilaksanakan uji keterbacaan lebih dulu agar perangkat yang akan diujicobakan bisa 

dipahami oleh siswa. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1. Tahap pendefinisian (define) 

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran yang nantinya 

dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Syarat-syarat 

pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran dan batasan materi pembelajaran. Adapun langkah-langkah 

dalam tahap ini adalah sebagai berikut (Thiagarajan dkk., 1974). 

a. Analisis awal-akhir (front-end analysis) 

Langkah pertama dalam tahap pendefinisian (define) adalah analisis awal-akhir, yaitu 

mengidentifikasi masalah-masalah yang pernah dihadapi saat melaksanakan pembelajaran tesselasi, 

kemudian melakukan diskusi dengan guru matematika lain pada materi yang sama, dengan kelas yang 

berbeda mengenai pelaksanaan pembelajaran tesselasi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

mengenai masalah mendasar yang perlu diupayakan pemecahannya, informasi itu nantinya dapat 

digunakan sebagai acuan untuk memilih pendekatan yang relevan serta mengkaji kesesuaian bahan-

bahan/sumber-sumber belajar yang ada hubungannya dengan masalah tersebut.  

b. Analisis siswa (learner analysis) 

Analisis siswa dilakukan untuk menelaah tentang karakteristik siswa yang akan digunakan sebagai uji 

coba. Karakteristik siswa yang dimaksud meliputi latar belakang kemampuan dasar matematika yang 

berhubungan dengan materi tesselasi, kemampuan mengoperasikan komputer termasuk internet dan 

kemampuan berbahasa Inggris siswa.   

c. Analisis konsep (concept analysis) 

Pada langkah ini dilakukan kegiatan yaitu mengidentifikasi, merinci, dan menyusun secara sistematis 

materi tesselasi yang akan dipelajari oleh siswa, ketrampilan yang harus diperoleh oleh siswa pada 

materi tesselasi dan menganalisisnya ke dalam suatu kumpulan selanjutnya konsep tersebut disusun 

secara hirarkis ditempatkan sesuai peranannya dalam konsep yang harus diajarkan.   

d. Analisis tugas (task analysis) 



 

Analisis tugas dilakukan setelah mengetahui materi yang akan diajarkan sehingga dapat diketahui 

tugas-tugas yang harus diselesaikan siswa selama pembelajaran dilaksanakan. Analisis tugas juga 

dapat memudahkan guru untuk merumuskan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai. 

e. Spesifikasi tujuan pembelajaran 

Dari analisis konsep dan analisis tugas yang telah dilakukan, diharapkan dapat dihasilkan tujuan 

pembelajaran khusus yang merupakan dasar untuk menyusun tes dan merancang perangkat 

pembelajaran tesselasi. Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini tentu saja menyesuaiakan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar pada kurikulum RSBI. 

 

3.2. Tahap perencanaan (Design) 

Tahap ini bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian sehingga 

diperoleh draft contoh perangkat pembelajaran. Secara singkat masing-masing kegiatan pada tahap ini 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Merancang tes acuan patokan (constructing criterion-referenced tests) 

Kegiatan pada tahap ini adalah merancang dan menyusun pre-tes dan post-tes berdasarkan hasil 

perumusan tujuan-tujuan pembelajaran khusus pada materi tesselasi. Tes ini merupakan suatu alat 

mengukur terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa setelah kegiatan belajar mengajar. 

b. Pemilihan media (media selection) 

Kegiatan ini dilakukan untuk menetukan media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran pada materi tesselasi. Adapun media yang digunakan pada makalah ini 

adalah ICT dengan memanfaatkan fasilitas paint serta internet yaitu website 

http://illuminations.nctm.org/ Activitydetail.aspx?ID=202 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pemilihan format (format selection) 

Kegiatan pada tahap ini meliputi pemilihan format untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran, 

pemilihan strategi, model, metode pembelajaran dan media/sumber belajar yang sesuai. Format yang 

digunakan adalah mengacu pada format dari Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Negeri 

Surabaya, Revitalisasi Program Pendidikan Profesi Guru, 2010, dan model pembelajaran berbasis 

inkuiri menggunakan ICT dengan fase-fase secara umum sebagai berikut. 

Fase 1 : Siswa mengobservasi fenomena, kemudian secara berpasangan menyelidiki pertanyaan 

dengan menggunakan ide-ide mereka sendiri sesuai dengan pengalaman yang sudah mereka 

ketahui, memecahkan masalah, kemudian merumuskan jawaban sementara. 

Fase 2 :  Siswa menyelidiki kebenaran ide-ide pemikiran atau jawaban mereka pada Fase 1 dengan 

membaca sumber-sumber, mengerjakan LKS melalui pengalaman langsung dengan 

melakukan eksperimen menggunakan ICT (Website atau Microsoft Paint), menyelesaikan 

masalah dan menjelaskan apa yang mereka amati dengan pasangannya sesuai instruksi 

kegiatan pada LKS  bagian II/Fase 2. 

Fase 3 : Siswa menganalisis dan mengintrepretasikan data hasil eksperimen, mensitesis ide-ide 

mereka, mengklarifikasikan konsep-konsep dan penjelasan dengan bimbingan guru 

kemudian membuat suatu kesimpulan atau jawaban permasalahan pada LKS Bagian I/Fase 1 

dengan tepat. 

Fase 4 :  Siswa memperluas pemahaman dan kemampuan baru mereka serta menerapkan apa yang 

telah mereka pelajari untuk situasi yang baru atau menyelesaikan permasalahan baru sesuai 

dengan caranya sendiri. 

Fase 5 : Siswa dan guru, meninjau dan menilai apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka 

telah mempelajarinya ( merefleksi) 

d. Perancangan awal (initial design). 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah penulisan rancangan perangkat pembelajaran 

yang dikembangkan. Hasil rancangan awal dinamakan draft I. 
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3.3.  Tahap pengembangan (develop) 

 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan draft perangkat pembelajaran yang telah direvisi 

berdasarkan masukan dari para ahli, (yang dianggap kompeten). Tahap ini meliputi: 

a. Validasi ahli (Expert appraisal)  

Validasi dilakukan untuk mendapatkan saran para ahli dalam rangka perbaikan perangkat. 

Berdasarkan umpan balik mereka, perangkat pembelajaran direvisi sehingga menjadi lebih baik. 

Selanjutnya saran dari para ahli digunakan sebagai dasar penyempurnaan perangkat pembelajaran 

pada draft II. 

b. Uji coba lapangan 

Perangkat pembelajaran pada draf III diuji cobakan di lapangan. Tujuan dari uji coba itu adalah untuk 

memperoleh data atau masukan dari guru, siswa dan para pengamat atau observer terhadap semua 

perangkat pembelajaran untuk memperbaiki perangkat. Hasil uji coba dijadikan sebagai dasar untuk 

revisi draft III menjadi darft final. Apabila hasil ujicoba menunjukkan hasil draft III belum memenuhi 

kriteria yang baik, maka draft III direvisi menjadi draft III + j (j ≥ 1, j N ) kemudian diujicobakan 

lagi pada kelas yang berbeda. 

Sebelum uji coba lapangan, tes awal diberikan karena rancangan yang digunakan dalam uji coba 

lapangan pada penelitian ini adalah one group pretest-postets design dengan model rancangannya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel: 3.1 

Kelompok Tes awal Perlakuan Tes akhir 

Subjek Uji coba Ta X Tb 

Keterangan: 

X = Perlakuan, yaitu pelaksanaan pembelajaran berbasis inkuiri dengan menggunakan ICT 

Ta  =   Tes awal 

Tb = Tes akhir 

 Uji coba dilaksanakan dengan melibatkan guru mitra sebagai guru yang mensosialisasikan  perangkat 

dan 4 orang pengamat.  

c. Teknik Pengumpulan Data Uji lapangan 

Instrumen dan teknik pengumpulan data uji coba lapangan 

1) Validasi perangkat pembelajaran. 

Lembar validasi perangkat pembelajaran digunakan untuk memperoleh informasi tentang kualitas 

perangkat pembelajaran berdasarkan penilaian para ahli. Pada lembar validasi perangkat 

pembelajaran, validator menuliskan masukan terhadap masing-masing perangkat yang terdiri dari: 

Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Alternatif 

kunci jawaban LKS, Instrumen Evaluasi atau Tes Hasil Belajar (THB) dan alternatif kunci 

jawaban THB. Komponen-komponen yang dipakai oleh para ahli untuk memvalidasi terhadap 

perangkat pembelajaran pada penelitian ini adalah sesuai dengan hasil adaptasi Instrumen Telaah 

dan Masukan Perangkat RPP dari Kementerian Pendidikan Nasional, Universitas Negeri Surabaya 

dan fase-fase pembelajaran tesselasi berbasis inkuiri dengan menggunakan ICT. Teknik 

memperoleh data hasil validasi ahli dilakukan penyebaran perangkat pembelajaran yang telah 

dirancang kepada 2 orang ahli (validator) untuk diberi masukan berupa saran-saran dan kritikan.  

2) Validitas Tes Hasil Belajar.  

Instrumen dan data validitas tes hasil belajar adalah lembar penilaian dan hasil nilai tes siswa 

sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi yang telah diajarkan, menentukan validitas, reliabilitas, dan sensitifitas butir tes. 

Bentuk tes adalah uraian dengan penskoran bergantung pada kesulitan soal tes.  

3) Observasi keterlaksanaan perangkat pembelajaran 

Lembar observasi keterlaksanaan perangkat pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sesuai dengan langkah-langkah atau fase-fase kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran 

tesselasi berbasis inkuiri dengan menggunakan ICT pada setiap pertemuan. Data diperoleh dari 

hasil pengamatan seorang observer, dengan memberikan tanda cek list (√) pada kolom 

keterlaksanaan setiap fase. 

4) Lembar observasi aktivitas siswa 

Aktivitas siswa selama pembelajaran diperoleh dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas 

siswa. Pengamatan dilakukan terhadap 3 pasang siswa secara acak yang dianggap mewakili 

seluruh kelompok, karena pasangan siswa terdiri dari kelompok berkemampuan berbeda. Data 



 

aktivitas siswa diperoleh melalui pengamatan 3 orang observer. Observer I mengamati pasangan 

siswa I, observer II mengamati pasangan siswa II, dan observer III mengamati pasangan siswa III. 

5) Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

Angket digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang respon siswa terhadap perangkat 

pembelajaran tesselasi berbasis inkuiri dengan menggunakan ICT, Angket tersebut diberikan 

kepada siswa pada akhir kegiatan pembelajaran dengan menggunakan instrumen yang telah 

disediakan. Siswa memberikan tanda cek list (√) pada kolom yang tersedia untuk setiap pertanyaan 

yang diajukan. 

d. Teknik Analisis Data Ujicoba Lapangan 

Teknik analisa data ujicoba lapangan adalah sebagai berikut. 

1) Analisis data validasi  

Data hasil validasi oleh dua orang dosen Matematika dari UNESA pada masing-masing perangkat 

pembelajaran dianalisis. Hasil analisis dipergunakan untuk mengetahui komponen-komponen pada 

perangkat pembelajaran mana yang perlu perbaikan.  

2) Analisis Data THB 

Data yang diperoleh dari THB diolah, untuk untuk memperoleh data tentang kemajuan hasil 

belajar siswa, menentukan validitas butir tes, reabilitas, dan sensitifitas. 

a) Ketercapaian hasil belajar siswa yaitu minimal 85% siswa mencapai penguasaan bahan ajar 

sesuai dengan standar ketuntasan yng ditetapkan oleh suatu sekolah. 

b) Validitas butir tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kesahihan sesuatu instrumen. 

Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang 

kurang valid mempunyai validitas yang rendah (Arikunto, 2006:168). Rumus yang digunakan 

adalah rumus korelasi product moment dengan angka kasar sebagai berikut: 
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(Arikunto, 2006:170) 

Keterangan: 

xyr = Koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total 

X  = skor butir 

Y  = skor total 

N  = banyaknya peserta tes. 

Interpretasi mengenai nilai xyr dibagi dalam kategori- kategori sebagai berikut. (Ratumanan 

dan Laurens, 2003:28): 

0,80  < xyr ≤ 1,00  validitas sangat tinggi (sangat baik) 

0,60  <  xyr ≤ 0,80  validitas tinggi (baik) 

0,40  <  xyr ≤ 0,60  validitas sedang (cukup) 

0,20  <  xyr ≤ 0,40  validitas rendah (kurang) 

0,00  <  xyr ≤ 0,20  validitas sangat rendah( sangat kurang)  

              xyr ≤ 0,00 tidak valid 

Dalam penelitian ini suatu butir dinyatakan valid, jika koefisien validitas butir tersebut  

diintrepretasikan minimal sedang (cukup). Butir-butir yang memiliki validitas rendah akan 

direvisi. 

c) Reliabilitas tes. 

Suatu alat evaluasi (tes atau non tes) dikatakan reliabel jika hasil evaluasi tersebut relatif tetap 

jika digunakan untuk subyek yang sama. Untuk menentukan reliabilitas tes bentuk uraian 

digunakan  
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Keterangan: 

11r        = reliabilitas instrumen 

 k         = banyak butir pertanyaan 



 


2

i = jumlah varian skor setiap butir 

2

r      = varian skor total 

Interpretasi koefisien reliabilitas tes menggunakan kategori berikut:  (Ratumanan dan Laurens, 

2003:39) 

0,80 ≤  r : derajad reliabilitas tinggi 

0,40 ≤ r < 0,80 : derajad reliabilitas sedang 

 R< 0,40  : derajad reliabilitas rendah 

Dalam penelitian ini suatu butir dinyatakan reliabel, jika koefisien reliabilitas butir tes tersebut 

diintrepretasikan minimal sedang/cukup. Butir-butir yang memiliki validitas rendah akan 

direvisi. 

d) Sensitifitas 

Sensitifitas adalah merupakan ukuran seberapa baik butir tes itu membedakan tingkat 

kemampuan antara siswa sebelum menerima pembelajaran dan sesudah menerima 

pembelajaran. Untuk menentukan sensitifitas butir tes digunakan rumus berikut. 
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    (Grounlund, 1982:106)   

Keterangan: 

S  = indeks sensitivitas butir soal 

N  = banyaknya siswa yang mengikuti tes awal dan akhir 


n

Ses
1

    = Jumlah skor subyek setelah proses pembelajaran 


n

Seb
1

   = Jumlah skor subyek sebelum proses pembelajaran 

Skormax= Skor maksimal yang dicapai subjek 

Skormin= Skor minimal yang dicapai subjek 

Nilai sensitivitas butir tes berkisar antara -1,00 sampai 1,00. Suatu butir dikatakan baik jika 

indeks sensitivitasnya berada antara 0 dan 1.  

3) Analisis data hasil observasi keterlaksanaan perangkat pembelajaran. 

Data hasil observasi keterlaksanaan perangkat pembelajaran direkapitulasi. Jika hasil observasi 

menunjukkan semua aspek atau komponen pada setiap fase dalam perangkat pembelajaran 

terlaksana sesuai petunjuk yang diberikan pada saat guru melaksanakan pembelajaran di kelas, 
maka perangkat pembelajaran memiliki derajad keterlaksanaan yang memadai. 

4) Analisis data hasil aktivitas siswa 

Data hasil pengamatan setiap aspek pengamatan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dianalisis dengan menggunakan persentase. Persentase pengamatan setiap aspek 

aktivitas siswa adalah waktu yang digunakan siswa untuk melaksanakan aktivitas pada tiap aspek 

dibagi seluruh waktu yang digunakan untuk satu pertemuan dikali 100%. Aktivitas siswa 

dikatakan efektif bila waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas setiap aspek sesuai dengan 

alokasi waktu yang termuat dalam setiap RPP dengan toleransi 5%. Penentuan waktu ideal 

aktivitas siswa berdasarkan alokasi waktu setiap pertemuan pada RPP adalah tidak sama, karena 

waktu yang digunakan setiap aspek aktivitas pada setiap RPP tidak sama. Tabel 3.2 berikut adalah 

contoh secara umum kriteria waktu ideal aktivitas siswa dalam pembelajaran pada RPP 1. 

  
Tabel 3.2: Kriteria waktu ideal aktivitas siswa dalam pembelajaran 

 

Kategori Pengamatan Aktifitaas Siswa Kesesuaian Presentase (P) 

Waktu 

Ideal 

Toleransi 3% 

Mendengarkan/memperhatikan/menjawab pertanyaan apersepsi dari 

guru 

15% 10% ≤ P ≤ 20% 

Mengobservasi phenomena-phenomena tentang tesselasi secara 

berpasangan, menyelidiki pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan 

ide-ide mereka sendiri sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang 

sudah mereka ketahui, memecahkan masalah, kemudian merumuskan 

jawaban sementara 

12,5% 7,5%≤ P ≤ 17,5% 

Menyelidiki kebenaran ide-ide pemikiran mereka melalui pengalaman 

langsung dengan melakukan eksperimen menggunakan ICT (Website 

25% 20% ≤ P ≤ 30% 



 

Kategori Pengamatan Aktifitaas Siswa Kesesuaian Presentase (P) 

Waktu 

Ideal 

Toleransi 3% 

atau Microsoft paint), menyelesaikan masalah-masalah dan 

menjelaskan atas apa yang mereka amati sesuai instruksi kegiatan pada 

LKS bagian II/Fase 2 

Menganalisis dan mengintrepretasikan data hasil eksperiment, 

mensitesis ide-ide mereka, mengklarifikasikan konsep-konsep dan 

penjelasan dengan bimbingan guru kemudian membuat suatu 

kesimpulan atau jawaban dari permasalahan LKS  Bagian 1/Fase 1 

dengan tepat 

12,5% 7,5%≤ P ≤ 17,5% 

Menerapkan apa yang telah mereka pelajari untuk situasi-situasi yang 

baru atau menyelesaikan permasalahan baru sesuai dengan caranya 

sendiri 

25% 20% ≤ P ≤ 30% 

Meninjau dan menilai apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana 

mereka telah mempelajarinya ( merefleksi); 

10% 5% ≤ P ≤ 15% 

Perilaku yang tidak relevan. 0,0% 0,0% ≤ P ≤ 5,0% 

            

5) Analisis data respon siswa terhadap pembelajaran. 

Data respon siswa diperoleh dari angket respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran, dan 

selanjutnya dianalisis dengan persentase. Kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data 

respons siswa adalah: 

Menghitung banyaknya siswa yang  ember respon positif sesuai dengan aspek yang ditanyakan, 

kemudian menghitung persentasenya. Adapun presentase setiap respon siswa dihitung dengan 

rumus: 

Jumlah respon positip tiap aspek   x 100% 

                   Jumlah seluruh siswa 

 

4. Diskusi dan Simpulan 
 

      Pada pembelajaran tesselasi yang berkaitan dengan penyelidikan bangun-bangun yang dapat 

digunakan untuk tesselasi, pembelajaran berbasis inkuiri adalah merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran yang sesuai. Berkaitan dengan penyelidikan siswa perlu difasilitasi dengan media yang 

sesuai, Sejalan dengan tuntutan kebijakan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) bahwa 

penggunaan ICT pada kurikulum SMP RSBI hendaknya lebih diberdayakan, dan juga tersedianya website 

yang memudahkan siswa untuk menyelidiki maka perlu adanya pemanfaatan teknologi ICT. Untuk itu 

perlu dikembangkan pembelajaran tesselasi berbasis inkuiri dengan menggunakan ICT yang baik yaitu 

yang memenuhi kriteria validitas, kepraktisan dan keefektifan . Proses pengembangan dalam makalah ini 

menggunakan model 4D dari Thiagarajan, tetapi hanya sampai pada tahap define, design, dan develop. 
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